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Van de voorzitter…
Deadline 17 maart staat in het e-mailtje van de redactie. Wanhopig tuur ik naar
mijn computerscherm. Inspiratie, inspiratie, inspiratie… waar blijf je?
Waarover moet ik nu weer gaan schrijven? Gelukkig is er nog leven na de
deadline. Het is een poosje geleden dat het laatste Natsec Nieuws keurig
gestoken in een nieuw digitaal jasje, opgefleurd met kleurenfoto’s, verscheen.
Even kijken. Ja, dat was nog voor de jaarwisseling en de Nieuwjaarsreceptie van
Natsec. Ik besef me dat het alweer drie maanden geleden is dat we onze
penningmeester Nelleke Elzinga en secretaris Peter Venema tijdens die receptie
hebben bedankt voor hun inspanningen voor onze vereniging en vervolgens met
tromgeroffel hebben uitgezwaaid. Nelleke hanteerde een dikke acht jaar op
kundige wijze en met grote precisie de financiële knoet over onze vereniging.
Geen kascontrolecommissie kon daar tegen op en geen ledenvergadering die
ooit moeite had met de financiële administratie. Een formidabele prestatie, zou
ik zeggen. In haar voetsporen is Bas Bol getreden en ik kan allen verzekeren
‘dat zit snor’. Hetzelfde geldt voor de opvolging van Peter, want Erik van
Dongen ontpopt zich als een daadkrachtig en actief secretaris.
In de wintermaanden is de bedrijvigheid voor wat betreft de ‘wateractiviteiten’
niet hoog. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt in en rond onze vereniging.
De jaarlijks terugkerende eskimoteercursus, georganiseerd door Patrick Dousi,
werd naar mijn indruk redelijk bezocht. En enkele diehards – makkelijk te tellen
op één hand – trotseerden met hun zee kajaks zelfs de winterkoude en zochten
het koele (ijskoude) water op. Ieder zijn hobby. Verder bruiste het
verenigingsleven, zij het op een wat lager pitje, in onze kantine. Er werd zo nu
en dan op zondagmiddagen volop gemusiceerd met gitaar en zang uiteenlopend
van blues, country tot meezingers. Voel jij je geroepen om mee te doen, pakje
blokfluit, banjo… op en geef ‘m van katoen. Natuurlijk was er ook dit
winterseizoen de overbekende stamppottenmiddag altijd reuze gezellig. Een
variatie van allerlei combinaties met aardappelen, bonen, pompoen enzovoort. Je
kan het niet zo gek bedenken. En allemaal even lekker. Het enige wat we dit jaar
node miste was de voortreffelijke ‘jus’ van Piet. Verder organiseerden Jeanny
van der Pijl en Irma Gouweleeuw op verzoek van het bestuur een onvergetelijke
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vrijwilligersavond voor leden die zich op gezette tijden op uiteenlopende wijze
als vrijwilliger hebben ingespannen voor Natsec. Zo’n dertig vrijwilligers waren
aanwezig in een feestelijk ingerichte kantine en een uitstekend verzorgde
catering. We zaten letterlijk tot onze kraag vol. Een voortreffelijke avond met
als leidend (lijdend?) barman en diskjockey John de Vos.
Kijkend naar buiten wil het met het weer nog steeds niet vlotten. De lente nadert
maar daar valt nog niet heel veel van te merken. Hoe dan ook we laten ons niet
uit het veld en water slaan. In ieder geval heb ik alvast mijn wandelschoenen
aangetrokken, want er staat vanmiddag - 17 maart - als Natsec activiteit een
wandeling door de Broekpolder gepland onder leiding van een heuse gids van de
Broekpolder Federatie.
Van bestuurszijde wil ik allen er op wijzen dat de leden die hun contributie
hebben voldaan inmiddels van de ledenadministratie, René Blomsteel, een
nieuwe toegangscode hebben ontvangen. Verder van belang is dat de voorjaars
Algemene Ledenvergadering staat gepland op dinsdagavond 14 mei. We
streven ernaar in juni een Open Dag te organiseren, want de kanosport (en ons
ledental) behoeft enige aandacht. Een activiteit die hier zeker op aansluit is de
door Paul de Weerd georganiseerde en aangekondigde ‘Dag voor de Hout
Bouwers Gilde’ op zaterdag 22 juni bij Natsec, een club van enthousiaste
kanoërs die van de mooiste soorten hout hun eigen kajaks en kano’s bouwen.
Toby Witte

Op zondagmiddag 16 december willen we in de kantine de kerstboom
optuigen.
De kantinecommissie
zoekt
aantal
barmedewerkers(sters).
Waarschijnlijk
bent U nog
nieteen
bezig
metnieuwe
Kerst maar
we willen alle
leden oproepen om hun creativiteit aan te spreken.
Wilwe
je de
alsboom
lid meer
weten van
ledengemaakte
van Natsec?
Graag zouden
volhangen
metdeeigen
kerstballen.
Geef
je
dan
op
als
barmedewerker.
Dat zou een bal die gebreid, gehaakt, beschilderd, geknipt of geplakt
kunnen zijn.
dinsdagavond
deeinde
zondagmiddag.
Met 1x
HetVoor
zou de
leuk
zijn om dan of/en
aan het
van de middag
metper
onsmaand
glas ineen
bardienstje zijn we al gelukkig.
de hand de ballen te bekijken.
Inlichtingen
te verkrijgen
bij Judith van Beurden.
Kunnen we rekenen
op jullie
crea uitspatting???
e
Zie de 1 pagina van dit blad voor het contact.
De kantine comm.
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Les Rapides des Gilberts, door de “BotenKraker”
Afgelopen zomer voor de 3e maal naar het dal van de Durance in Frankrijk
gereisd voor vier zonnige weken wandelen en wildwatervaren. De eerste drie
weken samen met mijn meisje een wandeltrektocht door de bergen gemaakt.
Gepakt en bezakt met rugzak en tent genoten van besneeuwde bergtoppen,
bloeiende alpenweiden en pittoreske bergdorpjes. De vierde week van de
vakantie stond in het teken van een weekje wildwaterkajakvaren bij Stip-Yaks.
Agnes komt al vele jaren hier wildwater varen en is een goede bekende bij StipYaks en vind een jaar niet naar de bergen geweest bijna een verloren jaar. Zelf
ben ik het wildwatervaren ook weer gaan waarderen en kon dus bijna ook niet
wachten tot de 4e week was aangebroken.

Dit jaar waren we de enige twee betalende deelnemers in de groep die verder
bestond uit instructeur/gids Ivo en de stagiéres Benjamin en Pim. De laatste
twee mannen gingen mee voor hun eigen ervaring en om alvast te wennen aan
hun taak als visser tijdens de drukke zomer-weekcursussen. Omdat Agnes en ik
allebei bekend zijn bij Stip-Yaks als “ervaren” wildwaterkayakers, had Ivo
samen met Bart-Jan voor ons een leuk vaarprogramma in elkaar gezet.

De eerste twee dagen gepeddeld op de Claree, de Durance vanaf Briançon tot
Prelles en de beneden Guil tot het slalomparcours van St. Clemenant. Kenners
van het gebied weten dat dit leuk en mooi vaarwater is. Zeker de Claree en de
Guil slingeren door prachtige dalen. Regelmatig op mooie golfjes kunnen
surfen, spelen met keerwaters en mooie lijnen varen door de stroomversnellingen.
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Allebei varen we tot tevredenheid van Ivo zeer goed en weten we zelfs de
andere heren uit te dagen om ook extra activiteiten te ontplooien zoals een
ochtendje wildwater-safety oefeningen zoals elkaar redden uit “benarde
posities” die je als wildwater kajakker kunnen overkomen.
Het is al weer woensdag en de derde vaardag, Ivo had gisterenavond beloofd
met een mooi vaarplan te komen en Agnes hoopte stiekem op de boven Guil,
een stuk dat ze pas een paar keer had gevaren en bekend is om zijn prachtige
kloof. Omdat we een pittige vaardag verwachten, vroeg opgestaan en ontbeten
met gebakken eieren en spek, koffie, thee etc. in plaats van het Franse lichte
ontbijt. Op het rendez-vous punt deelt Ivo mee dat we op de Guisane gaan varen,
iets heel anders als waar Agnes op had gehoopt. Het is een stuk dat we allebei
kennen en met een “beruchte’ stroomversnelling die bekend staat als “de
Botenkraker”. Uit verhalen van Agnes weet ik dat zij niet gelukkig is met deze
keuze omdat het een moeilijke passage is die nogal wat concentratie vereist en
heel wat handigheid. In de vorige jaren dat we de Guisane bevoeren hier onder
gestart of op dit punt overgedragen omdat de waterstand te hoog was om deze
veilig te bevaren. Dit keer zou de “Botenkraker” goed te bevaren zijn volgens
Ivo maar eerst zouden we het hele traject voor verkennen vanaf de kant.
We stappen in bij Montetier les Bains en varen ons langzaam warm. Het water is
glashelder en ijskoud. Dat laatste merk ik als ik veels te nonchalant een
keerwater wil invaren, maar deze veels te scherp aanvaar waardoor mijn
achterschip door de hoofdstroom word gegrepen en ik op ze kop beland. Ik voel
de keien tegen mijn helm aan botsen en het smeltwater langzaam via mijn hals
naar binnenkomen. Brrr wat is het koud. Ik onderdruk de neiging om meteen te
eskimoteren maar wacht nog even tot ik weet dat ik goed lig en in rustiger water
ben. Nu rol ik keurig op. Alles bij elkaar heeft het nog geen minuut geduurd
maar ik voel aan mijn de spieren in mijn nek dat het ijskoude water een
verlammende invloed heeft. Dit water is een stuk kouder dan dat van gisteren op
de beneden Guil. Ik zie Ivo verbaast kijken want omslaan was totaal onnodig.
Gelukkig ben ik nu wel meteen bij de les en heb ik weer oog voor wat er
gebeurd voor mij op het water.
Terwijl de Guisane ons vermaakt met grote bochten, kleine stroomversnellingen
en vrolijk kabbelende golfjes naderen we de bocht voor de beruchte
“Botenkraker”. We stappen uit op de linkeroever en met de werplijn in de hand
lopen we naar de ingang van de waterval. Het water perst zich hier met veel
geraas tussen en over de rotsen en het verval is hier dan ook meer dan 10 meter
over een stuk van wellicht 500 meter. Het is indrukwekkend en bij mij rijst
langzaam de vraag ga ik wel of ga ik niet de Botenkraker varen. Agnes heeft bij
het zien van de waterval al besloten om over te dragen en is terug gelopen om
aan de sjouw te beginnen. Ik twijfel nog en heb ook wel zin in een mooi
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avontuur. Samen met Ivo, Benjamin en Pim verkennen we de stroomversnelling
en geeft Ivo, begeleid door het bulderende water, aan hoe de ‘ideale” vaarlijnen
lopen. Kort samengevat bestaat de Rapides des Gilberts uit een drietal trappen,
twee flinke walsen en een paar keerwaters, die je moet pakken om veilig en
zonder kraken door de stroomversnelling te komen. Ik ben onder de indruk en
merk dat ook Pim wat stiller is. Ivo stelt voor dat hij eerst de Rapide af zal varen
zodat wij beide kunnen zien hoe we langs de overspoelde rotsblokken moeten
varen. Hierna zal Benjamin gaan en halverwege in een keerwater gaan liggen
mocht het met Pim of mij fout gaan.
Even later zien we Ivo rap langs de rotsblokken varen, door de walsen heen
boofen en alle keerwaters pakken om rust en overzicht te houden. Nadat we ook
Benjamin voorbij hebben zien komen klauteren we terug naar onze kajaks.
Agnes is al een flink eind onderweg met haar kajak over land.
We hebben afgesproken dat Pim voor mij zou vertrekken en ik dan nog twee
minuten zou wachten. Ik zie Pim door de bocht verdwijnen en plots ben ik
alleen. Ik voel de spanning stijgen als ik langzaam tot 120 tel. Bij 120 neem ik
een diepe teug adem, zet met de peddel af en zoek de hoofdstroom op.
Geconcentreerd vaar ik rustig naar het begin van de stroomversnelling, ik
probeer mij voor de geest te halen hoe de ideale vaarlijn liep. Sneller dan
verwacht bereik ik het eerste rotsblok. De hoofdstroom loopt er links omheen
en ik volg de route. Meteen na het passeren moet ik diagonaal oversteken. Ik
voel nu de adrenaline door mij heen gaan, het koude water spat in mijn gezicht
zonder dat ik het echt voel. Het gebulder van het water dat zich over en tussen
de rotsblokken perst is oorverdovend, maar ik hoor het niet echt, zo
geconcentreerd ben ik. Ik zie de eerste wals en zet extra aan om er over heen te
boofen. Links in het keerwater zie ik in een flits Benjamin liggen, snel een
klopje op mijn helm als teken van oké en een big smile. Nu weer opletten want
de volgende wals komt er aan. Ik zie nu Ivo in het keerwater rechts voor de wals
liggen. Dit is de beruchte “Botenkraker”. Hij schreeuwt en wijst dat ik meer naar
rechts moet. Ik weet nog net op tijd weer in de vaarlijn te komen maar heb nu
zoveel snelheid dat ik voorbij het keerwater schiet en op de keien beland vlak
naast de “ Botenkraker”. Ik kan nu niet meer voor- of achteruit maar nog wel uit
mijn kajak. Ik lach naar Ivo en maak het oké teken. Het laatste stukje moet ik
alsnog er uit om mijn kajak voorbij de wals te dragen. Meteen na de wals kan ik
weer instappen en hobbel over de laatste golfjes van Les Rapides des Gilberts.
Ik draai mijn voorpunt 180 graden stroomopwaarts en kijk omhoog naar de
stroomversnelling, wauw dat was prachtig. Nog steeds heb ontzag voor de voor
de “Botenkraker” maar voel ook iets van een zekere overwinnaar nu de
“Botenkraker” mijn bootje niet gekraakt heeft.
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Even later is de groep weer compleet en geef ik Agnes een dikke knuffel als ze
weer in haar kajak zit. Tijdens de lunch doe ik in alle geuren en kleuren mijn
verhaal en geniet zo weer van mijn “overwinning”. Het tweede deel van de
Guisane is leuk speelwater voor ons allemaal. De surfgolfjes, keerwatertjes en
andere hindernissen maken het varen niet al te moeilijk en ik zie ook Agnes
weer genieten. Te snel naar mijn zin, maar dat is elke dag, zijn we bij het
eindpunt. We kleden ons rap om en warmen ons nu op in de middagzon als Ivo
en Benjamin de auto’s gaan ophalen.

Als toetje van de dag varen we nog het beneden stuk van de Gyronde tot aan
Argentiëre. Een toetje van meer dan 90 minuten meerdere botenkrakers achter
elkaar. Ik overleef ze allemaal zonder kleerscheuren of kraken in mijn boot.
Trots als een pauw en met een big smile stap ik beneden uit. De spanning
ontlaadt zich bij ons allemaal in high-fives, luid lachen en meteen al stevige
verhalen. De rest van de middag en avond blijf ik met een gelukzalige glimlach
rondlopen.
Patrick Dousi
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2013
Zie voor uitgebreide informatie elders in dit blad
Datum:

Naam activiteit:

Commissie: Opgave en info bij:

Opmerking:

Locatie:

Vertrek-plaats en
tijd:

25 maart ‘13

AA-tocht naar A4

AA

Luuk Vreugdenhil

Per kano/fiets

k.v.Natsec

08.00 uur

Bestuur

Paul de Weerd

k.v.Natsec

13.00 uur

AA

Luuk Vreugdenhil

k.v.Natsec

09.00 uur

k.v.Natsec

13.00 uur

14 april ‘13
22 april `13
26 mei `13

Vrienden/burendag

Molentocht
High Tea

Kantcom

Per kano/fiets

Judith/Irma/Jaques

….mei `13

Zuivelbureau

AA

Jan Willeboordse

Per kano/fiets

k.v.Natsec

volgt

….juli `13

Babberspoldermol.

AA

Gerard Verbeek

Per kano/fiets

k.v.Natsec

volgt

A.L.V.

BESTUUR

Gewoon komen

Zie maar

k.v.Natsec

20.00 uur

14 mei ´13

*) Voor zeetochten zie de spelregels van het zeevaren op het prikbord in de loods
*) Voor zeetochten is er een tochtbespreking de dinsdag voor de tocht in de kantine van Natsec om 20.00 uur.
*)Houd voor nieuwe activiteiten en aan passingen het prikbord in de loods in de gaten.
René Blomsteel

Noteer in de agenda of op de kalender
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Berichten en verslagen van de AA groep
Excursie naar informatie centrum
Op maandag 25 maart a.s. heeft John Bernaert een bezoek geregeld aan het
informatiecentrum A4 aan de Woudweg 25 in Schiedam.
We zullen daar tekst en uitleg gaan krijgen over de aanleg van het ontbrekende
stuk A4 tussen Schiedam en Delft. Zoals jullie weten een stuk weg waar jaren
veel discussie over geweest is en waar uiteindelijk toch het groene licht voor
gegeven is.
De aanvang van deze sessie is 10.00 uur en zal naar verwachting 1 1/2 uur
duren. Hieraan zijn geen kosten verbonden maar we willen toch een klein
presentje geven aan de voorlichter. Er zal dus een kleine bijdrage aan jullie
gevraagd worden. In het informatiecentrum kan ook nog koffie gedronken
worden.
De mensen die per kano gaan, zullen om 8.00 uur vertrekken vanaf de Natsec
loods.
Voor de mensen die van plan zijn per auto, fiets, te voet of anderszins zullen
gaan, stel ik voor af te spreken bij de ingang van het informatiecentrum aan de
Woudweg om 9.45 uur. Mocht dit voor sommigen onder jullie een probleem
zijn, dan graag mij hierover informeren. In die gevallen kunnen we als
vertrekpunt de Natsec loods aanhouden en wel om 9.30 uur.
Vanuit het informatiecentrum is de vraag geweest aan te geven met hoeveel
personen we zullen komen.
Ik vraag jullie dan ook vriendelijk aan mij op te geven of je bij deze sessie
aanwezig zult zijn. Mijn e-mail adres is l.vreugdenhil@hccnet.nl
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(Verdwenen)
Molentocht naar Groeneveldsemolen

Oude prent van de kerk in Het Woudt

Op 22 april 2013 gaat de AA van Natsec per kano naar de Groeneveldsemolen
nabij Het Woudt. Door de molenaar zal een rondleiding worden verzorgd. Ook
kan een groep fietsers deze tocht over de weg maken. Onderweg passeren we
een aantal oude molenplaatsen, een nog werkende molen en een molenstomp.
Bij al deze plaatsen zal een uitleg worden gegeven. Speciaal voor de
gelegenheid heeft Jan Willeboordse een aantal molensilhouetjes getimmerd om
de plaatsen te markeren.
We nemen zelf eten en drinken mee.
Programma:
09.00 uur vertrek kanoërs van de Natsec loods Watersportweg
09.30 uur vertrek fietsers van de Natsec loods Watersportweg
11.00 uur Rondleiding door Rob van Zijll, molenaar Groeneveldse molen
12.30 uur Begin terugtocht, 13.00 uur Lunch met eigen eet- en drinkwaar op een
picknickplaats onderweg
14.30 uur aankomst fietsers in Vlaardingen,
15.00 uur aankomst kanoërs in Vlaardingen
Omdat het maximaal aantal bezoekers aan de molen beperkt is dient men zich
spoedig aan te melden. Deelname in volgorde van aanmelding.
Kosten ca 3 Euro p.p.
Opgave deelname bij Luuk Vreugdenhil, l.vreugdenhil@hccnet.nl vermeld ook
even of je per kano, fiets of op eigen gelegenheid gaat.
Meer over de molen lezen?
http://www.westlandsemolens.nl/de%20groeneveldse%20molen%201.htm
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Woensdag 23 januari was de datum. Ik had me opgegeven om naar Maasland te
kanoën maar omdat Natsec nog niet over een ijsbreker beschikt werd het toch de
auto.
Voor mij als nieuw lid de eerste AA-excursie.
De Schilpen is een voormalige kruidenierswinkel die door een groep
enthousiaste vrijwilligers in volle glorie in stand wordt gehouden. Losse
grutterswaren en ouderwetse snoepgoed zijn er zelfs gewoon te koop. Maar het
museum biedt veel meer en probeert een zo compleet mogelijk beeld te geven
van het leven in een dorp als Maasland in het begin van de vorige eeuw.
Beneden is er dus niet alleen de winkelruimte maar ook de keuken, de
woonkamer, de “mooie” kamer, allemaal vol met authentieke materialen uit die
tijd.

Entree museum

Op de bovenverdieping een opslagruimte vol met oude gereedschappen en
landbouwmaterialen. Gelukkig veel kenners in het clubje bezoekers die mooi
konden uitleggen waar dat ooit allemaal voor diende. Ook veel oude
klederdracht waarvan het conserveren een kunst op zich is.
Op zolder is ook de ruimte waar een groepje vrijwilligers bezig was met het
archiveren van alles wat er aangedragen wordt. Een nauwkeurig en
tijdverslindend werk.
Een museum dat een bezoek meer dan waard is; zeker als je rondgeleid wordt
door een enthousiaste en deskundige vrijwilliger zoals Jeanny van der Pijl.
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Op de website www.schilpen.nl is informatie over de openingstijden etc. te
vinden.
Na een lunch van boterhammen of gevulde koeken wachtte ons ’s middags nog
een bezoekje aan het aanliggende gebouw “Tavenu” (Ter Aangename
Verpozing En Nuttige Uitspanning), een voormalige dorps feest- en
vergaderzaal uit 1905. Nu in gebruik als expositieruimte.

In de expositie ruimte Tavenu

Twee exposities daar op dat moment. Schilderijen van Jan Ouwenbroek
(buurman van Jan Willeboordse) en houtsculpturen van Freddie Kloen. Zeer de
moeite waard; de schilderijen vooral van landschappen en dorpsgezichten uit
Frankrijk, maar ook abstract werk waarbij vooral de structuur van het werk heel
bijzonder was.
Een leuk dagje daar in Maasland en zeer zeker een aanrader om ook op eigen
houtje eens een bezoek aan de Schilpen en Tavenu te brengen.
Wim de Kan

Duiker Zwethsloot wordt gesloopt voor de aanleg
van rijksweg A4
Momenteel, begin februari 2013, wordt de duiker van de Zwethsloot gesloopt
(zie foto) . Via deze duiker kon het oude weglichaam van de rijksweg A4
gepasseerd worden (zie foto). Omdat de nieuwe weg verdiept wordt aangelegd
moet deze duiker verdwijnen. Er voor in de plaats komt straks een aquaduct in
combinatie met een ecoduct. Het aquaduct kan straks ook weer door
kanovaarders worden gebruikt. Hoe dat er uit gaat zien is te zien op You tube,
kies “animatiefilm A4”.
12

Langzaam verdwijnt de duiker van de Zwethsloot onder de slopershamer
20 februari 2013

Jan Smit passeert de duiker hier tijdens de Schie-poldertocht 19 oktober 2009
Dit artikel is ingestuurd door: Dick van der Velden 25 februari 2013
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De Jokurbrug over de Westgaag in Schipluiden
Ik ben al een tijdje niet bij of op de Westgaag geweest en zodoende ben ik
vanmiddag nogal verbaasd om ter hoogte van de Jachthaven in Schipluiden een
mooie boogbrug te zien. Ik bekijk en fotografeer hem en ontdek dan een
bijzondere naam: “Jokurbrug”. De brug is afgesloten met een hek dat voorzien is
van een code-slot. Dus niet voor openbaar verkeer toegankelijk. Daar wil ik
meer van weten.
Ik bel even later aan bij de ingang van de
Jachthaven Schipluiden. De eigenaar
Erik van Vliet is dadelijk bereid om over
de brug te vertellen. Hij heeft er veel
moeite voor moeten doen maar is blij dat
de gebruikers van de jachthaven nu zijn
terrein veilig vanaf het fietspad kunnen
bereiken. De Gaagweg is namelijk een
veel te gevaarlijke weg voor voetgangers
en fietsers. Hij vertelt dat hij
oorspronkelijk een ophaalbrug, zoals er verderop over de Westgaag een aantal
ligt, in gedachte had. Maar de schoonheidscommissie vond het beter dat er een
boogbrug kwam. Die paste meer bij de vorm van de spoorbrug die even verder
over de Vlaardingervaart ligt.
Dan vertelt hij de achtergrond van de naam. Die
herinnert aan de in 2009 overleden havenmeester
Jo van Kuringen, die wel met Jokur werd
aangesproken. We bekijken samen nog de brug,
deze heeft een doorvaarthoogte van 1,60 m, dus
voor een kanovaarder hoog genoeg. In het midden
is nog een klep met een breedte van 1,5 m
aanwezig, zodat ook schepen met een mast kunnen
passeren. Ik maak nog en paar foto’s van de brug
met de trotse eigenaar.
Voor een volgende “bruggentocht” via Westgaag en Maasland moeten we dus
het aantal te passeren bruggen met één verhogen. Maar veel last zullen we er
niet van hebben hij is helemaal “kanoproof”.
Bij het verlaten van de jachthaven vertelt Erik dat er inmiddels, mede door zijn
toedoen, een waterkaart speciaal van Midden-Delfland is gemaakt. Die moet
Natsec maar eens gauw aanschaffen. En ik krijg nog een foto van Jo Kuringen
mee voor het verslag.
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Meer informatie over de brug;
www.jaar2012.middendelfland.net/schipluiden/jokurbrug.htm
http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/toespraken_3527/archief/2012/
Dick van der Velden, 2 maart 2013

Open dag Hout Bouwers Gilde 2013
Zoals al een aantal jaren de traditie is bij het houtbouwers gilde is er ook dit jaar
weer een open dag.
Het houtbouwers gilde is een club enthousiaste kanoërs die van de mooiste
soorten hout een eigen kano bouwen.
Voor meer informatie en verslagen van voorgaande jaren, zie: www.hbg.name
Als u geïnteresseerd bent naar ons werk of zelf wil gaan bouwen, bent u van
harte welkom op onze open dag.
Onze open dag wordt dit jaar gehouden op:
zaterdag 22 juni 2013
van 10 uur tot 14 uur.
Het adres is Watersportweg 40, 3138HD Vlaardingen
Hier mogen wij gebruik maken van de schitterende locatie van kanovereniging
Natsec.
Alle kanoliefhebbers uit Nederland en omstreken worden uitgenodigd om bij
ons Gilde een kijkje te komen nemen.
Voor extra informatie kunt u mailen naar paul@ra-de-ko.nl
15

Lekker stukkie varen
Het is dinsdagavond en we hebben zin om te varen.
Omdat we naar Zweden willen en er 1 persoon is zonder kano-ervaring bellen
we hem op om ook te komen.
We arriveren om kwart voor acht bij de vereniging waar het nog aardedonker is.
Er is dus echt niemand.
O.K. het is wat fris 2 graden onder nul maar er ligt geen ijs.
Waar zijn alle leden die op dinsdagavond altijd aanwezig zijn vragen we ons af.
We besluiten om even een rondje Foppeplas te varen en leggen een clubcanadees in het water.
Het water is spiegelglad ondanks het lichte briesje dat er staat.
Het water staat op het punt te bevriezen.
Op het water is het doodstil.
Nog voordat we onder de brug door varen zit er ijs aan de rand van de boot.
Met een lekker tempo er in worden we warm wat wel nodig is want ik heb alleen
een vest aan.
Onder een schitterende sterrenhemel met een klein briesje in de rug draaien we
de Middenvliet op.
Het doet onrealistisch aan.

Prachtige structuur van aangroeiend ijs

16

Wind in je rug, spiegelglad water, doodstil en aarde donker.
Kano varen is het mooiste wat je op een avond als deze kunt doen.
Terug op de Bonervliet hebben we wind tegen.
Voor de snelheid maakt het niet uit, maar je oren moet je niet aanraken want dan
breken ze af.
Terug op de vaart knispert het ijs dat inmiddels aan de kanten aangroeit.
In de bocht richting jachthaven Bommeer ligt zelfs een hele plak ijs waar we
doorheen varen.
Dit ijs van een uur oud heeft een hele mooie structuur wat je goed kan zien in de
weerspiegeling van de lantaarns.
Bij de vereniging die ook nu weer in het aarde donker is gehuld zien we dat de
kano een aanzienlijke ijslaag heeft opgebouwd.
Jammer dat we dit moois niet kunnen delen met andere leden.
DOM DOM DOM die zitten op de mooiste kano avond van het jaar thuis voor
de buis.
Maar Richard, Brendan en ik lekker niet.
Wij hebben deze kans gepakt en enorm genoten lekker puh.
Paul de Weerd

Tiende Nationale Sportweek
Ingezonden door sportservice bureau Vlaardingen
Van 20 tot en met 27 april 2013 vindt de tiende Nationale Sportweek plaats. De Nationale
Sportweek<http://www.nationalesportweek.nl/page/379> is een landelijk sportevenement dat
een week lang in Nederland de breedtesport in de etalage zet en laat zien hoe gezond en
vooral leuk sporten en bewegen is. Lees verder <http://www.nationalesportweek.nl/page/379>
Vlaardingen doet hier ook aan mee. Op 20 april 2013 wordt om 10.00 uur het startschot
gegeven door onze sportwethouder Arnout Hoekstra. Dit vindt plaats in het zwem- en
recreatiebad 'De Kulk' waar een sponsormarathon plaatsvindt voor het goede doel. Gegevens
hierover zullen zeer binnenkort beschikbaar zijn. Mocht uw organisatie van plan zijn om in
deze week een of meerdere activiteiten te organiseren die passen binnen de doelstellingen van
deze week, dan kunt u zich via deze link
aanmelden<http://www.nationalesportweek.nl/aanmelden-sportactiviteiten> En wilt u aan
deze activiteit(en) extra PR geven, geef het dan ook door aan het sportservicebureau van de
gemeente Vlaardingen
sportservicebureau@vlaardingen.nl<mailto:sportservicebureau@vlaardingen.nl> In de week
voorafgaand aan de Nationale Sportweek verschijnt o.a. een paginagrote advertentie in GrootVlaardingen waarin de verschillende activiteiten voor jong en oud onder de Vlaardingse
bevolking bekend worden gemaakt bevolking bekend worden gemaakt.
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Sluiting datum volgende Natsec Nieuws
2 juni 2013
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Boekenkastplanksteigers
Ingezonden door K.v. De Windhappers

Goed nieuws van de gemeente Westland. We kunnen dit jaar aan de slag met het
project van de boekenkastplanksteigers in het Westland.
De bijeenkomst van woensdagavond 16 januari bij De Windhappers moest even
afgelast worden i.v.m. de slechte afdrukkwaliteit. Paul Moerman van de
gemeente Westland heeft beterschap beloofd en we krijgen binnenkort per post
de scherpere tekeningen.
Mijn bedoeling is van alle locaties via Google Earth foto’s te nemen zodat het
voor iedereen duidelijk is hoe de locatie eruit ziet. Als de locatiegegevens
bekend zijn dan kan op locatie foto’s gemaakt worden, aantekeningen gemaakt
worden welke type steiger er zal komen. Na deze inventarisaties worden de
gegevens aan Paul overhandigd waarna de materialen besteld kunnen worden.
Elk pakket steiger wordt inclusief bevestigingsmaterialen gebundeld.
Korte samenvatting van het telefoongesprek met Paul van woensdagochtend 16
januari 2013:
De steigers worden van wit duurzaam behandeld hout gemaakt en is vervanger
van hard hout. Er zijn een aantal types steigers van 2 m lang.
De eerste is de bekende boekenkastplanksteiger van Annelies Peyrer. Van deze
steiger staan 2 palen in het water en 2 palen in de oever.
De tweede wordt gekoppeld aan een houten damwand. Hiervoor zijn speciale
beugels beschikbaar.
De derde type wordt met een speciale haakbeugel aan de betonnen damwand
vastgemaakt.
Paul had nog over een vlonderachtige constructie.
Voor eventuele aanpassingen kunnen we extra planken gebruiken indien
noodzakelijk is.
Mijn voorstel is zodra we kunnen starten met dit project eerst de obstakels in de
door de Windhappers gebruikte kanoroutes aan te pakken. Het stimuleert de
leden dan ook om mee te helpen en de werkzaamheden te verspreiden onder de
leden. Het zal mooi zijn dat ook een aantal handige leden van kanoverenigingen
in de regio mee kunnen helpen om dit groot project in het Westland uit te
voeren. De steigers worden in het hele gebied in het Westland geplaatst.
Heb je opmerkingen of kan je hulp aanbieden geef dit graag per e-mail aan mij
door.
Jacques van der Toorn
Kanovereniging De Windhappers

19

Zeekajakkers gevraagd
Altijd al een keer willen zeekanoën in Frankrijk? Dan is dit je kans. Van
zaterdag 14 tot zondag 22 september 2013 is de 4e editie van de zeekanoweek
in Pointe du Raz - Bretagne.
De standplaats voor deze week is camping de la Baie te Lescleden in het
departement Finistere -letterlijk einde der wereld-. Hier vandaan varen we
afwisselende dagtochten. Mogelijke trips zijn: oversteek naar Ile de Sein,
grotten verkennen bij de Pointe du Raz, rockhoppen bij Théolen, branding
varen bij Baie de Trespasses of surfen in de tiderace van de Raz.
Meer informatie is te vinden in de bijlagen.
Interesse? Vul dan het inschrijfformulier in of vraag er één mail aan:
zeekajakken.in.bretagne@gmail.com
Meer weten? Stuur dan een mail of bel Walter Noort op 0648402697

Midden-Delfland Dag
Net als voorgaande jaren organiseert de Midden-Delfland Vereniging ook dit
jaar weer de Midden-Delfland Dag.
De dag zal gehouden worden op zaterdag 15 juni. Het thema van dit jaar is
"De tafel van Midden-Delfland". Het gaat er daarbij niet alleen om wat er op
tafel komt, maar ook wat er aan tafel besproken of gedaan wordt en hoe het
voedsel terecht komt op de goede plaats.
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Wij nodigen u van harte uit om mee te doen.
Het doel van deze dag is het promoten en daardoor beschermen van dit
prachtige en bijzondere gebied midden in de Randstad.
De dag zal een vergelijkbare opzet krijgen als de vorige editie. We willen
ook nu weer gebruik maken van een aantal kernlocaties. Locaties waar zo
veel mogelijk organisaties en bedrijven zich kunnen profileren waardoor er
voor bezoekers veel te zien en te doen is.
De opening zal dit jaar plaatsvinden bij Op Hodenpijl. Hier zal het nieuwe
informatiepunt voor Midden-Delfland in de vorm van een hooiberg op het erf
van de Levende Buitenplaats in gebruik genomen worden. Kinderen uit de
omliggende gemeenten zullen in teams een groot aantal bruggen bouwen.
Net als eerdere jaren zijn de Schieveense polder en de Karperhoeve in
Maasluis grotere locaties tijdens de Midden-Delfland Dag.
We hopen dat u dit jaar mee wilt doen in de vorm van een presentatie, stand,
activiteit of wat dan ook. Als u mee wilt doen, kunt u het formulier uit de
bijlage invullen en terugsturen naar
secretariaat@middendelflandvereniging.nl.
Mocht u vragen hebben, bent u nog niet zeker of u de gelegenheid heeft om
deel te nemen of heeft u een leuk idee voor het programma van deze dag dan
horen wij dit natuurlijk ook graag van u.

Midden Delfland
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WISTEN JULLIE…. DAT:

Er regelmatig op een winterse zondagmiddag
gitaarles wordt gegeven in onze kantine. Henk
Lansbergen en Peter Paul Ammerlaan zijn de
ervaringsdeskundigen. Aad Hoogendam begeleidt
op zijn ukelele.

26 mei weer een oergezellige High Tea Party is in onze kantine, georganiseerd
door de kantine commissie. Wellicht op het terras met de openslaande deuren
OPEN en na een uurtje kanovaren

Er 10 februari een heerlijke stamppot
middag is geweest met wel 10
verschillende zuurkool stamppotten.
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Wandeling door de vernieuwde Broekpolder
Op zondagmiddag 17 maart 2013 heeft de kantinecommissie van Natsec een
wandeling door de Broekpolder georganiseerd. Een gids van de Broekpolder
Federatie was bereid gevonden om ons een mooie en vooral informatieve
wandeling door de polder te begeleiden.

Om 14.00 uur verzamelden zo’n 25 leden, enkele met hun partner, in de
kantine van Natsec om vervolgens onder leiding van de gids een rondtocht te
voet door de Broekpolder te maken waarbij we uitleg kregen over de
veranderingen en het wel en wee in de polder.
De gids was de heer Roeland Vermeulen die uitgebreid vertelde over het
ontstaan van dit ruig stukje Vlaardingen. Veel wist hij ook te vertellen over de
grote grazers. Bij diverse struiken en bomen werd stilgestaan voor uitleg door
Roeland.
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Totaal werd het een wandeling van ruim twee uur. Iedereen luisterde zeer
geïnteresseerd en stelde de nodige vragen. Na afloop werd door een aantal leden
nog wat nagepraat in onze kantine onder het genot van een glas wijn.

Tocht van kanovereniging Never Dry
Op 21 april organiseert Harm v.d. Meer van Never Dry een tocht over de
Nieuwe Maas, die voor TKBN-leden toegankelijk is. Leden van Natsec met de
nodige ervaring en de juiste uitrusting zijn daarbij ook welkom. Deze tocht heeft
ook in de Kanotities gestaan; daarin staat alle benodigde informatie.
Ook 6 april, eveneens een Maastocht, is door Harm georganiseerd. Verschil: dat
is een clubtocht. Of Harm daarbij ook niet-clubleden wil meenemen, weet ik
niet. Wie graag mee wil, kan daarover natuurlijk met hem contact opnemen.

Laatste mededeling van onze toercommissie
De geplande kanotocht door Rotterdam voor zondag 24 maart gaat niet door!!
In deze tocht moeten we twee sluizen passeren. Deze sluizen worden m.i.v.
15 april bediend. Dus… 24 maart wordt deze tocht dus niet gevaren!
Wij zullen u nog nader berichten welke tocht er in april zal worden gevaren.
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