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Lente bij de Trekvogels
Wat een boel kopij hebben wij  
binnen gekregen, top !!

Ons geliefde cluppie leeft en dat is 
heel fijn voor de vereniging, maar 
ook voor ons als redactie. Het is zo 
mooi om de mailbox vol te hebben 
met verhalen en plannetjes.
Deze nieuwsbrief zit er vol mee. 
Ook uit het Trekvogelverleden is er 

Van de voorzitter

Op vrijdag avond 16 maart j.l. was 
het zover. Mijn benoeming als 
voorzitter van onze prettige kanover-
eniging is door de ALV 2018 aange-
nomen. Overigens bij de Trekvogels 
een naar blijkt overbodige functie 
omdat we 2 jaar zonder voorzitter 
ook gefunctioneerd hebben. 

Mijn ervaring tot op heden met de 
Trekvogels is uitermate plezierig en 
ik zal mijn uiterste best doen om dat 
zo te houden. Ik ervaar onze vereni-

gelukkig heel veel bewaard gebleven 
(vooral dankzij oud-voorzitter dhr 
J.J. Glatz, die alles gebundeld heeft, 
super speciaal). 
In de beginjaren (jaren 30) was onze 
vereniging vooral een wedstrijd- en 
toervereniging (kanopolo bestond 
toen nog niet in Nederland) met 
veel successen in de wedstrijdsport 
en veel toervaarders die de wateren 
rond Haarlem en omstreken bevolkten. 

Een bloeiende vereniging, toen al. 
Ook het kanoën in de oorlogsjaren is 
gedocumenteerd. In deze nieuwsbrief 
een belangrijk nieuw begin van het 
verenigingsblad net na de oorlog. 
Veel leesplezier

De redactie

ging als goed georganiseerd daar 
waar het moet en kan. Met onze 
nieuwe penningmeester Piet Johan 
heb ik sterk het gevoel dat er een 
hobbeltje glad is gestreken. 

We hebben een gezellig clubhuis dat 
wel een beetje zorg nodig heeft maar 
daar wordt druk aan gewerkt.  

Komende periode gaan we een meer-
jarenbeleid opzetten om te zorgen 
dat we onze negentigste verjaardag 
over een paar jaar kunnen vieren.

Opening van het 
vaarseizoen
Zaterdag 31 maart varen we 
af na een turbulente winterstop. 
Aansluitend brunchen we in het 
clubhuis. Ga je mee? Kom je je 
winterverhalen vertellen? Je boot 
vaarklaar maken voor het nieuwe 
seizoen? Laten we Haarlem e.o. 
weer zien dat we allemaal uit de 
winterslaap zijn? Of tik je een eitje 
mee. Ook gezellig. We varen 31 
maart rond 11:00 uur af en rond 
13:00 uur staat de brunchtafel 
gereed in ons clubhuis. Voor de 
lunch vragen we een bijdragen 
van 2,50 euro pp.

Inschrijven: op de website
Thea Ruis



Om maar met de deur in huis te vallen, er waren maar 
heel weinig leden aanwezig op de vergadering. Dat is 
jammer. De bestuursleden doen hun uiterste best de 
belangen van de vereniging zo goed mogelijk te behar-
tigen, zij stoppen er veel tijd en energie in.
Eén van de eerste punten van deze vergadering was 
de verkiezing van bestuursleden. Paul van Galen heeft 
een paar jaar een dubbelfunctie gehad, zowel secretaris 
als voorzitter. Gelukkig heeft Pim Luiten aangegeven 
voorzitter te willen worden en omdat er geen tegen-
kandidaten waren is hij met luid applaus verwelkomt. 
Piet Johan Radsma heeft zich beschikbaar gesteld als 
penningmeester en is ook onder luid applaus gekozen. 
Helaas heeft Martin Smit, vertegenwoordiger van de 
PR/activiteitencommissie aangegeven te willen stoppen. 
Van hem is afscheid genomen. De pologroep was goed 
vertegenwoordigd. Zij hebben afgesproken om beurten 
de bestuursvergaderingen bij te wonen. 

De statuten en reglementen staan inmiddels op de web-
site. Het bestuur heeft wat aanpassingen voorgesteld. 
O.a. dat automatische incasso verplicht wordt gesteld. 
Leden die dit niet willen betalen 10 Euro extra. De 
aanpassingen worden verwerkt in de reglementen en 
daarna op de website gezet.

QUI TURBAT CANOE OMNI VENTO NAVIGET 
( vrij vertaald : “zij/hij die een kano stuurt , die vaart bij 
elke wind )

Afgelopen vrijdag avond heeft de ALV 2018 plaats 
gevonden. Hierbij zijn een nieuwe 
Penningmeester: Piet Johan Radsma en een nieuwe 
voorzitter gekozen: ondergetekende. 
Tijdens deze vergadering heeft Piet Johan namens de 
nieuwe bestuursleden een pen met bovengenoemde 

Vorige vergadering is gesproken over vervanging van 
sleutels, hier is een bedrag voor afgesproken om dit te 
realiseren. Deze vergadering is afgesproken om elek-
tronische sleutels te realiseren. Dit heeft als voordeel 
dat je geen sleutel nodig hebt, maar een code. Omdat 
de prijs hiervan meevalt heeft het bestuur gedacht om 
camera’s op te hangen. Na stemming gaat de vergade-
ring hiermee akkoord.

Het financieel verslag is opgesteld door Piet Johan 
Radsma, met hulp van Steven Helwig en Evert Geerlof. 
Het verslag komt uit op een positief resultaat. 
De contributie wordt verhoogd naar 133 Euro.
De begroting voor 2018 is opgesteld op basis van de 
begroting van vorig jaar.
Henk Felix heeft voorgesteld om twee surfski’s te kopen. 
Dit mag.
Wel komen we dan negatief uit, maar er is genoeg 
reserve om dit te kunnen dragen. 

Na de vergadering werd nog gezellig nagekletst onder 
het genot van een drankje en een hapje.

Onny Steenbeek

inscriptie overhandigd aan Steven Helwig en  
Paul van Galen. Zij hebben namelijk blijk gegeven dat 
zij goed kunnen (be)sturen in de afgelopen periode 
waarin het bestuur duidelijk onderbezet is geweest. 

Het nieuwe bestuur is voornemens om vooral te zorgen 
dat onze doelstelling van de vereniging , het faciliteren 
van de kanosport in de ruimste zin des woords, zoveel 
als mogelijk in de praktijk te brengen.

Pim

Samenvatting 
Algemene ledenvergadering 
16 maart 2018



Op donderdag 10 mei wordt vanuit 
de club de Spaarne Wisselcup  (ook 
bekend onder de naam K2-mix) 
gehouden. Je kunt zelf meedoen, 
aanmoedigen of je opgeven als 
vrijwilliger. 

Aansluitend van vrijdag 11 mei t/m 
zondag 13 mei is het KvT kano/
kampeerweekend. Dit jaar op 
Camping Muggenbeet, gelegen 
tussen de Weerribben en de Wieden. 
Je kunt er geweldig kanoën, 

Er zijn nog ongeveer 10 plekken vrij voor een 
cursusweekend van vrijdag 13 juli t/m zondag 15 juli.
 
Info op de website en er hangt ook een 
formulier op de club.

Henk Felix toercommissie

hemelvaart weekend 10 mei t/m zondag 13 mei

K2 Mix 

hemelvaart weekend 10 mei t/m zondag 13 mei

Hemelvaartkampeerweekend 

Cursus

Beginnende 
zeevaarder 

Vind alle informatie over de Spaarne Wisselcup op 
onze website: www.kv-trekvogels.nl
onder het kopje Activiteiten ➔ Kalender/inschrijven. 

Tot de 10de mei, 
Ruud van der Doe, Ton Deurloo en  
Nancy van Zijverden
 

wandelen, fietsen en zwemmen. 
Dus ook ideaal voor aanhang!

Vind alle informatie over dit weekend op onze 
website: www.kv-trekvogels.nl
onder het kopje Activiteiten ➔ Kalender/inschrijven.

Henk Felix toercommissie
 

Inschrijven 
voor 

24 april

Vol = Vol



Het weekend van 11 en 12 Augustus 
2018 gaan we de oversteek maken 
naar Ameland.
Niet met de veerboot of lopend 
door het Waddenslik maar met onze 
zeekajak inclusief kampeeruitrusting!

Deze oversteek is ook voor aspirant 
zeevaarders goed te doen en er is 
dan ook volop tijd voor een echte 
waddenbeleving met de leerzame 
verhalen en techniek uitleg van Klaas 
Hofman die als geen ander het wad 
kent en deze tocht de leiding heeft. 
Tijdens de tocht maken we ook nog 
een uitstapje van t’Oerd naar Nes 
door de slenken voor het ultieme 
wadden gevoel.

Er kunnen maximaal 15 personen 
mee en is er hopelijk een goede 
mix van ervaren en minder ervaren 
vaarders voor een veilige overtocht. 
Bij wind vanaf 5 Bft is het wel 

Extra Kampeerweekend 11 en 12 Augustus voor

(aspirant) zeevaarders
mogelijk dat de tocht niet door gaat 
of niet iedereen veilig mee kan….

Beschouw je jezelf als een beginner 
maar wil je wel graag mee, bespreek 
dan even met mij de mogelijkheden 
om voor de tocht al wat op zee 
te oefenen en te voelen hoe het 
is om in golven te varen. Een 
beginnerscursus behoort ook tot de 
mogelijkheden.

De tocht start op Zaterdagochtend 
en we vertrekken ca 09:30 vanuit 
Holwerd. Zondagmiddag zijn we 
rond 15:00 weer terug aan vaste wal. 
Onze camping op Ameland is een 
grasveldje in de Jachthaven van Nes. 
Kosten voor deze trip zijn €45,- pp.

Kamperen vanuit een kajak is voor 
een aantal wellicht ook een nieuwe 
ervaring. Als het op prijs gesteld 
wordt wil ik wel een keer mijn 

complete uitrusting meenemen 
en laten zien hoe ik dat inpak en 
je kajak trimt. Ook wil ik wel iets 
vertellen over het plannen van een 
tocht op zee met stroming en getijde 
als daar interesse voor is.
Het is absoluut een must dat je het 
een keer zelf je kajak inpakt voor je 
dat zaterdagochtend onder tijdsdruk 
moet doen …. Als je eenmaal in je 
kajak zit kan je niet even het gewicht 
verplaatsen zodat je niet constant je 
richting moet corrigeren!!

Lijkt het je leuk om mee te gaan? 
Laat het dan zsm aan mij weten. 
Er zijn 15 plekken en VOL=VOL

Eind April laat ik weten of er 
voldoende animo is en de tocht 
definitief door kan gaan. Bij beperkte 
animo annuleer ik de tocht zodat 
Klaas voldoende tijd heeft een 
andere groep in te plannen.

Henk Felix 06-48474608

Vol = Vol



Opeens wist ik het. Ik gooi het roer om, letterlijk. 
Weg met studio sport kijken op zondagavond.

Op initiatief van Martin, Henk,  Aad en Nico ga ik  
voortaan naar een sport studio. Elke zondag verzamelen 
we om 18:30 bij het clubhuis om wat kano’s bij elkaar 
te rapen en op naar de sport studio.

Dat is in dit geval zwembad de Planeet dat gedurende 
de winter tussen half zeven en negen uur op zondag-
avond afgehuurd wordt door onze collega, vereniging 
HKV. Door inspanningen van onder andere Martin 
mogen wij tegen vergoeding aansluiten. Waarom zult u 
denken.  Nou gewoon omdat het kan en omdat boven-
genoemde heren beloofd hebben ondergetekende en 
andere clubgenoten de schone kunst van het eskimote-
ren te leren. Of de eskimorol zoals de Chinezen zeggen. 
Gelukkig zijn er meerdere clubgenoten die dit ook 
willen leren en hebben wij ons verenigd in de kantel-
vogels. Met dank aan Gerard voor deze fantastische 
woordspeling. 

Het begint allemaal met het wennen aan op zijn kop 
hangen in de boot en ontsnappen uit je kano terwijl je 
voorzien bent van het meest charmante kledingstuk dat 
ooit uitgevonden is…het spatzeil.

STUDIO SPORT 2.0

Het is vooral in het begin een vreemde gewaarwording 
om op zijn kop te hangen. Tevens heb je op een of an-
dere manier een drang om zo snel als mogelijk je hoofd 
boven water te krijgen. Dat is overigens naar wij later 
vernamen geen goed idee bij de eskimorol. 

Een hele plezierige bijwerking van deze lessen is, dat de 
gemiddelde deelnemer nog prettiger in 
haar/zijn boot zit dan voordien, omdat ook de andere 
vaardigheden geoefend worden zoals b.v. puntjes red-
ding en de H-redding. Wij zijn onze instructeurs dan ook 
dankbaar voor hun inzet en ook alle deelnemers moe-
ten wij bedanken omdat een ieder bereid is geweest 
om als reddende engel de kantelpogingen van elkaar 
te bewaken. Tot slot mag ik met enige trots vermelden 
en met dank aan het geduld van velen, dat het onder-
getekende lukt om te eskimoteren. Oké nog niet in mijn 
eigen boot en oja het lukt niet altijd en oja alleen maar 
met rechts en oja alleen in een wildwater kano en oja 
de eerste keer leverde het een fantastische zweepslag 

in mijn rechter kuit op. Maar toch … 
een klein beetje trots ben ik wel. 

De hele training bezorgt mij heel 
veel plezier met af en toe een aprés 
kantelbijeenkomst (als Gerard tijd 
heeft) en vergroot het plezier en 
veiligheid van het kayakken. 

PIM  

Op naar de 
  sport studio!



Uit de oude doos

Ons clubblad herrezen !

Toen in 1942 alle Clubbladen werden verboden, viel ons Clubblad daar ook onder. We bleven echter 
voortgaan edoch, er kwamen andere hinderpalen: Papierschaarste !!! En het grote gevaar: Verraad !!! 

Elkeen weet, hoe er tegoed vaak, geroddeld werd. Onze leden waren betrouwbaar, maar kon elk zijn mond 
houden? Het werd zo riskant voor de redacteuren, die toch ook aan hun naasten moesten denken. Maar er 
was meer. Ons Vaderland riep ons, zij het ondergronds en dat kostte tijd. En waar we verder om moesten 
denken, de geringe papieraanmaak moest bestemd blijven voor de illegale bladen. Er was dus volop reden te 
verdwijnen, dus deden we dat. Zeer in het klein, bleven we doorgaan met verkorte mededelingen en af en toe 
een artikel. Zo zijn we dan de oorlogsjaren doorgekomen en gaan we weer opnieuw beginnen. 

Nieuw met medewerkers, nieuw met de titel, nieuw met ingezonden stukjes, d.w.z. elkeen kan een artikel 
schrijven, elk lid kan critiek leveren, gezonde, opbouwende critiek, aanmerkingen inzenden op leiding, gang 
van zaken, op alles wat U lijkt niet goed te gaan en U verbetering toewenst. De inzending wordt door velen 
gelezen, dus tegen-kritiek kunt u verachten. Beoordeel Uw voorstel dus goed, doch schaamt U niet ermee 
voor de dag te komen. Een goed voorstel kan tot velerlei verbeteringen komen.

Een aantal vaste medewerkers zullen hun journalistieke talenten U maandelijks op papier tonen. 
Wij hopen met ons jonge blad, dat de eerste kennismaking U voldoening mag geven.
Nogmaals, critiek is welkom, doch gaarne ontvangt de Redactie ook brieven met lof. 

Of wordt U ook ‘vaste’medewerker?

De Redactie



Uit de oude doos

DE KANOSPORT IN  BEZETTINGSTIJD
13 DECEMBER 1944

CLUBGENOTEN UIT DUITSLAND
WELKOM IN ONS CLUBHUIS

Razzia’s. Dit woord alleen al bracht grote schrik 
onder de jonge mannen. Men zag er in die dagen ook 
niet veel op straat, geen eten, geen stook. Een ieder 
prakkizeerde zijn uitgemergeld hoofd op hol, hoe deze 
waren te bemachtigen met zo een weinig risico om 
gepakt te worden. ’s Avonds stonden de heren barbaren 
in portieken en op hoeken van de straat te gluren wie of 
er over zou steken, om hem of haar dan in zijn nekvel 
te grijpen, wat in deze tijd geen moeite kost, daar je vel 
genoeg had. 

Ook een Trekvogel stond voor dat geval daar hij  
’s avonds zijn laatste rooie kool met butaroma had 
verorberd. Hij had alleen dit voor, lid van de Trekvogels 
te zijn, dus een boot te bezitten, en ….. 3 minuten 
van het Spaarne af te wonen. Dat was natuurlijk 
in zijn geval een groot voordeel. Zo was ‘t plan in 
hem opgekomen om ’s avonds in zijn boot naar de 
groentemarkt te varen en op geniale manier rooie 
kool, witte kool, rode bieten en wat er zo meer aan 
kwam te ‘verduisteren’, dat daarbij wel eens hachelijke 
momenten waren, behoef ik niet te vertellen, te weten, 
dat de Duitsers geen vier meters van hem af stonden of 
zaten en hij onder de spoorbrug doorvoer en er boven 
twee schildwachten liepen met zware stappen. 

Druppelsgewijze zijn ze gekomen van lange 
afwezigheid. Gevaren doorstaan, veel leed, angst bij 
hun huisgenoten, die ze onder dwang moesten verlaten. 
Maar ze zijn terug in de lande. Met vrees zagen wij , 
achterblijvers, dit uur tegemoet. We hoorden dagelijks 
van zware bommenregens boven de Duitse steden. 
Steden, waar ook Hollanders werkten, misschien 
Trekvogels……?  

Dat er ook wel avonden waren, dat er niets te halen 
was, begrijpt U ook wel. Doch wat was er altijd, er 
lagen n.l. nog bomen van 4 tot 6 M. en 30 à 50 cM. 
dik, ook dat kon hij gebruiken. Het is met geen pen te 
beschrijven hoe een uitgehongerde slemiel daar heeft 
staan zwoegen om die bomen in het water te krijgen. 

Terwijl het stortregende en sneeuwde. Maar…. we zijn 
er toch heelhuids doorheen gekomen. Alleen zal menig 
mens niet weten, hoe lang de weg van de spoorbrug 
tot het clubhuis is in ’n stortregen en pikdonkere avond 
met een boom achter je kano (het clubhuis bevond 
zich toen nog aan de overkant van het Spaarne t.o. 
Hertzogstraat, red.). Maar ook daar zijn we goed 
doorgerold en na met behulp van een nabij wonende 
hem op land te hebben gesleept om hem de volgende 
dag in moten te zagen, kon het wandelende geraamte 
huiswaarts keren. En na als een dief door de straat te 
zijn geslopen en op elke hoek te hebben uitgekeken, 
glipte hij met ’n zucht over de drempel van zijn woning 
en na een kopje koffie-surrogaat te hebben gedronken 
in zijn bed stapte met het idee, wat zal de dag van 
morgen ons brengen.

(er staat jammer genoeg geen naam onder, red.)

Ze zijn allen weergekeerd. Een lid bleef nog in het 
Zuiden, doch in ons land, de anderen waren reeds in 
ons Clubhuis, gedachtig de leus in onze recreatiezaal:  
“Een Trekvogel komt altijd weer op zijn nest terug”!

J.J. Glatz (voorzitter en maker van de prachtige 
bundels vol met Trekvogelgeschiedenis, red.)



DE TIEN 
GRONDREGELS !

De 10 grondregels voor de zeekanovaarders
Deze zijn op vlak water ook zinnig 

Regel 1
Vaar niet zomaar alleen

Regel 2
Draag altijd een zwemvest en in de branding een helm

Regel 3
Zorg voor een goede kanobeheersing

Regel 4
Zorg voor voldoende kennis van stroming, getijden en weer

Regel 5
Let op de andere, snellere watersporters en zwemmers

Regel 6
Blijf bij elkaar let daarom bij voortduring op je kanogenoten

Regel 7
Aan het strand hebben uit zee komende vaarders voorrang

Regel 8
Zorg dat ze aan de wal weten waar en hoelang je wegblijft

Regel 9
Meld het verlies van materiaal en/of kano aan politie

Regel 10
Draag aangepaste en warme beschermende kleding

Deze regels zijn ooit 
geplaatst in ons clubblad. 
Het kan ons inziens geen 
kwaad om de aandacht 
hierop te vestigen voor je 
de branding opzoekt of het 
grote water.



We hebben er schoon genoeg van !!!!!!!!!
Op de foto ziet u het goede en tevens trieste resultaat 
van nog geen 90 minuten vissen langs de oevers van 
een klein stukje Jan Gijzenvaart en een nog kleiner 
stukje Spaarne. Het goede is dat er op initiatief van Jan 
Willem (kalender goeroe ) en Frits (algemeen Goeroe ) 
met veel inzet van vrijwilligers in korte tijd zoveel vuil 
uit het water en bijbehorende beplanting is gevist. 
Het trieste is natuurlijk dat deze hoeveelheid in zo een 
korte tijd verzameld kan worden.  Het is voor mij dan 
ook onbegrijpelijk dat er nog discussie gaande is of er 
op blikjes en petflesjes statiegeld gezet moet worden. 
Ik denk van wel, we zijn namelijk geen lege bierkratten 
tegen gekomen.

Om niet te verzanden in alleen maar trieste berichten 
kijk ik op zich met veel plezier terug op deze korte maar 
toch effectieve actie. Al was het alleen maar omdat ik 
onder de bezielende leiding van Martin wat wijzer ben 
geworden over de schone kunst van het varen met een 
Canadees. Deze actie is voor herhaling (op korte ter-
mijn) vatbaar. Nogmaals , allemaal bedankt voor jullie 
inzet. 

Canadiaan Pim i.o.

(dit initiatief, de oevers van Spaarne en Jan 
Gijzenvaart vrijmaken van zwerfafval, werd 
georganiseerd door Frits en Jan-Willem, 
beiden lid van zowel onze Trekvogels als van 
natuurvereniging IVN Zuid-Kennemerland en 
het vond plaats op de landelijke opschoondag 
24 maart, red)

Schoonmaak Spaarneoevers



Sinds half juni 2017 is de bar van onze vereniging voor 
ieders gemak uitgerust met een PIN apparaat waarmee 
je alle genuttigde consumpties met de pinpas kunt 
afrekenen. 

En dat het bevalt blijkt wel uit de toename in 
pinbetalingen versus contante betaling. In juli was het 
percentage pinbetalingen al hoog: 60% (nieuwigheid). 
Maar dit percentage ging al gauw richting de 80% 
(Oktober) met op het eind in december 86%. 
Het is dan ook het goede voornemen van de 
barcommissie om in 2018 te proberen de 100% te 
halen. Want het digitaal afrekenen heeft geweldig veel 
voordelen. Er is minder contant geld op de club en de 
leden hoeven geen contant geld meer bij hen te hebben 
om de consumpties af te rekenen. Alleen nog de 
pinpas mee naar de club.

Nog een groot voordeel is dat er beter inzicht is in 
wat er per week wordt omgezet.  Zo houden jullie 
geweldige barmedewerkers ook bij wat er omgaat 
aan versnaperingen. Niet alleen de registratie van de 
pinautomaat maar ook de contante verkopen worden 
digitaal keurig bijgehouden. En weten jullie wat dan 
weer leuk is? Er komt inzicht in de beste maand van 
het laatste half jaar van 2017. Dus met dank aan vooral 
Vera, Marco en René weten wij veel meer over hoe het 
gaat met de omzet van ons genoeglijk onderkomen. 
Hierbij een voorbeeld over Oktober 2017:

Verkochte producten Oktober  
Prijs per stuk Aantal           Totaal
2,75 47 € 129,25
1,50 77 € 115,50
3,00 31 € 93,00
2,50 21 € 52,50
2,00 13 € 26,00
1,25 12 € 15,00
1,00 5 € 5,00
Specifiek bedrag 1 € 5,00
3,25 1 € 3,25
     
Totale omzet   € 444,50

Laat de bar maar draaien

Kwisvraag:
Wat zijn de overeenkomstige biersoorten/consumpties 
bij de genoemde prijzen?

 
En natuurlijk is er nog iemand die het leuk vindt om 
nog meer statistiek los te laten op al die nieuwe 
informatie. 
Als beste maand  komt september uit de bus. 
Waarschijnlijk door de gewenning en het mooie weer.
Als beste avond komt 19 september om de hoek kijken 
met maar liefst een omzet van 
€ 158,50. Wat was er ook al weer deze avond?

In het begin was het dus allemaal wel even wennen, 
maar aan alle veranderingen raakt een mens gewend. 
Probeer maar eens met je armen over elkaar deze 
positie van de armen te veranderen in de omgedraaide 
positie. Dit voelt in het begin niet goed, maar als je het 
jezelf aanleert dan wordt het gewoon. 
Dus: Doe allen mee en betaal vanaf nu met de pinpas.

Met dank aan alle klanten en bedienend personeel. 
Zonder hen had ik deze statistiek niet kunnen vertellen.

Piet Johan Radsma
Afgestudeerd statisticus, maar vooral 
kanovaarder



3 april  Paul van Galen

9 april Wout Horeman

12 april Ruud Wieringa

15 april Michiel de Ruiter

20 april Ina Vreeburg

20 april Martine Beeftink

21 april Jan-Willem Kruisinga

22 april Nel Boerman

23 april Edwin Fonck

30 april Jeroen Mors

5 mei Martin Oving

5 mei Iain van Zon

7 mei Rienk Huizenga

20 mei Petra de Vries

21 mei Piet Johan Radsma

24 mei Alfons Heijmen

1 juni Marco van Es

1 juni Inger van der Werf

3 juni Paul Reinders

3 juni  Tessel Hulshoff

4 juni Arjen Boelens

7 juni Ben Van Raemdonck

13 juni  Thea Ruis

15 juni Cor Hessels

Verjaardagen Club leden

Alvast van 
harte 

gefeliciteerd!

A p r i l

M e i

J u n i

Kom naar de clubavonden 
op de dinsdagavond !
ALTIJD GEZELLIG

(ook in de winter)



31 maart  opening vaarseizoen 10.30-14.30 uur

10 mei K2mix 13.00-17.00 uur

11-12 mei kampeerweekend weerribben   

9 juni  klussendag 10.00-16.00 uur

16 juni  open dag 10.00-16.00 uur

14-15 april  HIT (Helmond int)  Helmvaarders Helmond

28-29 april  NK 1 (er volgen nog 2 )   Rijnland  Leiderdorp

19-21 mei  Deutchland cup heel groot kanopolo KRM Essen

 (toernooi  met 7 velden!)

26-27 mei Amsterdam Open  MDR  Uithoorn 

23-24 juni  Keistad toernooi Keistad Amersfoort

30juni- 1 mei Deventer int. DKV Deventer

7-8 juli  Veurne int.  Veurne (België)

1-5 aug  WK Wellend Canada

26-27 mei Amsterdam Open  MDR   Uithoorn 

Agenda:

Agenda: Kanopolo

zie ook de uitgebreide 

versie op onze website: 

www.kv-trekvogels.nl

Eén regeltje uit de kanopolo agenda van dit jaar.
Nu zijn er natuurlijk veel leden, die nog nooit een ka-
nopolowedstrijd hebben gezien of misschien niet eens 
weten wat het is, voor diegenen wil ik wel chauffeur 
zijn heen en terug naar de wedstrijden in Uithoorn, ik 
zoek op locatie iemand die van alles over de sport kan 
vertellen en ze hebben er een uitgebreide catering.

Zat  26 mei vertrek ik om 12.00 uur vanaf de vereniging 
Zon 27 mei vertrek ik om 10.00 uur vanaf de vereniging

Ik zou het leuk vinden als je meegaat, meld het me 
a.u.b. via mijn mail: mvrijn41@live.nl

Monique van Rijn (redactie)



website
Kijk op de website  voor 

alle activiteiten !!
www.kv-trekvogels.nl


