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Van de voorzitter…
Op de valreep toch nog een voorwoordje van jullie ‘dierbare’ voorzitter die nog
net op tijd voor zijn vertrek naar vakantiebestemming Denemarken nog even
door oud-voorzitter Kees van der Pijl, tijdens een zonovergoten zondagmiddag
bij Natsec, er streng werd op geattendeerd dat vóór 4 augustus wederom een
stukje voor het Natsec Nieuws moet worden opgehoest. Nou, dat doe ik dan met
alle liefde met een overheerlijk Belgisch biertje in mijn achtertuin tijdens een
tropisch avond met maanlicht.

Momenteel is er weinig opwindends te melden vanuit de bestuurlijke frontlijn
van Natsec, behalve een korte terugblik op de Open Dag en de Houtbouwdag en
helaas toch nog even een (waarschuwende) opgeheven vinger naar (enkele)
leden van onze vereniging. De Houtbouwdag en Open Dag die respectievelijk
op 22 en 23 juni plaatsvonden zijn jammer genoeg enigszins verstoord door
uiterst belabberde weersomstandigheden. Het was koud en het regende
regelmatig in dit actievolle en wervende weekend. Daar kan niemand wat
aandoen en dat kan gelukkig ook niemand worden verweten. De belangstelling
van buitenaf – daar was het toch om te doen (ledenwerving)- was buitengewoon
mager maar er waren toch enige bezoekers. Gelukkig was de sfeer uitstekend
mede dankzij de inspanningen van vrijwilligers die een handje hielpen of een en
ander op het gebied van de kanosport demonstreerden. Waarvoor dank.
Welgeteld leverde het weekend twee nieuwe leden op.
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Het is niet mijn gewoonte om het voorwoord van het
Natsec Nieuws te gebruiken om leden terecht te wijzen
maar het moet me toch van het hart. Nog altijd zijn er
leden die slordig blijken om te gaan met de veiligheid
van ons clubgebouw. Ik wil eenieder vriendelijk doch
dringend verzoeken het hek aan de voor- en achterkant
van ons terrein en de toegangsdeur tot de loods bij het
verlaten te sluiten en op slot te doen. Denk niet dat zal
een ander wel voor me doen. Dat getuigt van al te grote gemakzucht. Wees
alsjeblieft zuinig op de spullen van de vereniging en die van anderen. Controleer
of iemand daadwerkelijk in de loods of op het terrein is. Zo ja, vraag of hij/zij
bij vertrek de boel afsluit. Ook al staan er fietsen of brommers binnen het hek of
is er iemand op het water, gewoon de deuren sluiten en op slot draaien.
Even ernstig en teleurstellend acht het bestuur dat er leden zijn die zonder
toestemming van het bestuur en registratie verenigingskajaks meenemen voor
een dagtocht of erger voor meerdere dagen voor
privégebruik aanwenden. Dit is absoluut NIET toegestaan.
Het bestuur heeft meerdere malen geconstateerd dat er
zeekajaks zijn ‘geleend’ voor gebruik buiten Natsec en
niet tijdig zijn of worden teruggebracht in de loods. Dit
druist werkelijk tegen alle regels (het huishoudelijke
reglement) in van Natsec en is ontoelaatbaar.
Verder hoop ik dat er spoedig zich kandidaten zullen
melden voor de opvolging van het voorzitterschap van
Natsec. Wat zoals is aangekondigd zal ik me als
voorzitter in november/december niet herkiesbaar te
stellen voor een nieuw termijn van drie jaar. Mocht je belangstelling hebben
maak dit kenbaar aan het bestuur.
Rest mij verder iedereen een mooie zomer en/of zomervakantie toe te wensen.
Toby Witte
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van 28 april t/m 10 mei 2013.

Aangestoken door artikelen in kranten en bladen gaan er ook mensen binnen
Natsec naar het gebied Mecklenburg Vorpommern om te kanovaren .
Ik word gevraagd om mee te gaan, het is voor mij de tweede keer naar dit
gebied. Het groepje, zo’n 6 á 8 man/vrouw sterk, plant de datum. Het voorjaar
is voor iedereen gunstig, school, werk, opa en oma’s dagen en bovendien is het
dan nog lekker rustig op het water. Afhankelijk van weer en omstandigheden
een tocht van 12 dagen langs de Havel. Met de start bij Middelberg 7 km boven
Zedenick.

Wachten op terugkeer chauffeurs…

…ondertussen de boten laden.

Zondag 28 april een lange dag in de auto zo’n 800 km. Dolf, Ingeborg en Judith
komen een dag later. Met Kees, Jeanny en ondergetekende is het groepje
compleet. Wij hebben dus nog een dag om bij te komen van de reis en de
voorraad voor de volgende dagen in te slaan. We zijn met de maaltijd bezig als
het span arriveert. De volgende dag wordt er een auto weggezet bij het eindpunt
van de kanotocht.
Bij vertrek krijgen we van de campingbaas een goede kaart en tips waar het
mooi varen zou zijn met de gebieden waar gemotoriseerd varen verboden is, dat
spreekt ons wel aan en we hebben genoeg tijd . Het “oranje zonnetje ”schijnt en
de dag kan niet meer stuk. Het mooie van dit gebied is dat het wemelt van de
kampeerveldjes zgn. bivak en campings met prima voorzieningen. Ook kijk je je
ogen uit aan alles wat voorbij vaart, wat wij niet gewoon zijn om te zien,
varende vlotten met caravans, campers en auto’s.
Na een dag varen belanden we bij een sluis, tevens bivakplaats Kannenburg, we
krijgen uitleg van de beheerder en ….niet onbelangrijk hoe laat er de volgende
morgen warme broodjes zouden zijn, wat een luxe! Van luxe blijft die nacht
weinig over, door de afkoeling en oostenwind wordt het stervenskoud. We
komen met meer kleren uit onze slaapzak dan toen we er in gingen!! We
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Varende vlotten

ontbijten, de spullen weer inpakken het is toch weer even wennen. Nemen de
sluis en varen richting Templin. De natuur is overweldigend, vol vogelgeluiden,
beverburchten, kanten vol groen en bomen die staan te springen om uit te
komen.
Het stadje is in feeststemming, 1 mei, de brandweer steekt een barbecue aan.
Terwijl mensen opstappen voor een rondje varen op het meer, stappen wij de
kade op voor een rondje stad. De camping is 5 km verder en ligt aan een baai,
de oevers vol met stacaravans. Via een gammel steigertje komen we op een

Later in de middag pannenkoeken bakken achter het windscherm

mooi tentenveldje. Achter een windscherm zitten we uit de wind, en gaan vroeg
naar bed, deze keer maar sokken aan en muts op! De volgende morgen kunnen
de tenten blijven staan en gaan wij varen door een prachtig natuurgebied.
Tijdens het varen wordt er veel gezongen, van smartlappen tot variaties op de
Fabeltjeskrant. We keren weer terug aan de sluis bij Kannenburg daar worden de
vaarschema’s aangepast omdat we op zondag naar Ravensbruck willen gaan .
Dus zo dicht mogelijk bij Furstenberg kamperen. Met mooi weer en een
stralend zonnetje de boel ingepakt en gezamenlijk ontbijten. Koken , afwassen
en de boodschappen alles doen we samen, heel gezellig. Als ik weer thuis ben
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zal ik dat zeker missen. De één heeft dit verhaal en de ander geeft daar weer
commentaar op. Weer de boot in nog vier sluizen te gaan, de sluizen moeten we
zelf bedienen dat is duidelijk aangegeven maar het kost wel tijd. Zo komen we
langs een restaurant voor een drankje en besluiten om er ook maar te eten, want
het belooft een latertje te worden. Voldaan, lui en loom genietend varen we het
laatste stuk in de avondzon, naar een mooi veldje mét wederom een

Bivak kampeerplaats bij de Kannenburg sluis

picknictafel. Het toiletgebouw is volgeplakt met briefjes vol aanwijzingen over
gebruik, het kan er niet mis gaan! Bij het opzetten van de tenten, staan we de
twee minuten stil voor de dodenherdenking, de beheerder die net even langs
komt denkt dat er iets ernstigs is gebeurd. Judith legt het uit, hij kent het niet en
vertelt hoe de Duitsers hiermee omgaan. Ook heeft hij tips hoe morgen te reizen
d.m.v. een belbus. Dolf belt de volgende morgen de bus en wij worden door de
chauffeur tot voor Ravensbruck gebracht. Het ligt vlakbij Furstenberg en is een
werkkamp uit de tweede wereldoorlog waar uitsluitend vrouwen, die in die tijd
een andere mening hadden dan wat gangbaar was, het leven zo moeilijk
mogelijk werd gemaakt.

Een prachtig kampeerplekje aan de Havel

Herdenkingsmonument Ravensbruck
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Het meer waar de as van duizenden overleden kampbewoners is verstrooid

Ik kreeg het boek Sunny Boy onder ogen en las dat één van de hoofdpersonen
ook daar is overleden. Daarbij had ik twee jaar geleden al een raar gevoel bij het
zien van het station en omgeving, maar kon dat toen niet verklaren, en nu nog
niet….
In het bezoekerscentrum krijgen de bezoekers een uiteenzetting van het
gebeuren, heel indrukwekkend. De vroegere gevangenis tart alle normen…. Op
de bankjes aan het water rondom het monument komen we weer tot
onszelf…..en zijn we stil. Het leven gaat verder er zijn mensen die een roos in
het water gooien maar sommigen ook de schillen van hun sinaasappel!
We lopen terug naar Furstenberg nemen een kijkje in de kerk op de markt. Er
ligt een schrijven van een overlevende van het kamp Ravensbruck zij wijst er
op dat de grens tussen dader en slachtoffer heel klein is en heeft begrip voor de
daders. Wat zou jij doen in zo’n situatie? Kees schrijft een berichtje over deze
dag in het gastenboek van de kerk. Dolf heeft de bus weer besteld en in de 90
minuten dat we moeten wachten, kuieren we door het stadje en drinken wat
langs de Havel. Er is niet veel veranderd de afgelopen twee jaar. Een nieuwe
supermarkt, de trein rijdt niet meer en het park, waar een Russisch standbeeld
staat, gaat op de schop.
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De plannen voor morgen worden besproken, we gaan naar boven richting
Priepert, een motorbootvrij gebied, we doen de boodschappen en varen met twee
sluizen naar de Zienmsee.

Zo maar een plaatje van het meer in de avond vanaf de camping

Wij zijn verbaasd over de luxe van de camping, hoewel ik geen haar heb om te
föhnen, hangt er bij élke wastafel een föhn. De avonden zijn niet meer zo koud,
de wind is gedraaid, verdraaid het lijkt wel zomer. We lachen heel wat af,
volgens Ingeborg lijken Kees en ik erg veel op Buurman en Buurman, en neemt
zij met rode wangen nog een dun boterhammetje met jam. Ze haalt regelmatig
haar smart Phone tevoorschijn waar een app. op staat met alle vogels met de
vogelgeluiden. Wij én… de grote karekiet zijn verbaasd over de weergave, de
vogel is even stil en vliegt dan weg van de indringer.

Varend over de schitterende Havel

In het natuurgebied
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…bomen aan de oevers staan vol bloesem in alle kleuren, wij genieten.

Wij volgen nog steeds de Havel, het groen wordt groener de natuur ontploft, de
bomen aan de oevers staan vol bloesem in alle kleuren, wij genieten. We
overnachten in Ahrensberg , dan varen we een stukje terug onder een mooie
overdekte houten brug door, richting Zwanenhavel, alleen toegankelijk voor
kano’s. In de wind over de Plätlimsee en overdragen bij Wústrow daar komen
we steeds meer auto’s beladen met kano’s tegen. Morgen is het Hemelvaart en
goed weer dus reden te meer om weg te gaan. Het wordt steeds drukker op het
water en we besluiten na de sluis bij Canow de camping op te zoeken, er komen
meer groepen maar wij hebben weer onze eigen tafel. Het is nog een klein stukje

Onderweg taartjes eten

Als je veel vaart, wordt ook veel verbrand
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Nog even een groepsfoto…als bewijs. Jeanny is de fotograaf.

varen naar het eindpunt, maar dat doen we morgen je moet niet overdrijven,
morgen weer een dag. Twee sluizen en koffiedrinken met taart en daar is de
camping van twee jaar geleden, het kamp wordt opgezet en de auto opgehaald.
Wij gaan zwemmen en hebben amper tijd om ons af te drogen. Er komt ander
weer aan , tent dicht, de tarp opgezet, onweer! Die avond besluiten we morgen
te vertrekken en met een warm gevoel aanvaarden wij de thuisreis!
Aad Hoogendam.

Voor de laatste keer de tentjes opzetten
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Op zaterdag 7 september 2013 zal de Haringvlietoversteek weer gezwommen
worden.
Net als bij de voorgaande edities van dit evenement zijn wij weer dringend op
zoek naar kajaks /kano’s die de zwemmers willen begeleiden gedurende de
tocht. Dit om de zwemmers de route te wijzen, bij te staan in geval van nood en
om eventueel overig vaarverkeer uit de buurt van zwemmers te houden.
Uiteraard zullen ook dit jaar weer boten van diverse reddingsbrigades en uit
privébezit meevaren om in noodgevallen direct hulp te kunnen bieden. Aan
boord van een aantal vaartuigen zal ook plaats genomen worden door duikers.
De afstand die de (150 - 200) zwemmers afleggen is ongeveer 3 km. dit is
afhankelijk van waterstand en
lijn die gezwommen wordt. Er
wordt gestart vanaf het Quakstrand te Hellevoetsluis en
gefinisht op het Expo-strand
te Stellendam. Alle
begeleidende kajaks / kano’s
zullen vooraf verzamelen bij
het Expo-strand voor een
briefing. De start zal
plaatsvinden tussen 15.00 en
16.00 uur, dit in nader overlag
met diverse instanties, en de zwemmers hebben dan maximaal twee uur om te
zwemmen. Op de site hvo.destelle.nl kunt u foto’s en info nalezen om een idee
te krijgen wat de Haringvlietoversteek is. Alle exacte tijden en locaties ontvangt
u zodra het complete draaiboek voor dit evenement klaar is.
Heeft u interesse om dit jaar (weer) als begeleiding mee te varen op
7 september, meld u dan aan door een mail te sturen naar:
haringvlietoversteek@destelle.nl
Vermeld u hierin a.u.b. naam, telefoonnummer, email adres. Mocht u nog
vragen hebben stuur dan ook gerust een mail naar bovenstaande adres.
Josette de Bock organisatie Haringvlietoversteek 2013
haringvlietoversteek@destelle.nl tel.nr. 06 46605806
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(Herhaalde oproep)

Het bestuur is op zoek naar een aantal bestuurs kandidaten.
Er zijn vacatures voor bestuurslid Public Relation, Coördinator
Activiteiten en binnenkort voor Voorzitter.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris Erik van Dongen.
Ook de kantinecommissie vraagt dringend uitbreiding voor het team
kantine vrijwilligers. Inlichtingen bij Judith van Beurden.
De commissie schoonmaak zoekt nog coördinatoren/begeleiders
schoonmaak. Inlichtingen bij Dilja Niestad.

Bovenstaande oproep heeft succes gehad. Er zijn een aantal nieuwe
kantinemedewerkers ingewerkt. Ook is er een nieuwe coördinator avond schoonmaak.
Nu nog de bestuursleden.
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2013
Datum:

Naam activiteit:

Commissie: Opgave en info bij:

Opmerking:

Locatie:

Vertrek-plaats en
tijd:

16 juni ‘13

Toertocht Hoekse
Waard

Toer cie.

Zie site Natsec

Geen

k.v.Natsec

volgt

16 juli ‘13

Toertocht Delft

Toer cie.

Zie site Natsec

avondtocht

k.v. Natsec 19.30-22.30 uur

22 juni ‘13

Houtbouw dag

Bestuur

Paul de Weerd

Geen

k.v.Natsec

23 juni ‘13

Open Dag

Bestuur

Bestuur

Iedereen komen

K.v.Natsec 12.00 uur

AA

Dick van der Velden

Per kano/fiets

k.v.Natsec

volgt

AA

John Bernaert

Zie maar

k.v.Natsec

volgt

…september `13 Babberspoldermol.

……….juni ´13

Hodenpijltocht

10.00 uur

Hallo kanovaarders,
Vorig jaar heeft De Windhappers via de
gemeente Westland aan de gemeente Den
Haag de mogelijke locaties voor de
kanosteigers in de kanoroute door Den
Haag doorgegeven en nu kregen we
onverwachts het bericht dat de eerste serie
steigers zijn geplaatst.
Met de boekenkastplanksteigers van de
gemeente Westland zijn
De Windhappers ook bezig met het
opstarten. De eerste serie losse onderdelen
van de steigers liggen sinds vorige week bij
De Windhappers opgeslagen. De planning
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is dat De windhappers
begin april zullen starten met het plaatsen van de boekenkastplanksteigers.
Met sportieve groet,
Jacques van der Toorn
Kanovereniging De Windhappers

Hier een aantal boekenkast planksteigers in de omgeving van Den Haag

Beste Kanoverenigingen uit Nederland en België,
Mijn naam is Ivo Lamers en ik ben een afvaarder (wildwaterkanodicipline) van K.v. Viking Venlo.
Ieder jaar organiseren wij de zogehete Zomercup. Een sprint-marathon/afvaart-klassiek-wedstrijd op
de Maas. De opkomst vanuit Duitsland is ieder jaar weer super voor dit evenement.
De opkomst uit Nederland en België blijft hierbij jammer genoeg ver achter, waardoor ik dit jaar het
aanwezigheidsaantal grof omhoog zou willen schoreven.
Voor zover bij mij bekend, ben ik alle kanoverenigingen in Nederland en België afgeweest op zoek
naar contactgevens. Mocht de informatie op een verkeerde plaats in de vereniging aankomen, alvast
mijn welgemeende excuses. Ik hoop dat het alsnog bij de juiste persoon/personen terecht komt.
Maar wat is de Zomercup nu eigenlijk?
Zoals eerder vermeld, is dit dus een sprint-marathon/afvaart-klassiek-wedstrijd. Deze is voor iedere
kanovaarder eigenlijk toegankelijk. Of er nu N1 of 2, K1 of 2, C1 of 2, zeekayak, afvaart of tourboot
gevaren wordt, maakt niets uit. Er zijn zelfs ieder jaar slalommers en kanopoloërs die zich een ander
type boot nemen om alsnog deel te kunnen nemen.
Kortom, of je nu wedstrijdvaarder bent of voor de gezelligheid kanoot, iedereen is welkom.
Ik zou dan ook graag iedereen, ook namens onze vereniging, binnen alle aangeschreven verenigingen,
maar ook gerust daarbuiten, willen oproepen om op 17 augustus een gaatje vrij te houden. Zodat we er
dit jaar een geweldige wedstrijd en een gezellig evenement van kunnen maken.
Bijgevoegd bij deze mail zit een kleine uitnodiging met een aantal meer details. Daarnaast zit er een
inschrijfbijlage bij, bij deelname deze gewoon retourneren.
Mochten er verder vragen of opmerkingen zijn, zie ik graag een mailtje terug verschijnen.
Mvg.
Ivo Lamers.
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Dit was de aanleiding 7 augustus 1993

Twintig jaar geleden....... werden wij verrast met
een feestelijk ontbijt op ons pleintje.
Verzorgt door een groep Natseccers.
Op zondag 4 augustus a.s. om 9 uur s 'morgens willen wij jullie verrassen met
een ontbijt in de kantine van Natsec.
Iedere Natseccer is van harte welkom. (laat wel even weten dat je komt i.v.m.
de eitjes).
Na het ontbijt varen we een rondje over de Vlieten.
Met vriendelijk groet,
Kees en Jeanny van der Pijl

We kunnen NU zeggen dat het, mede dankzij het schitterende weer, een succes is
geweest. Dat bewijzen de bijgaande foto’s wel. Ongeveer 24 deelnemers.
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De tafels staan gedekt…

Wie wil er een gebakken ei?

de gasten komen en steken een handje toe…

…een zondags ontbijt…
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…na het ontbijt een rondje vlieten.
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