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Kano Rijnland heeft sinds enige tijd een nieuw bestuur. Dit bestuur bestaat uit Mathijs Hobijn 

(voorzitter), Rein de Haas (secretaris), Gezinus Wolf (penningmeester), Siewert Posthuma en Peter de 

Gier. Het gehele bestuur is vernieuwd.  ieder bestuurslid heeft een bepaald aandachtsgebied. Welke 

aandachtsgebieden dat zijn staat in deze nieuwsbrief. 

Deze Rijnvaarder staat vooral in het teken van de vele plannen en agenda's voor het komende 

vaarseizoen. Alle vaardata van de verschillende commissies staan er voor zover mogelijk en bekend 

in. Dat maakt dat het bewaarRijnvaarder. Veel leesplezier! 
 

ALGEMEEN 
 

Aandachtsgebieden bestuursleden 
Door Peter 

Binnen het nieuwe bestuur is afgesproken dat 

ieder bestuurslid een aantal aandachtsgebieden 

heeft. Voor vragen en opmerkingen kan je bij 

hen terecht.  

Mathijs  Veiligheid  

 Vlakwater 

 Nieuwbouw en verhuizing 

 Verhuur 

 Gemeente 

 Nieuw lid 

Rein  Formele post 

 ALV 

 Materiaal 

 Grootwater 

 Conditie 

 Zwembad 

Siewert  Polo 

 Jeugd & schoolsportclinics 

 Buurman en Buurman 

Gezinus  Materiaal 

 Watersportverbond 

 Financiën 

 Stalling 

 Ledenadm. 

 Bar 

Peter  Aangepast varen 

 PR   

 Redactie 

 Wildwater 

 Branding 

Het beheer van de penningen 
Door Gezinus 

 Zoals jullie 

wellicht gemerkt 

hebben is de 

contributie en de 

stalling dit jaar op een andere manier 

gefactureerd dan de jaren hiervoor. Dit heeft 

te maken met de ingebruikname van het 

ledenprogramma E-captain. Voorheen werd dit 

bijgehouden via spreadsheets. 

 

Grote voordelen van het ledenprogramma zijn: 

 alle gegevens van onze leden 

vastgelegd zijn in één programma; 

 dat vanuit dit programma de facturen 

verstuurd worden; 

 deze automatisch verwerkt worden in 

de administratie; 

 het - door de ALV goedgekeurde budget 

– vastgelegd wordt; 

 er op  ieder moment controle is over 

het budget en de werkelijke uitgaven. 

 er is een uitwisselingsmodule met de 

KNWV (Koninklijk Nederlands 

Watersport Verbond). Deze moet nog 

geactiveerd worden door de 

leverancier; 

 Het is een programma dat via de 

website van de leverancier loopt, waar 

dagelijks een back-up van gemaakt 

wordt; 



 nog een voordeel (voor de verre 

toekomst??) is dat bij overdracht naar 

de volgende penningmeester dit simpel 

kan via overdracht van de inlogcodes; 

 Eventueel achterstallige contributies 

worden feilloos gesignaleerd (maar wie 

laat het nou gebeuren om zijn/haar 

lievelingsclub niet tijdig te betalen?) en 

herinneringen via de mail verzonden. 

 

Nadeel?, neen, of je moet al vinden dat de 

kosten ( € 565,--) een nadeel zijn.  

Prioriteit was dat eerst alle facturen verzonden 

werden en de gelden geïnd zouden worden. 

Momenteel heeft ongeveer 2/3 van de leden 

betaald, de rest daag ik uit dit voor het einde 

van deze maand 

te doen. 

Het goedgekeurde 

budget en de 

vastgestelde 

contributies in de 

A.L.V. van 18 

december j.l. 

hebben bij een 

aantal van de leden wellicht vragen 

opgeroepen, hoewel ik daar geen mailtjes over 

heb ontvangen. De leden die aanwezig waren 

op de ALV hebben daar alle uitleg over 

gekregen en uiteindelijk hun goedkeuring 

verleend. Uitgangspunt van de 

contributieverhoging dit jaar is in eerste 

instantie het reserveren van gelden voor de 

verhuizing ( oktober 2015) en het zorgen voor 

kwalitatief goede verenigingsboten en -

materialen. Voor een nadere uitleg verwijs ik 

jullie naar de bijlage bij de A.L.V., waarin de 

visie van het nieuwe bestuur wordt uitgelegd. 

Het bestuur heeft toegezegd om dit beleid in 

een aparte A.L.V. toe te lichten, onderbouwd 

met getallen. Hierover meer in de loop van, 

naar wij hopen, weer een geweldig kano/kajak 

seizoen. 

De programma’s van de diverse disciplines zijn 

inmiddels bekend en zullen binnenkort op de 

website staan. In de tussentijd zijn er nog een 

aantal zwembaddagen waarin naar hartenlust 

geoefend kan worden, dus leden, laat u zien in 

het zwembad (data op onze website) om de 

vaardigheden te oefenen. 

 

Goed licht 
Door Jaap 

Op de Zijl kwamen we er nog mee weg, 

fietslampjes op het hoofd of vastgebonden op 

het dek. Dat was in september bij de eerste 

woensdagavondtocht in het donker. Maar op 

de Noord tussen Dordrecht en Alblasserdam in 

het schemerdonker kwam Rijkswaterstaat 

langs om te vertellen dat mijn verlichting - 

bestaande uit een hoofdlamp en twee 

fietslampjes - niet voldoende was voor een 

goede zichtbaarheid op groot vaarwater. 

Natuurlijk blijf ik altijd uit de buurt van grote 

schepen omdat een kano vrijwel onzichtbaar is 

voor de schippers, maar dat was geen geldig 

excuus voor ondeugdelijke verlichting. 

Doorvaren naar mijn uitstapplaats Krimpen 

a/d Lek was geen optie, ik had de keus tussen 

1) de kano hier achterlaten en verder lopen, of 

2) als ik misschien een lift wilde, dan kon dat 

geregeld worden. Dus zo klom ik aan boord en 

hesen we mijn kano over de railing.  

 Bij een kop koffie 

vertelde ik over 

mijn tocht van die 

dag en de tochten 

die we bij Kano 

Rijnland maken, 

en kreeg ik tips en 

waarschuwingen 

mee voor het kanovaren op de grote rivieren. 

Na een kwartiertje varen werd ik op de 

Bakkerskil bij Krimpen weer overboord gezet 

en besloot ik mijn verlanglijstje uit te brieden 

met twee accessoires: een kanolicht en een 

marifoon. En dan ook maar een vaarbewijs 

halen om de marifoon te mogen gebruiken. 

 

De nieuwste loot 
Door Peter Paul 

Sinds 1 januari is er een nieuwe loot aan de 

Kano Rijnland boom. De commissie aangepast 

varen is opgericht. De leden zijn Peter de Gier, 

Ed van de Meijs en Peter Paul Hartevelt. 

Doelstelling van de commissie is om aangepast 

kanovaren voor iedereen mogelijk te maken. 

De eerste stap hebben we gezet met de 

aanschaf van de speciale steiger. Dit jaar 

hopen we nog met behulp van sponsoren 

enkele kajaks te kunnen aanschaffen die 

speciaal hiervoor uitgezocht zijn.  

Het plan is om dit jaar 6 maal een tocht te 

gaan varen met mensen met een beperking. 

Hiervoor zijn we op zoek naar ervaren 

kayakers die het leuk vinden om met iemand 

in een duo kajak te varen of die als begeleider 



van een eenpersoons kajak wil meevaren. Het 

gaat hierbij om een zaterdag morgen vanaf 11 

uur voor hooguit 1 a 2 uur. je hoeft niet alle 6 

de keren te komen, ook hier gaat de regel op 

hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus heb je 

zin om een keer mee te varen, of heb je nog 

vragen Mail naar AV@kanorijnalnd.nl 

 

 

website aangepast sporten 

 
 De website 

http://www.aangepastsportenzuidholland.nlis 

online. 

Vanaf vandaag kunt u op deze website het 

aanbod van aangepaste sporten in heel Zuid-

Holland vinden. 

U kunt op 

meerdere manieren 

zoeken naar een 

sportactiviteit die u 

wenst. Per 

beperking, op 

sportsoort, per 

regio en zelfs op 

woonplaats kunt u 

uw zoekopdracht verfijnen. 

Ook kunnen sportaanbieders allerlei informatie 

vinden over aangepast sporten en 

contactgegevens van adviesorganisaties, die 

hen kunnen helpen om aangepast sporten op 

te zetten binnen hun organisatie. 

Deze website is opgezet door Sportservice 

Zuid-Holland in samenwerking met de 

netwerkpartners aangepast sporten in de 

diverse regio’s van Zuid-Holland. Deze 

netwerkpartners, zoals gemeenten, stichtingen 

MEE, Revalidatiecentra en sportaanbieders 

kunt u ook terugvinden op de website. 

De bouw van deze website is mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van Fonds 1818. 

 

 

 

Vrijwilligers voor aangepast varen 
 

Zoals in de nieuwsbrief te lezen is gaan we dit 

jaar serieus starten met kajakken voor mensen 

met een beperking. Om dit veilig te kunnen 

doen is er veel begeleiding nodig. Hierbij een 

oproep aan iedereen die het leuk vindt om af 

en toe tijdens tochtjes ook mee te helpen met 

de begeleiding. Heb je interesse: hje kan je 

melden bij Peter Paul, Ed of Peter of via 

av@kanorijnland.nl 

 

 

Rijnland Herfsttocht 
Door vlakwatercommissie 

Het Watersportverbond heeft ons aanbod 

aangenomen om op 21 september 2014 de 

Rijnland Herfsttocht te organiseren. Met de 

ervaring die we dit jaar opgedaan hebben met 

de Hutspottocht, hebben 

we er alle vertrouwen in 

dat de Rijnland 

Herfsttocht 2014 een 

daverend succes zal 

worden. De 

vlakwatercommissie zal 

in het voorjaar  met de 

voorbereidingen 

beginnen en hoopt dat 

er weer een team van vrijwilligers zal 

klaarstaan om te helpen bij het organiseren. 
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Oproep van kanopolocommissie 
Door Kris 

De polo commissie heeft in zijn jaarverslag 

aangegeven dat er komend jaar twee trainers 

willen stoppen met trainen geven. Deze 

plekken zouden we dan ook weer graag 

opgevuld zien en ieder die daar dan ook 

interesse in heeft mag zich dan ook melden bij 

de polo commissie om te kijken voor de juiste 

invullen. 

De polo commissie is bezig met het regelen 

van twee nieuwe doeltjes. Nu is het plan om 

deze maken van steigerpijp en buiskoppelingen 

hiervoor. Zie voor informatie 

http://www.steigerpijp.nl/. Nu is de vraag aan 

de leden of iemand hier goedkoop aan komen 

of dat er iemand is die deze doeltjes zou willen 

sponsoren. We horen graag van u. 

 

Lid worden??? 
 

Mail:  nieuwlid@kanorijnland.nl. 

 
 

 

Kano Rijnland en het verdwenen 
theekistje 
Door Siewert 

Bij zo’n titel denk je wellicht aan een sprookje 

of een ander spannend verhaal, niets is minder 

waar. Spannend, misschien. Sprookje, nee 

hoor, helaas harde werkelijkheid. Ik neem u 

even terug in de tijd. Allang biedt de 

barcommissie van onze vereniging gratis koffie 

en thee aan alle leden. Na een harde training, 

een lange tocht of een dag klussen op de 

vereniging altijd een prettig vooruitzicht. Al een 

ruime tijd biedt de commissie daarbij de keuze 

uit diverse soorten thee. Hierdoor stonden er 

geregeld diverse doosjes gewone thee, maar 

ook doosjes met de smaken aardbei, 

bosvruchten, earl grey etc. op of achter de bar. 

Makkelijk voor de pak maar het oogde wat 

slordig. Om die reden heb ik een half jaartje 

geleden bij de Xenos een houten theekistje 

gekocht en op de club gezet. Presentatie ok en 

het oogde wat minder rommelig. En, bijkomend 

voordeel, het kistje was slechts € 3,95, geen rib 

uit mijn lijf dus. Het kistje beleefde gelukkige 

dagen op onze vereniging, zo snel als het soms 

leeg was, zo snel werd het ook weer gevuld. Op 

het moment van donatie heb ik er niet bij 

stilgestaan dat het leven van het kistje op onze 

vereniging abrupt tot een einde kon komen.  

 

 
Want dat is helaas gebeurd, het kistje is ten 

prooi gevallen aan langdurig lenen, de 

theezakjes lagen er verlaten bij. Hopelijk 

begrijpt u dat ik dit stukje niet schrijf vanwege 

het besteedde bedrag, daarvoor is dat te 

gering. Wel schrijf ik dit korte verhaal omdat 

het kennelijk moeilijk is om andermans spullen 

te respecteren en dat doet mij pijn. Vandaag 

een theekistje, morgen een peddel en wie weet 

gaan we het nog meemaken dat er een kano 

verdwijnt. Ik hoop echter dat we nooit zover 

gaan komen. Alle leden zijn even 

verantwoordelijk voor alle spullen of het nu een 

kano is of een theekistje, respecteer 

clubmateriaal, maar ook het materiaal van 

mede clubgenoten. En……………, heb je zelf weer 

wat geld over, koop dan een nieuw kistje. Hoeft 

het bestuur het niet te begroten. 
 

Eskimoteer wedstrijd 2014 
Door Ivette 

De oude traditie is nieuw leven in geblazen en 

is nu een nieuwe traditie. Voor de vierde keer 

op rij wordt er een eskimoteerwedstrijd 

gehouden tijdens een van de laatste zwembad 

avonden van het seizoen”. Zo kan iedereen 

testen hoeveel er tijdens het zwembad seizoen 

is bij geleerd op eskimoteervlak. 

Hierbij alvast de aankondiging voor dit jaar, 

zodat iedereen nog kan oefenen tijdens de 

komende zwembad sessies.  De wedstrijd zal 

plaats vinden tijdens de zwembad sessie op 

zondag 9 maart 2013 in zwembad ‘de Does’. Dit 

is iets eerder dan gebruikelijk doordat de 

laatste twee zwembad sessies gesloten zijn. Je 



kunt je die zondag in het zwembad op geven en 

terplekke worden de deelnemers in 

verschillende categorieën ingedeeld worden 

 
o.a.: 

- Dames; 

- Heren; 

- Beginners; 

- Gevorderden; 

- Creatievelingen. 

Wil je weten hoe de deelnemers het de vorige 

jaren gedaan hebben?De resultaten kun je hier 

vinden: resultaten van 2013, van 2012 en van 

2011. 

In de blog post van 2011 kun je nog wat leuke 

filmpjes vinden om in de stemming te komen. 

Doe mee, vestig een record en kom in ‘de 

boeken’ van kanovereniging Rijnland! 

groetjes Ivette 

 

 

Weekendwintertocht 
Door Martine 

Dag woeste winter peddelaar, 

 

Ook zo'n zin 

in buiten zijn 

tijdens de 

winter? Wat 

nu kachel met 

de 

thermostaat 

op hoog? 

Naar buiten 

gaan we en 

wel op de IJssel, het Ketelmeer, het Zwarte 

meer en het Zwarte water. Als het aan ons ligt 

met een laag witte sneeuw om ons heen. 

We gaan dus weer een 2 daagse wintertocht 

maken en dat staat gepland in het weekend 

van 15 en 16 maart. 

De afstand is 70 kilometer in 2 dagen met 

kamperen (wellicht op een camping, maar het 

zou ook in het wild kunnen worden) en de 

route voert ook over groot water. Grootwater 

winter uitrusting is dus must. 

Zaterdagochtend verzamelen we op een nog 

bekend te maken plek. 's avonds hopen we een 

vuur te kunnen maken en een lekker 

welverdiende pot eten te koken voor de tent 

onder een fonkelende sterrenhemel. De 

volgende ochtend slaan we het ijs van de 

neopreenpakken, en gaan op weg voor de 

tweede helft van de tocht om weer bij de auto's 

uit te komen. 

Heb je zin om mee te gaan? Mail voor dat 

maart begint met Heleen en Martine 

(heleen3@xs4all.nl,martine@sprangers-

fotografie.nl) 

 

Groetjes, 

Martine en Heleen 

 

 

 

Gezocht 
Door Siewert 

Hoe lang bestaat LKV Rijnland nou precies, 

waar zijn we nu allemaal gehuisvest geweest? 

Wie heeft er wanneer in het bestuur gezeten? 

Wat zijn de gebeurtenissen geweest in het 

clubjaar 1996 

– 1997? 

Allemaal 

vragen die we 

mogelijk 

kunnen 

beantwoorden 

met alle leden 

bij elkaar, 

maar wanneer gebeurt dat nu? Het lijkt het 

bestuur een goed idee om te proberen de 

clubgeschiedenis goed op papier en digitaal 

beschikbaar te hebben. Daarvoor zijn we op 

zoek naar clubleden die de geschiedenis willen 

napluizen, oude Rijnvaarders willen opsporen 

en hiervan een goed overzicht te maken. Heb 

je zin en tijd om deze klus te klaren stuur dan 

een mail naar Siewert, 

siewertposthuma@gmail.com. We kunnen dan 

in nader overleg met elkaar bepalen wat er 

allemaal beschreven / uitgezocht kan worden, 

hoe en wanneer we dat willen presenteren. In 

het uiterste geval zou het natuurlijk kunnen 

uitmonden in een jubileumboek, wie weet? 

Namens het bestuur. 

Siewert 

 

mailto:siewertposthuma@gmail.com


Belangrijke data 
& 

Programma's  
 

 

Woensdagavondtochten 
Datum Tochtleider 
9 april Jaap 

16 april Jos 
23 april Marco 

30 april Gerard 

7 mei Peter 
14 mei Jaap 

21 mei Jos 
28 mei Marco 

4 juni Gerard 

11 juni Peter 
18 juni Jaap 

25 juni Jos 
2 juli Marco 

16 juli Jos 
23 juli Jaap 

30 juli Gerard 

6 augustus Marco 
13 augustus Peter 

20 augustus Jaap 
27 augustus Jos 

3 september Gerard 

10 september Marco 
Erik , Leon , Ab en Nel  mogen gebeld worden 
om in te vallen als je niet kunt. 

 
 

 

 

  



 

Programma vlakwater, grootwater en sprint 
2014 

Datum Tijd Locatie Afstand Tochtleiding 

Zo 6 apr 11:00 Koudehandentocht 12 Jos/Nel 

Zo 13 apr 18:30 Zwembadtraining vlak/groot, De Does Growacie 

Zo 20 apr  Markermeer (1e Paasdag)  Growacie 

Zo 27 apr 10:00 Acht van de Aar 15 Marco 

Zo 11 mei  Grevelingen of Noordzee  Growacie 

18 mei 9:00 Broek in Waterland 20 Gerard W. 

25 mei 9:00 Biesbosch met gids 10 Nel/gids 

Zo 8 jun  Oosterschelde (1e Pinksterdag)  Growacie 

Za 14 jun 9:00 Maassluis, Westland 20 Erik 

Vr 20 jun 21:00 Midzomernachttocht 12 Vlak 

Za 20/Zo 21 jun  Internationale Regatta Zuidervaart  Berend 

Zo 29 jun 9:00 Linschoten, Montfoort 20 Jaap/Peter 

Za 12 jul  Hindeloopen-Stavoren (of Noorderhaaks) Growacie 

Za 19 jul  Kusttocht bij Katwijk  Growacie 

Zo 20 jul 10:00 Ankeveen 15 Gert 

Zo 10 aug 10:00 Weipoort 15-20 Leon 

Za 23 aug  Schiermonnikoog (evt. weekend)  Growacie 

Za 30 aug 9:00 Haarlem 20 Ab 

Zo 31 aug  Rottemeren Marathon  Berend 

Zo 7 sep  Noorderhaaks (of Hindeloopen-Stavoren) Growacie 

Zo 21 sep 10:00 Rijnland Herfsttocht 20 Vlak 

Za 27/Zo 28 sep 13:30 Veluwerally 50/100 Jaap 

Zo 5 okt 10:00 Zoetermeer Westerpark 10 Nel/Peter 

Za 11 okt  West-Kapelle – Neeltje Jans  Growacie 

 

Opmerkingen: 
- Nog in te plannen: weekend Canadezen in Nieuwkoop; Vinkeveense Polders/Plassen 
- Met genoemde tijden wordt bedoeld verzamelen op de club 
- Legenda: Vlakwater, Grootwater, Sprint 

 
 

 

  



 

Programma GROOTwater 2014: 

Vrijdag 21 maart Zeeborrel, 19.30 clubgebouw 
Zondag 20 april  Markermeer 

Niveau: startende grootwatervaarder, reddingen recent 
geoefend, goede kanoconditie. 

Zondag 11 mei  Grevelingen of Noordzee 
Niveau: startende grootwatervaarder, reddingen recent 
geoefend, goede kanoconditie. 

Zondag 8 juni  Oosterschelde 
Niveau: minimaal 2 grootwatertochten waarvan één dit 
jaar. 

Zaterdag 12 juli  Hindeloopen -  Stavoren (evt. Noorderhaaks als uitwijk) 
Niveau: minimaal 2 grootwatertochten dit jaar. 

Zaterdag 19 juli  Kusttocht bij Katwijk 
Niveau: afhankelijk van het weer maar in principe 
beginnende grootwatervaarder. 

Zaterdag 23 augustus  Schiermonnikoog (misschien uitbreiding naar weekend?) 
Niveau: minimaal 2 grootwatertochten. 

Zondag 7 september  Noorderhaaks (evt. Hindeloopen – Stavoren als uitwijk) 
Niveau: minimaal 2 grootwatertochten. 

Zaterdag 11  oktober West-Kapelle – Neeltje Jans 
Niveau: minimaal 2 grootwatertochten, ervaring met 
brandingvaren. 

Vrijdag 17 oktober  Afsluiten vaarseizoen met het Captainsdinner. 
 
 

 

Programma Aangepast varen 
Mei 

Zaterdag, 10 mei 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 
Juni 

Zaterdag, 7 juni 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 

Zaterdag, 21 juni 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 
Juli 

Zaterdag, 4 juli 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 
Augustus 

Zaterdag, 2 augustus 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 
September 

Zaterdag, 6 september 11:00 uur Open inschrijving kanotocht 
 

  



VERSLAGEN 
       

Midwinternachttocht 11 januari 2014 
Door Marco 

Missie: het varen van de uitgestelde Midwintertocht van 21 december 2013 

Datum: 11 januari 2014 

Deelnemers:: Manon, Leon, Alex, Desiree, Marco, Gerrit, Mathijs , Leen, Rein en Tjeerd 

Tochtleider: Rein 

Startplaats: Nabij zwembad de Wasbeek in Sassenheim 

Weersomstandigheden: vrijwel helder en bijna 

volle maan, weinig wind 

Temperatuur: bijna tropisch voor de tijd van het 

jaar (-: 

Gelukkig was het deze winter (“what’s in a name” 

tot nu toe) mogelijk om onze in 2012 nieuw 

geboren traditie een vervolg te geven. Op het 

moment suprême in 2013 namelijk stormde het 

dusdanig, dat een tocht onmogelijk was zonder de 

volgende case voor de KNRM te worden. De 

instapplaats was super, een makkelijke instap 

waarbij het zelfs mogelijk was een peddelsteun te 

maken (wat niemand deed uiteraard, 

doorgewinterd als we inmiddels zijn). Manon 

waarschuwde ons tijdig voor we de graskant 

inliepen om te voorkomen dat we “glijdend door de hondenpoep” (vrij naar Tol Hanse, Big City) 

de boten in zouden stappen. Via de verbindingssloot bereikten we de plassen. 

De oriëntatie viel andermaal weer niet mee maar Manon, die het eerste gedeelte voor haar 

rekening nam, hield de koers toch aardig aan, daarbij mede geholpen door de navigatielichten op 

de oever. Af en toe werden we opgeschrikt door 

zwermen vogels die het geheel een Hitchcock-

achtige “the Birds”  sfeer gaven. De formatie  

met voor- en achtervaarders werd, eenmaal op 

de plassen, al rap een gezellig zooitje ongeregeld 

maar achtervaarder Leen bleef trouw op zijn 

post. Via klassiekers als de Kleipoel, Koppoel en 

Boerenbuurt maakten we een mooie tocht over 

de plassen. Op het laatste deel van het traject 

ging Gerrit solo links uit de flank om naar huis te 

varen, bezorgd gadegeslagen door de rest van de 

groep. Bij aankomst zou hij SMS’en dat hij veilig 

thuis was….. 

Terug op ons startpunt werden we nog 

vereeuwigd door diverse digitale media. Als 

uitsmijter trakteerde Manon op de legendarische Midwinterthermosflesknakworstjes (5x 

woordwaarde in Scrabble) waarvan het octrooi bij Arjan berust en had Marco nog wat cakejes in 

de aanbieding.  

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde tocht, Rein bedankt! 
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Senioren gaan internationaal 
Door Siewert 

Het senioren kanopoloteam gaat internationaal, nee, geen toekomstbeeld maar geschiedenis. Ik 

neem  u even mee in de tijd. Afgelopen augustus waren mijn vrouw en Lieke een lang weekend 

naar Antwerpen. Naast het gebruikelijke contact ontving ik op een gegeven moment een Sms'je 

van Lieke “Hans, Ed en jij staan hier op een folder van een kanopolotoernooi in Antwerpen, ik 

neem de folder wel mee”. Voldoende aanleiding voor mij om alvast op 

internet te gaan struinen.  Ik kwam uit bij de Antverpia Koninklijke 

Kano Club en na enig speurwerk trof ik daar inderdaad een folder aan 

met een foto gemaakt bij Kano Rijnland. Herkenbaar zijn onze (vaste) 

nummers, 13, 31 en 18 met de nieuwbouw op de achtergrond. Het 

ging om de Port of Antwerp trofee. Omdat ik geen idee had om voor 

toernooi het ging heb ik direct een mailtje naar alle senioren eruit 

gestuurd en een mail naar Dirk Bruers, de voorzitter van AKKC er aan 

gewaagd. In korte tijd bleken er voldoende spelers te zijn die interesse 

hadden in een toernooi van een dag in Antwerpen en, nog mooier, per 

kerende e-mail ook een uitnodiging van Dirk om deel te nemen aan 

hun toernooi, een promotietoernooi in het hart van de oude havens van 

Antwerpen. Naast de uitnodiging ook de verontschuldiging dat ze ‘onze’ 

foto hadden gebruikt voor hun folder. Snel onze komst bevestigd aan 

alle spelers en Dirk. 

Op 1 september togen we met een aantal auto’s, boten op het dak, 

naar Antwerpen, op zoek naar het MAS museum in het Bonapartedok. 

Het MAS, een modern, kenmerkend gebouw was niet 

moeilijk te vinden, maar we waren wel aan de late 

kant. Tien minuten na aankomst moesten we al aan de 

bak. Derhalve snel de boten van de auto’s gehaald en 

omgekleed in de tenten aan de voet van het MAS en 

koud de boten in om toch maar iets warm te varen. 

Eerlijk, de wedstrijd was niet onze sterkste, maar ach, 

het ging om een promotietoernooi, wat maakt het uit. 

Pas na de eerste wedstrijd gingen wij ons beseffen op 

welke plek je aan het kanoën bent. In het hartje van 

de oude Antwerpse dokken, waar in het verleden 

coasters en zeilschepen aanmeerden om vracht te 

laden of lossen. Na een lange periode van verval heeft 

ook Antwerpen de rijkdom van het oude havengebied herkend en het gebied wordt steeds verder 

ontwikkeld. Aan de ene kant van het poloveld staat het spiraalsgewijze opgetrokken MAS, 

Museum aan de Stroom, met de karakteristieke gegolfde ramen. Het museum toont de 

verbondenheid van Antwerpen met de wereld en biedt een mooi uitzicht over de stad. Aan de 

andere kant van het speelveld lag het oude lichtschip West Hinder. Zoals vroeger gebruikelijk 

knalrood geschilderd en tevens plek voor de tweede 

scheidsrechter. Die moest wel goed om zijn hoofd denken 

bij het lopen op het schip, je kon je hoofd aardig stoten aan 

originele lichtschiponderdelen. Al met al was het een 

toernooi dat we wat betreft het spel snel moesten vergeten, 

na de eerste wedstrijd wisten we ook de andere wedstrijden 

niet ons beste spel te spelen. We lieten de winst tegen een 

Zeeuws jeugdteam uit handen glippen, excuus mannen. 

Tegen een Belgisch team, uitkomend in de hoogste klasse, 

konden we het verlies beperken tot 1 punt verschil, door 

een straffe verdediging neer te leggen. Maar het bier uit de 

tent was best, de hamburgers smaakten ook goed. De 

laatste plaats in de einduitslag hebben we weten te vermijden door een goed doelsaldo. Wat 

betreft de plek een niet te vergeten toernooi, waar we een volgende keer van harte welkom zijn, 

enerzijds vanwege onze, door de voorzitter geroemde sportiviteit en anderzijds vanwege de 

gezelligheid. Dirk, we komen graag terug op deze mooie plek. En die internationale carrières, 

daar gaan we weer extra voor trainen. 

 



Verslag strandochtend 16 november 
Door jeugdlid... 

Het was een mooie dag toen iedereen van het jeugd kanopolo team zich gereed maakte om naar 

het strand te gaan. Toen iedereen rond 9:30 in het clubhuis verzameld was, gingen we weg. We 

reden in de auto’s van Ivette en Leo weg. Na een 

ongeveer half uurtje rijden kwamen we in Katwijk 

aan. Hierna liepen we naar het strand toe. Op het 

strand aangekomen, gingen we een soort blokken 

spel spelen. Eerst werden de 2 teams verdeeld. 

Het 1e team bestond uit: Wouter,Ryan, Joost, 

Merlijn en Roeland. Het 2e team bestond uit: 

Ivette, Leo, Lizzy en Irene. Je had om te beginnen 

2 rijen van 4 blokken tegenover elkaar staan. 

Achter deze 2 rijen stonden de teams. In het 

midden staat de koning.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de koning word 

omgegooid. Voor verdere uitleg van het spel kun 

je Leo raadplegen. Na heel lang het spel te 

hebben gespeeld had team 2 gewonnen. Hierna 

speelden we nog een potje voetbal waarin team 1 flink de leiding nam en eindelijk won. Overal 

genomen was het een hele leuke strandochtend. 

 

Grootwater – Sleeplijnen bouwen – zondag 24 Nov 
Door Arjan 

Het plan was dit jaar om sleeplijnen te bouwen 

v(d)oor de Grootwatervaarders en tegelijkertijd de 

club uit te rusten met 2 zeekanosleeplijnen voor 

oefen- en tochtgebruik. 

 

Acht personen hadden zich aangemeld voor dit 

evenement, waarvoor de volgende (niet kano 

gerelateerde) gereedschappen & onderdelen nodig 

waren: 

 

 

 

 

 

 Naaimachines (4 stuks –  van modern t/m versies van rond 1900) – zie foto’s 

 Scharen 

 Gasbrandertjes (voor het afsmelten) 

 Aanstekers 

 Naald / draad 

 190 m drijvende lijn (6 mm) 

 10 m elastiek 

 15 m 50 mm band 

 10 x klemgespen 

 10 x snel ontkoppelaars 

 4 m nylon 

 20 trekballetjes (voor koord) 

 een aantal vierkante meters doek (geel, wit, blauw, fluorescerend roze) 

 2 x 4 m klittenband 

 (karabiners – komen nog) 

Voor een aantal personen was dit de eerste (!) keer achter de naaimachine. 

Na een dagje klussen op de club, was het resultaat er, 7 lijnen klaar, en nog 3 in bijna klaar. 

  

De 2 lijnen van de club zijn de fluorescerende roze versies. 

Met dank aan, Mathijs en Chrystel voor het leveren van extra naai-expertise en naaimachines. 

Met dank aan alle aanwezigen voor een hele leuke dag. 

 

http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2014/01/Strandochtend-December1.jpg


IJmeer 
Door Jaap 

Het netwerk van Heleen en Martine reikt tot ver buiten 

de Leidse regio; de 15 deelnemers aan deze tocht 

komen van maar liefst 6 verschillende verenigingen: 

behalve Rijnland en Lisse zijn dat Almere, 

Windhappers (Den Haag), Zeeburg (Amsterdam) en 

Dolfijnen (Harderwijk). 

Het weer is perfect op deze eerste zondag in 2014: 

lage zonnestralen strijken bij vertrek om half tien over 

het IJmeer, er staat een zwakke tot matige wind en 

het zicht is zeer goed. De eilandjes Hoofd en Pampus 

zijn vanaf het strand in Muiderberg duidelijk te zien en 

ook de skyline van Amsterdam tekent zich af tegen de 

horizon. De golfjes die zich vanaf de oever van IJburg opbouwen zijn bij Pampus golven 

geworden. Dichtbij de kade is het oppassen voor 

de klotsgolven die door de weerkaatsing worden 

veroorzaakt. De steenstorting rond het eiland ligt 

zo dicht onder het wateroppervlak dat een paar 

deelnemers vast komen te zitten. 

Dan volgt de oversteek naar Durderdam. Lekker 

stampen op de golven die schuin van voor 

komen, een enkele golf slaat over het dek en 

perst zich onder het spatscherm door waardoor 

we niet geheel droog blijven. Ieder zit goed in de 

boot, de golven zorgen voor een gezonde 

spanning. We wachten netjes voor een fors 

binnenvaartschip dat de vaarroute tussen 

Amsterdam en Lemmer volgt, daarna zoeken we 

beschutting tussen de eilandjes voor de oever van 

Durgerdam. In de haven klimmen we op de wal voor 

een boterham en een half uurtje rust. Daarna gaat het 

tegen de wind in richting IJburg, de nieuwe stad op 

een kunstmatig eiland in het IJmeer. Met de blik op 

het Muiderslot en daarna op de toren van Muiderberg 

is het dan nog een uur stug doorvaren onder een 

hemel die langzaam dichttrekt met schapenwolkjes, 

naar het strandje waar we begonnen zijn. Een pluim 

voor de tochtleiders, het is ze gelukt om niet alleen 

een mooie route uit te stippelen, maar ook de juiste 

keuze te maken voor het laten doorgaan van de tocht 

(na twee keer uitstel vanwege harde wind) en de 

grote groep met daarin nogal wat niveauverschil bij 

elkaar te houden. 

 

  

http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2014/01/Strand-Muiderberg.jpg
http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2014/01/pampus-2013-7.jpg
http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2014/01/durgerdam-haven.jpg


Stormperikelen 
Door Hans 

Na een zeer onstuimige/stormachtige 

dondermiddag en avond leek ons 

clubgebouw er zonder 

“kleerscheuren/schade” door 

gekomen te zijn. Helaas was niets 

minder waar. 

Ik werd op vrijdagmiddag gebeld door 

Dick, met de mededeling dat er weer 

een lichtkoepel afgewaaid was en dat 

het binnen erg nat was. Voor de 

zekerheid had hij de stekkers van de 

stereo-installatie losgekoppeld. Daar 

ik het ergste verwachtte, en mijn 

werkdag zowat ten einde liep, heb ik 

meteen mijn computer uitgezet en 

ben per auto richting de 

Boomgaardlaan getogen. Bij 

aankomst op de dijk, kon ik, tot mijn 

geruststelling het opengeklapte 

dakraam zien liggen. Gelukkig waren we het dakraam dus niet kwijt en had de reparatie van de 

scharnieren enige jaren eerder zijn vruchten afgeworpen. Bij de vorige gebeurtenis namelijk heb 

ik het dakraam weer teruggevonden in de zandafgraving achter het clubgebouw. Nu staat deze 

“kuil” onderwater en eerlijk gezegd weet ik niet zeker of ons bovenlicht zou blijven drijven. Ik 

zag me al per kano over het “nieuwe meer” peddelen om net als eerder bij ons kano-richting-

bord een drijvend dakraam terug te halen. Nu iets minder prettig daar het nu maar 4 graden 

Celsius is. 

Nadat ik de ladder gepakt had en het dakraam kon inspecteren bleek deze, verzwaard met de 

nodige liters hemelwater, redelijk onbeschadigd op dak te liggen. Met een koffiebeker werd deze 

kleine binnenzee leeg gehoosd en na schoonmaken weer teruggeklapt in de meer gewenste 

positie. Alle bevestiging was nog aanwezig, dus kon het dakraam weer vastgezet worden en nu 

goed geborgd. 

Daar we tijdens alle “zware” regenbuien een open dak hadden, stond er aardig wat water, 

beneden onder de trap en boven bij de banken. De waterstofzuiger bracht hierin de oplossing en 

nadat alles droog gemaakt was kon ik aan de huisreis beginnen. 

Nadat ik de buitendeur had 

afgesloten, viel mijn oog ook nog 

op het doeltje aan de Does-zijde. 

In alle consternatie bij aankomst 

had ik niet eens opgemerkt dat 

deze behoorlijk ondersteboven 

was van de code oranje van de 

afgelopen dag. Omdat ik niet 

wilde dat dit doeltje met het netje 

in de bagger bleef liggen tot 

zaterdagochtend , heb ik daar ook 

maar een poging tot omdraaien op 

ondernomen. Met een behoorlijke 

dosis adrenaline kwam het doel 

langzaam bovenwater en lag korte 

tijd daarna op de steiger, het geheel werd gelaten gadegeslagen door een koppel 

nietsvermoedende waterhoentjes.  Mooi, ook weer opgelost. 

Na een enthousiast “A je to!” (Tsjechisch voor “En dat is het!”) geroepen te hebben, kon ik 

eindelijk naar huis. ;o) 

Namens Buurman & Buurman 
 
 

 

 



Te koop..... 
       

Te koop 

Polokano Felix, de kano is niet gerepareerd i.v.m. lekken. Aan de onderzijde is er onder het zitje 

een extra laag hars aangebracht i.v.m. een wat kale plek. Originele zitje is verwijderd (nog wel 

aanwezig) en vervangen door schuimrubber zitje. Verder in goede staat. Met voetsteunen. 

Geschikt voor kanoër tot ongeveer 95 kg. Afgeplakt met Rijnland geel folie. Mogelijk met 

passend spatzeil, Large. 

 
Siewert Posthuma, 06-46756086, siewertposthuma@gmail.com 

 

Te koop 

vraagprijs 400,= Euro. 

Polokano Mega Performance Kajaks, maat Small, voor 60 – 65 kg, korte polokano. Geen 

reparaties, in goede staat. Met voetsteunen. Geschikt voor de lichtere kanoër. Afgeplakt met 

Rijnland geel folie. Mogelijk met passend spatzeil. 

 
Lieke Posthuma, liekeposthuma@live.nl 
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AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda 29 juni  t/m 31december 
2013 

 
zondag, 16. februari 
17:30 Zwembad 
vrijdag, 7. maart 
18:00 Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
zondag, 9. maart 
17:30 Zwembad 
donderdag, 20. maart 
19:30 Besturen borrel 
zondag, 30. maart 
17:30 Zwembad (Jeugdsessie basisscholen) 
vrijdag, 11. april 
18:00 Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
zaterdag, 12. april 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Helmond 

zondag, 13. april 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Helmond 

19:00 Zwembad (Alleen groot- en vlakwater) 
zaterdag, 3. mei 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Charleroi 

zondag, 4. mei 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Charleroi 

zaterdag, 10. mei 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

zondag, 11. mei 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

donderdag, 22. mei 

 Motorweekend 2014 

vrijdag, 23. mei 
 Motorweekend 2014 

zaterdag, 24. mei 
 Motorweekend 2014 

zondag, 25. mei 
 Motorweekend 2014 

zaterdag, 31. mei 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Uithoorn 

zondag, 1. juni 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Uithoorn 

maandag, 2. juni 2014 
18:00 Sport Café 
maandag, 9. juni 2014 
 Rijnland Toernooi 

vrijdag, 13. juni 2014 
15:00 Voorlopige reservering voor Clinic 
Hogeschool Leiden 
zaterdag, 21. juni 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

zondag, 22. juni 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

zaterdag, 5. juli 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Deventer 

zondag, 6. juli 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Deventer 

zaterdag, 16. augustus 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Dikkebus 

zondag, 17. augustus 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Dikkebus 

zaterdag, 23. augustus 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A Gent 

zondag, 24. augustus 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 



 Toernooi Team A Gent 

zaterdag, 13. september 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

zondag, 14. september 2014 
 Grote trailer gereserveerd door Team A 

 Toernooi Team A NK 

 
 

Colofon 
Bestuur 
Voorzitter: Mathijs Hobijn 
Secretaris: Rein de Haas 

Penningmeester: Gezinus Wolf 

Algemeen lid: Siewert Posthuma 
Algemeen lid: Peter de Gier 
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