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Van de voorzitter…  
  
Wat zal 2015 te bieden hebben? 
 
 
Het lijkt me het beste me te beperken tot een aantal opmerkingen over onze 
vereniging. De nieuwjaarsreceptie was, zoals gebruikelijk, heel erg gezellig. De 
oliebollen die Jacques Flinterman bakte waren weer werkelijk voortreffelijk.  
 

 
 
Ook voor dit jaar is er een aantal plannen die tot uitvoering gaan komen. De 
bebording van de trailer en de zichtbaarheid van Natsec aan beide zijden van het 
gebouw worden aangepakt. Ook komt er een betere verlichting aan de buitenkant 
van het gebouw. De website zal vernieuwd worden en we gaan experimenteren met 
een regelmatige nieuwsbrief met verwijzingen naar die nieuwe website.  
Dit jaar willen we ook voorzichtig beginnen met een jeugdprogramma, wie de jeugd 
heeft, heeft immers de toekomst. Het is spannend wat we met elkaar daarvan 
kunnen maken. De opzet is dat we eerst een programma ontwikkelen (wanneer wat 
en hoe verder) en dan met een aantal vrijwilligers gaan beginnen. Een folder om 
jeugdleden te werven zal dan ook beschikbaar zijn. Kern is dat de ouders van de 
jeugdleden zelf ook een meewerkende rol hebben, alleen je kind brengen is niet de 
bedoeling.  
 
We hebben een aantal zeer snelle boten, deels al in het rek en deels onlangs 
geschonken. Daarmee gaan we zeker uitproberen wie het snelste is. Als het even 
wat beter weer is, zullen we wedstrijdjes in diverse (leeftijds-)categorieën 
organiseren. Minder belangrijk is wie er wint. Belangrijker is dat we eens een goede 
reden hebben in een andere boot te stappen en van elkaar leren wat nu handige 
peddeltechnieken zijn, maar vooral om met elkaar plezier hebben. 
 
We gaan zeker in 2015 door om Natsec breder bekend te maken, de vele vormen 
van varen zijn te leuk om niet meer mensen daarvan te laten genieten.  
 
Dolf Wemmers, 
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Voorwoord van de redactie… 
 
 

Veel kopij dit keer. Een goed gevuld periodiek met interessante artikelen. Naast 

het voorwoord van onze voorzitter waar hij de plannen voor 2015 uiteenzet ook 

een uitgebreid jaarprogramma voor buitenactiviteiten. Daarnaast een agenda van 

de kantinecommissie. Noteer de data alvast in uw agenda. 

 

In dit nummer een aantal artikelen van onze zeevaarder Jan Smit met een 

verslag over een tocht over de Waddenzee en informatie over het kano varen op 

groot water. De technieken van het branding varen komen ook uitgebreid aan 

bod. 

 

Een oproep voor de jaarlijkse eskimoteer cursus van Patrick en een schitterend 

verslag over de reis van Wim en Rita  in Canada en Alaska. 

   

Michiel Verhoef, van het kanopolo, is blij met de aanschaf van polozwemvesten 

en de poloballen. 

 

Kortom de oproep van de redactie in het december nummer vorig jaar heeft 

gewerkt. Wij hopen dat dit nummer door veel leden wordt gelezen. Fijn om in 

deze donkere dagen je alvast te verheugen op het komende kanoseizoen. 

 

Jeanny en Kees van der Pijl en een tweetal andere leden van Natsec hebben het 

voornemen om de eerste twee weken van augustus een kano-kampeer-trektocht 

in Polen te maken. Op het idee gekomen door een artikel in de laatste Kano 

Sport van het Watersport Verbond. 

Mochten er meer leden zijn die belangstelling hiervoor hebben die kunnen ons 

altijd mailen. Maar… lees eerst het betreffende artikel 

 

 

Om alvast in de sfeer te komen: 

 

 
 
Overgenomen van de site van KanoWeb,nl 
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Aboriginal kano 
 

In Australië kwamen Ingeborg en ik Aboriginal kano’s tegen. De techniek is 

eeuwen oud. Men neme een boom, bijvoorbeeld een Manna Gum van een jaar of 

200 en snijd een kano uit de barst. 

Alleen een zeer geoefend oog kon de kano vooraf “in de schors” zien. Met een 

stenen bijl werd de schors in zijn geheel “geoogst”.  De  schors werd met een 

paar man van de boom gehaald en een aantal weken in het water geweekt tot de 

schors gevouwen kon worden over driehoekige vormen. Hierdoor ontstaat ook 

de gebogen lijn. Om de kano waterdicht te maken werd deze vervolgens gerookt 

boven vuur.  Door het drogen krimpt dan het hout.  

 

  
 

Dolf 

 

 

 

Die vislift, hoe werkt dat? 

Eindelijk vond ik een duidelijke beschrijving hoe een vislift werkt. Een 

dergelijke vislift bevindt zich ook naast het Schouwgemaal. 

De vislift bestaat uit een lange buis die de lager gelegen polderwatergang met de 

hoger gelegen binnen boezem (hoofdwaterstelsel) verbindt. Om de intrek naar 

de polder te stimuleren zorgt een pomp voor een lokstroom waardoor de vissen 

de buis in zwemmen. De vissen voelen zo dat het water warmer is en proeven 

het polderwater waar ze ook naar toe willen om te paaien. Op gezette tijden sluit 

een afsluiter de zijde van de binnen boezem af en gaat de afsluiter bij de polder 

open. Op dat moment zwemmen de vissen de polder in. Voor de uittrek in het 

najaar zorgt een lokstroom in tegenovergestelde richting ervoor dat de vissen 

met de stroming naar de hoger gelegen binnen boezem ‘gelift' worden en de 

polder op deze wijze kunnen verlaten.  
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Bij dit bord vlakbij het Schouwgemaal vroeg ik me steeds af hoe werkt een vislift? 

 

 
 

 

 

Mooi boekje over polders bij Maasland  
 
Op woensdag 19 december 2014 werd het onderzoeksrapport Historie en 

Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder 

gepresenteerd.  

 

Met dit zevende boekje zijn alle polders in het Midden-Delfland gebied 

beschreven! 

 

Evenals de vorige boekjes is ook dit deel in 

PDF gratis te downloaden. 

Klik op de volgende link voor de 

overzichtspagina van de polderboekjes.  

 
www.middendelfland.net/HistorieLandschap/ 
 

Dick van der Velden, jan.2015 
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 welkom! 
 
In de laatste vergadering meldde de voorzitter dat er 30 nieuwe leden waren 

ingeschreven. Dat oogstte natuurlijk applaus. Maar ik hoorde ook een 

opmerking van Kees : “Wie zijn dat dan?” In het verleden was er in Natsec 

Nieuws een rubriek “Huilers” dat zijn jonge zeehonden 
 

 
 

Het zou leuk zijn als deze rubriek terugkwam. Maar nog leuker zou zijn als de 

huilers zich met een klein verhaaltje zouden voorstellen.  

Hebben jullie hulp nodig bij het schrijven van zo’n verhaaltje? Neem dan 

contact met mij op. 

 

 
 

We kunnen dan mogelijk een afspraak maken voor een vraaggesprekje en dan 

schrijven we samen zo’n stukje. Een goed voorbeeld van zo’n “Huiler-stukje” 

door Wim van de Eijk vind je in Natsec Nieuws van oktober 2012. 

 

d.velden275@upcmail.com 
 

Dick van der Velden 
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Starten met zee kajakken  Starten met zee kajakken  Starten met zee kajakken  Starten met zee kajakken      
 
Zee kajakken… is een verzamelwoord voor het varen op ruime binnenwateren 

zoals  Friese meren, IJsselmeer, Waddenzee, Zeeuwse stromen en de 

kustwateren van de Noordzee.  

Waar je bij weersveranderingen op binnenwater meestal snel bij de kant bent is 

het op groter water, door de grotere afstanden die gevaren worden en vaak lastig 

aan de wal komen op veel plaatsen (denk aan basaltkeien), moeilijker om bij 

veranderende weersomstandigheden een vluchtplek te zoeken.  

Het opkomen van buiig weer heeft vaak ook hardere wind tot gevolg wat 

betekent hogere golven en de kajak wordt moeilijker te hanteren. 

Goed, veelal betekent het: “vluchten kan niet meer”. 

Je zult je dus nog beter moeten voorbereiden, voor een uitstekende conditie 

moeten zorgen en je vaardighedenpakket moeten uitbreiden. Ook de kajak en de 

uitrusting en kleding moeten aan strenge eisen voldoen om liggend in koud 

water toch niet te snel af te koelen. Op de Natsec-site is hier veel over te vinden.  

 

 
 

Vaardigheden: 

Hier valt te denken aan een goede peddeltechniek. Wanneer je je peddel elke 5 

meter 1x links en 1 maal rechts in het water steekt moet je deze volledige 

peddelbeweging op 6 km 1200 keer uitvoeren. En dat moet dan in ca. 1 uur 

gebeuren. Een tocht van 4 uur varen? Poeh, Poeh. Wat weegt een peddel? Hier 

zeg ik er maar meteen bij dat peddels met bladen die bijna haaks op elkaar staan 

niet meer van deze tijd zijn. Ik vaar zelf met 60 graden verdraaiing en dat zou 

nog wel wat minder kunnen, maar diverse mensen in de vereniging varen met 

een peddel waarvan de bladen niet verdraaid zijn en vinden dit ideaal. 
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Verstelbare bladen voorkomen een miskoop. Omdat je tijdens een tocht vooral 

voorwaarts vaart moet de peddeltechniek zo optimaal mogelijk zijn. Bijna 

gestrekt armen en vanuit het de heupen werken zodat de schouders meer doen 

dan de armen. 

 

De boogslag welke je bij het draaien van de kajak gebruikt is weer belangrijk 

om een heel andere reden. Hoe sneller je bij een aankomende grote golf met de 

neus van de kajak op de golf gericht bent, hoe veiliger het is.  

 

 
 

 

Lage peddelsteun en hoge peddelsteun gebruik je om op een golf te steunen 

die van opzij nadert en je meeneemt. Ook wanneer je uit je evenwicht bent en 

dreigt om te vallen kun je je met één van deze steunen weer rechtop zetten. Dit 

moet je wel oefenen.  

Als je echt omvalt kun je (als je daar bedreven in bent en het regelmatig ook 

oefent) met de Eskimo rol weer rechtop komen. 

Afgelopen zomer heb ik gezien op het Marsdiep bij Den Helder dat iemand die 

omgeslagen was via het achterdek weer bijna in z’n kajak kroop op golven van 

1.5 à 2 meter. Doordat hij een kleine kuip had mislukte dit net. Geholpen door 

een van de anderen zat hij toch weer snel in de kajak. 

Surfend op een golf gebruik je een peddelroer om de kajak recht voor de golf 

uit te sturen. Je legt zo in korte tijd een flinke afstand af en voorkomt dat de golf 

waarop je surft je opzij drukt en bij het inhalen omver gooit. 

 

Reddingstechnieken moeten geoefend worden om er zelf vertrouwd mee te zijn 

als je omgaat (tegenwoordig spreken we niet van een drenkeling maar van een 

zwemmer) en om een ander te kunnen assisteren als die in het water ligt. Oefen 
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in het voorjaar op de Foppenplas met een meer ervaren kajakker en zorg voor 

juiste kleding. Neopreen of droogpak en zwemvest als absoluut minimum. 

Dat is een hele waslijst, welke je natuurlijk niet volledig hoeft te beheersen bij je 

eerste tocht op groot water, maar je moet dan wel heel goed opletten dat de 

vaaromstandigheden (wind, golven en landingsmogelijkheden gunstig zijn. 

Maar als je je wilt voorbereiden begin dan aan je peddeltechniek. Morgen. En 

vaar dan 1 à 2 keer per week een rondje vanaf Natsec door de derde vaart naar 

Maasland, daar voor de 1
e
  brug 2 x linksaf en door de tweede vaart naar de 

Foppenplas, waar je overheen draait en via de Boonervliet weer de kortste weg 

naar Natsec. Als je weet hoe laat je vertrokken bent kun je vaststellen hoe lang 

je er over gevaren hebt. Volgens Patrick moet je dit uiteindelijk in twee uur 

kunnen varen. Als dit goed gaat is het geen grote stap meer om ook grotere 

afstanden te varen. Is het begin erg zwaar neem dan voor jezelf een kleinere 

afstand en bouw dit op. 

 

 
 

Wat kun je verder doen? 

Ik ga al de nodige jaren naar meerdere kanokampen per jaar.  

Peddelpraat organiseert een kamp van 1 week rond 1 augustus vanuit  Anna-

Paulowna. Er wordt gevaren op de Noordzee, de Waddenzee en bij mindere 

omstandigheden op het IJsselmeer of in de polder. 

De kano-afdeling van het Watersportverbond regelt een kamp van een week 

op Vlieland in september en in mei is er een kamp van 5 dagen in Zeeland. 

Het opgeven voor deze kampen start op 1 maart maar voor het 

watersportverbond is dat soms nog vroeger.  WEES ER OP TIJD BIJ! 

 

Zowel Peddelpraat als het Watersportverbond organiseren dagtochten met als 

oogmerk beginners in staat te stellen om ervaring op te doen voor ze aan een 

zeekamp deel nemen. 
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Je kunt bij diverse gediplomeerde instructeurs instructiedagen volgen op diverse 

locaties en tijden.  Patrick Dousi van onze vereniging is de dichtstbijzijnde 

instructeur maar heeft een erg druk leven.  Piet van Mill geeft instructie voor 

beginners. 

 

 

Verder noem ik: 

 

Paul de Haas (Friesland) 

Axel Schoevers  (Den Haag) 

Klaas Hofman  (Groningen. Ook voor tochten van één of meer dagen op de 

Waddenzee naar Ameland, Schiermonnikoog, Borkum en zwerftocht over de 

Duitse Wadden). 

Pieter de Haas (Zeeland)  

Op het internet zijn veel zaken te vinden over tochten op groot water. Informatie 

hierover bij de betreffende verenigingen of instructeurs. 

Ook over vaartechnieken en uitrusting van kajaks is er veel te vinden 

Ik hoop komend jaar wat meer gezichten uit de vereniging tegen te komen op 

ruimer water. 

 

Jan Smit 

0610339677 

 
 

    
Het jaarlijkse Peddelpraatkamp in Anna Paulowna is voor mij traditie. Een week 

lang elke dag varen vind ik heerlijk. De eerste dag gaat vaak wat stroef maar de 

volgende dagen gaat alles veel soepeler. We varen op de Noordzee (rondje 

Noorderhaaks, kijken of er nog potvissen zwemmen,  zeehonden zijn er altijd) of 

bezoeken Texel via Noordzee of Waddenzee en als de omstandigheden minder 

zijn zoeken we de hoge wal op van het IJsselmeer. We varen nu in een 

oefengroep ZVE-ers (6 man en een instructeur). Een ZVE-er is hier iemand die 

in opleiding is om Zee Vaardigheid Extra te halen. Hij heeft dus Zee 

Vaardigheid gehaald en moet in principe een geoefende kajakker zijn. 

Onze instructeur Paul de Haas is dit jaar met zijn vriendin Marianne Makelaar 

rond Vancouver-Island gevaren (zie kanosport 2014/4 van het 

Watersportverbond). Deze 2 mensen hebben dus aardig wat in hun mars. Als 

instructeur is hij niet dominant. Als je een vraag stelt reageert hij direct met “wat 

denk je zelf?” of hij gooit de vraag in de groep om iedereen aan het denken te 

zetten. Dit gaat heel goed.   
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Voor vandaag hebben we een tocht gepland waarvan ik het eerste deel voor mijn 

rekening neem en Rein en Freek ( broers) het tweede deel. De tocht zal gaan 

vanaf de oostzijde van de kop van Noord Holland dwars over het wad naar het 

beeld van ingenieur Lelie op de afsluitdijk en van daaruit aan de IJsselmeer zijde 

meerdere auto’s in de vroege morgen naartoe gebracht worden. Als de mensen 

met 1 wagen terugkomen worden de kajaks ingeladen en na een korte 

bespreking van het eerste deel van de tocht gaan we varen met een koers van 90 

graden (pal oost dus). De eerste tijd zijn er geen bakens of tonnen die de weg 

wijzen. We passeren een rustgebied voor zeehonden (echt een rustgebied want 

er laat er niet een zich zien). Om zeker te zijn dat we niet door het rustgebied 

varen, maar er langs  nemen we peilingen op 2 kerktorens die dankzij het 

heldere weer goed zichtbaar zijn. Met deze peilingen kunnen we vaststellen dat 

we vrij van het rustgebied passeren.  

 

De koers wordt verlegd naar 80 graden en tot we in de tonnenlijn van !!!!!!!….. 

komen houden we deze koers vast, waarna we de  tonnenlijn gaan volgen. 

 

Als er gevaren wordt op zee of we gaan de Waddenzee op in de omgeving van 

Den Helder wil de verkeerscentrale dat graag weten. Zij attenderen de 

scheepvaart op onze aanwezigheid en kunnen ons ingeval van dreiging (slecht 

weer) bereiken. Voor het ondiepe deel van de Waddenzee waar wij ons 

vanmorgen bevonden hebben zij geen interesse.  
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Paul de Haas, instructeur 

 

We naderen de dwargeul !!!!!!!... waardoor al het verkeer van en naar de sluis 

bij den Oever vaart en daar werd besloten tot een korte stop (drijvend naast 

elkaar als een vlotje). Hier vroeg ik me af of we ons niet ergens moesten 

melden. Ja, zoals verwacht gaf Paul het bekende antwoord op deze vraag en na 

wat heen en weer gepraat werd besloten om ons toch maar aan te melden. Maar 

waar? 

De kaart gaf hier geen duidelijkheid over. Den Oever of Terschelling? We 

besloten tot Den Oever.  Maar het kanaal waarop Den Oever was op te roepen 

via de marifoon was niet duidelijk. Er was wel een telefoonnummer waarop 

besloten werd om te bellen.  

Overigens geeft men de voorkeur aan bellen want als een kajakken zich vergeet 

af te melden kan men hem op zijn mobieltje meestal wel bereiken en voorkomt 

men dure zoekacties naar iemand die al in zijn tentje ligt te pitten.  

Mijn telefoon zat ergens in de kajak. Rolf had zijn mobieltje als eerste. Shit, was 

leeg. Paul meldde het zelfde. Uiteindelijk was er een bruikbaar mobieltje 

waarmee de sluis bij Den Oever bereikt werd. Hier was men zeer verbaasd want 

men had blijkbaar van kajakkers nooit meldingen gehad. Weer wat geleerd. 

Weer verder dachten we, maar ik kwam tot de ontdekking dat mijn peddel, die 

aan de aandacht was ontsnapt bij de telefoonproblemen en het raadplegen van de 

kaart,  een zelfstandig leven was gaan leiden.  Waar te zoeken? Rein kwam op 

het geweldige idee om te kijken waar zijn peddel naar toe ging ten opzichte van 
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de boot. Dat bleek recht tegen de zwakke wind in en toen hij dit had vastgesteld 

zag hij mijn peddel ook direct drijven. Een flink stuk achter ons maar hij was 

toch vrij snel opgehaald en ik kon met mijn beste peddel weer door. Bedankt 

Rein. 

 

We stelden wel vast dat onder zeer gunstige omstandigheden al plotseling veel 

fout kan gaan. Goed dat het geen ruig weer was. 

We waren al vrij dicht bij het kruisende vaarwater, waar wij naast elkaar gingen 

varen en met topsnelheid overstaken omdat er vrij veel verkeer was. 

Rein nam hier de leiding over en loodste ons naar de plaats waar de kajaks over 

de afsluitdijk gebracht moesten worden. 

 

De operatie van het aanlanden op de enorme basaltkeien was praktisch in 

handen van Freek terwijl Rein het theoretische gedeelte verzorgde en zeer goed 

samenwerkte met zijn broer. Eerst kajak vriendelijk uitstappen (de kajakker 

stapt uit zijn kajak en zwemt naar de kant) nadat de te verlaten kajak met een 

sleeplijn door een van de andere kajakkers werd opgevangen. De wind stond 

recht op de keien, dus het opvangen van de kajaks van Freek en Rein was geen 

luxe. Beide heren gingen eerst de omstandigheden ter plaatse opnemen en 

beoordeelden dat we ca. 500 m verder betere mogelijkheden hadden.  

Daar naartoe en de eerste kajak ging over de keien die toch ca. 80 cm groot 

waren zodat er tussen de keien enorme valkuilen waren en dat, gecombineerd 

met een prachtig groene aanslag, zorgde voor extra moeilijke omstandigheden. 

Zo ging kajak na kajak over de keien zonder schrammen van enige betekenis en 

lagen alle kajaks naast elkaar op de kruin van de dijk. Hier werden de karretjes 

onder de kajaks gebonden en gingen we op weg naar de voetgangersbrug die 

daar over de snelweg gemaakt is.  Hier was alleen de trap aan de overzijde van 

de weg nog een probleempje maar de kajaks stonden weldra naast de weg en 

werden naar een T-steiger gebracht, waarvan de boten weer te water gelaten 

konden worden. Na koffie met een appelgebak konden we onze tocht weer 

vervolgen.  

Freek en Rein die de show toch al gestolen hadden gooiden eerst de boot in het 

water, sprongen er daarna zelf in en via het achterdek klommen ze in hun boot. 

Het stond binnen korte tijd vol met toeristen die van dit tafereel veel foto’s 

maakten.  

 

De terugweg over het IJsselmeer ging recht tegen wind in, maar gaf verder geen 

vermeldenswaardige gebeurtenissen. 

Naar de camping (een sportveld) waar gegeten werd en iedereen zich voor het 

avondprogramma opmaakte (douchen). We konden terugzien op een geslaagde 

tocht, en hadden morgen een tocht om de Noorderhaaks in het vooruitzicht. 

 

Jan Smit 
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Branding varen 

met een zeekajak. 

 

Ja, we varen regelmatig op diverse 

grote wateren in Zeeland en Zuid-

Holland, zoals Grevelingen,  

buitenzijde van de Brouwersdam, 

Oosterschelde en het Haringvliet. Als er aan het strand of op een zandbank 

gepauzeerd wordt moet je veelal door de branding voor je vaste grond onder de 

voeten hebt. Vaak best lastig om rechtop varend op het strand aan te komen. 

Enige tijd geleden zijn we regelmatig naar Terheijden en ook wel Hoek van 

Holland gegaan om daar meer 

ervaring op te doen met 

brandingvaren. Om zijn speciale 

branding was de zandmotor vaak ons 

doel.  Jean voorziet ons van 

informatie over weer, wind en 

golfhoogte, zodat we een indruk 

hebben of de dag rustig of pittig 

wordt of dat het zelfs wijzer is om 

niet te gaan. 

Dan wordt het vanaf het strand recht 

de branding in en afhankelijk van de 

omstandigheden moet je je soms goed schrap zetten. Dit schrap zetten leer je 

snel als je bij de eerste poging om door de branding te komen ondersteboven op 

het strand wordt teruggegooid, en bij de tweede poging nog net rechtop ook 

binnen 10 seconden terug bent. Knieën tegen de onderkant van het dek aan, 

voorover leunen en je schrap zetten. 

Je krijgt een klap water tegen je aan, 

maar als je daar op rekent breek je 

door de eerste golf heen en dan is de 

tweede al gemakkelijker en weldra 

laat je de branding achter je. 

Deze branding wordt natuurlijk wel 

veroorzaakt door een behoorlijke 

golfslag en daar heb je nu dus mee 

te maken. Denk maar aan een 

golfhoogte van 1m tot 1.5 meter. 
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Het is moeilijk om golfhoogte te schatten, maar golven van deze hoogte 

benemen je het zicht op je omgeving als je in het dal zit. Het is hier dus niet 

rustig, alles is wel goed te overzien en na even wennen kun je gaan bedenken 

hoe je terug naar het strand zal gaan. 

Terug naar het strand moet voorzichtig gebeuren. Recht erop af is geen optie als 

je met surfen geen ervaring hebt. De kajak gaat als een straaljager voor de 

brandinggolf uit, maar draait weg als je geen controle hebt met behulp van 

peddelroer en alleen een goed uitgevoerde peddelsteun op dezelfde golf die je nu 

inhaalt kan je nog rechtop houden. Nee, het moet anders. 

Punt naar het strand en dan is het zaak de golven onder je door te laten lopen, 

voorwaarts peddelend als de golf net onder je door gelopen is en achterwaarts 

peddelend als de volgende golf je inhaalt. Zo kun je gecontroleerd weer op het 

strand terug komen. Het is ook te doen door de punt van de kajak op de 

aanrollende golven te richten en rustig achteruit te peddelen en zo nodig met 

voorwaarts peddelen de ergste golven op te vangen.  

Ik noemde eerder al de peddelsteun (hoge en lage peddelsteun, waarvan 

tegenwoordig meestal de lage gebruikt wordt). Deze moeten we ons eigen 

maken en dat moet eerst in rustige omstandigheden geoefend worden. Bij rustige 

omstandigheden hebben we meestal maar enkele brandinggolven na elkaar. Daar 

gaan we vanaf het strand doorheen en zoeken evenwijdig aan het strand 

peddelend, de lijn waarin de brandinggolven ontstaan. Wanneer je iets afbuigend 

naar het strand vaart, zal er een brandinggolf komen die de kajak over de volle 

lengte treft. Als je ziet dat de golf sterk is leg je de rug van je peddelblad (lage 

steun) op de golf en gaat daar op leunen op het ogenblik dat de kajak 

meegesleept wordt. De steun zorgt dat je rechtop blijft, voornamelijk leunend op 

je peddel, buiten het normale evenwicht dus. De golf neemt je mee in een 

bongo-slide tot hij zijn kracht verliest, wat je voelt aan het verminderen van de 

druk op je peddel. Met een snelle peddelbeweging op de golf ben je weer 

zelfstandig en kun je weer wat richting zee varen om de volgende golf te pakken 

(de golf jou, natuurlijk). Bij mislukken van de bongo-slide heb je een prachtige 

kans om spontaan je eskimorol op te poetsen. Als je zo een uurtje in de ene 

richting vaart en een uurtje 

tegengesteld heb je vast al 

diverse leuke bonge-slides 

gemaakt, maar ben je wel bijna 

gesloopt. 

Als dit redelijk gaat is het tijd om 

een echte surf te proberen. Het is 

snel gezegd. Ga met de kajak 

voor de golven uit stil liggen en 

wacht op een mooie golf. Als hij 

dichtbij komt buig je voorover en 

peddel je heel snel. De golf tilt 
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het achterschip op en de kajak glijdt mee op de voorflank van de golf en dat gaat 

meeteen heel snel. Nu moet je de kajak recht op de golf zien te houden. Met 

peddelslagen of peddelroer kun je uitbreken (wegdraaien)  voorkomen. Door 

meer achterover te gaan zitten kun je de punt van de kajak meestal boven water 

krijgen als die onder duikt, maar dan rolt soms de golf onder de boot door en 

kun je opnieuw beginnen (een illusie armer maar wel een ervaring rijker). Je 

beloning voor een goede surf is een sensationele ervaring van snelheid en je 

vaart gemakkelijker terug naar het strand. 

Nu gaf ik in dit stukje al aan dat niet alle weersomstandigheden geschikt zijn om 

te oefenen en denk niet “ik blijf vlak bij het strand, ik kan wel alleen. 

Gevaarlijk. Ga met mensen die meer ervaring hebben en die zullen je niet mee 

nemen als de omstandigheden ongunstig zijn. 

Je vraagt je misschien af of ik dit allemaal al onder de knie heb?  Nee, ik werk er 

hard aan maar ik weet zeker dat ik nooit elke golf aan zal kunnen. 

 

Jan Smit. 

 
. 
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 Canada en Alaska …,  

waar kanoën is uitgevonden. 
 

Net terug van een prachtige reis door Canada en daarop aansluitend en trip naar 

Alaska willen wij door een paar plaatjes en een verhaaltje aan alle Natseccers  

een impressie geven wat je al niet kan meemaken op zo’n reis.  

Op 18 augustus vertrokken wij met de KLM vanaf Schiphol. Onze eerste vlucht  

was naar Toronto.  

Daar bezochten wij Tracy  een dame van inmiddels 29  die 11 jaar gelden 3 

maanden in ons gezin heeft gewoond in het kader van een study exchange . Zij 

zat toen een jaar op Spieringshoek in Schiedam.  Een uitermate gezellig en leuk 

treffen en we mochten 3 dagen bij haar wonen in down Town Toronto, een stad 

met New Yorkse Alure.  Zij woont 29 hoog, een belevenis voor ons om het 

uitzicht te beleven van een zo fascinerende stad met 3,4 miljoen inwoners ,  met  

multi nationaliteiten.  Een bezoek aan de Niagara watervallen stond hier op ons 

programma. In een woord fascinerend.  Vervolgens per vliegtuig door naar 

Calgary, een vlucht van 4 uur, Daar haalden wij onze rental car op en begon 

onze trektocht door Canada. Wij deden het met een gewone personen auto en 

sliepen in motels. Prettig om je bed opgemaakt en je ontbijt klaargemaakt aan te 

treffen. 
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Een tocht over vlak- en berg- land, meren, prairies, eeuwenoude bomen, grizzly 

beer, zwarte beer, Elk’s , herten kariboes, marmotten, eekhoorns, zelfs wilde 

bizons. Het is allemaal overweldigend. 

Via indianen dorpen en de olympische  pistes van Whistler kwamen we na 2 

weken in Vancouver.  

 

 
Hier beleefden we een voor ons unieke  Kano ervaring .  

Natuurlijk weten jullie wat een dragonboot is. Wij nu ook! Het is een 20 

persoons kano bestemd voor wedstrijd doeleinden. 

Geïnteresseerd toekijkend op de vlonders van de False Creek  Racing Canoe 

Club kregen we een spontane uitnodiging om mee te varen. Die kans lieten we 

natuurlijk niet ontglippen, en Rita en ik stapten dan ook gelijk in. De bemanning 

bestaat uit een commando gever voor in de boot, een roerganger achterin.  Dus 

een beetje net als onze C 11. Maar met dat verschil dat er 20 roeiers  twee aan 

twee zitten, en de peddels korter zijn. En … er zit meer wedstrijd element in. 

Leuk was  bijvoorbeeld dat de commando’s aangeven dat zij het schip stil 

leggen . 

En dan gaat het zo :  Stop  the boat !  Ready for start ! Drie snelle start slagen, 

zes nog snellere  doorstart slagen,  en dan  lange slagen om vaart in de boot te 

krijgen en op te voeren.  Als je dat meemaakt in de  havenkreken van Vancouver 

met een invallende schemer, en als je dan langzaam de zon ziet zakken en de 

lichten  in de stad met torenflats ziet aangaan, dan kun je me geloven of niet : 

dat is een unieke beleving van kano varen !  

Met meerdere Canoe ’s  op het water was het voor ons een uiterst geslaagde 

avond waar we ongeveer een uur en een kwartier gevaren hebben.   
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Twee dagen later zijn we ingescheept op de Volendam, een schip van de 

Holland America lijn.  

Een Luxe Cruise schip   met veel comfort,  restaurants, bars, 2 zwembaden, een 

sportdek met trim toestellen, relax en massage salons, casino theaterzaal  noem 

maar op. Te decadent eigenlijk. Maar goed,   je zit er op en kan er niet meer af. 

Dus je maakt er wat van. Ons doel was om wat van Alaska te zien. Na een nacht 

en een volle dag varen kwamen we in Juneau, de hoofdstad van Alaska.  

Daar hebben we alweer onze kano ervaringen verrijkt.  We hadden een excursie 

geboekt om in een  uitstroom van een gletsjer te gaan kanoën. Wij hadden 

gehoopt tussen de ijsblokken door  een stuk naar de gletsjer toe te kunnen varen. 

Dat viel een beetje tegen omdat we met drie kano’s en een excursie leider 

waren. De twee andere waren niet geoefende kanoërs dus we kwamen niet erg 

ver.  

Een goedmaker was dat  de  rivier grintbedden en zandbanken had,  en de 

heuvels en bergen rijk begroeid met bomen waren. Schitterende uitzichten dus, 

en aan het einde van de  fjord  een immense gletsjer. Ook dat is genieten. 

Onderweg  zagen we een eagle echtpaar,  twee  zwart / witte roofvogels. Deze 

zijn trouwer dan mensen. Want zij blijven het hele leven bij elkaar. Een 

schitterend gezicht. En na een poosje werden we gevolgd door een aantal 

nieuwsgierige  zeehondjes. Steeds zag je hun hoofd  boven water komen. Ze 

zwommen met ons mee en hielden ons duidelijk in de gaten. Als we  een poosje 

gingen stil liggen kamen ze wat dichterbij, maar bleven  oh zo waakzaam. Een 

beweging van ons en weg waren ze , onder water.  

Na  twee uur varen waren we weer terug op ons beginpunt en gingen we terug 

naar het stadje Juneau. Daar hebben we  van boven af de berg nog teruggeblikt 

op de fjord waar we gevaren hebben als met al schitterend. 

Vervolgens hebben we onze reis vervolgd  via Skagway, het goudzoekers oord 

naar  Glacier Bay. Dit ie een fjord waar  het ene panorama na het andere aan je 

voorbij komt.  Je ziet een wereld  van bergen  en ijs. Je raakt verwonderd door 

de schoonheid van het land en de omgeving. De immense grootsheid van de 

gletsjer die we daar zagen werd omlijst door schitterend weer, zon, een enkele 

wolk die de perspectieven van de  omgeving nog versterkten.  Een 

ongeëvenaarde schoonheid in een langzaam en toch ook weer snel veranderende 

wereld. Want de laatste 50 jaar zijn er van de 11 gletsjers die hier in de fjord 

uitkomen nog 7 over. Waar ligt dit aan?  Ik heb geen sluitend antwoord 

gekregen.  Over honderd of tweehonderd jaar zou ik graag nog eens kijken hoe 

het dan is maar dat zal wel niet gebeuren.  

Wel maakten we nog een stop van een dag in Ketchikan, daar zagen we o.a. een 

rivier vol zalmen. Alsof ze er worden opgestapeld. Ze leggen er hun eitjes en 

sterven er. Ik wist niet dat er zulke massa’s vis in een rivier passen. 

Indrukwekkend.  
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Na  in zwemkleding op het achterdek  naast het zwembad op een stretcher met 

een licht drankje op het tafeltje de route terug te hebben gemaakt naar 

Vancouver was onze vakantie voorbij.  

Een prachtige reis ! 

 

Wim en Rita van der Eijk. 

 

 

Polozwemvesten voor het Natsec polo teamPolozwemvesten voor het Natsec polo teamPolozwemvesten voor het Natsec polo teamPolozwemvesten voor het Natsec polo team    
 

Zoals veel leden ongetwijfeld gehoord of gezien hebben heeft Natsec sinds kort 

weer een kanopolo team. We zijn nog klein dus iedereen die zin heeft om mee te 

doen, wees welkom! Het niveau is nog steeds gezellige amateurs, je hoeft dus 

echt geen hoofdklasse speler te zijn om mee te mogen doen. Heb je interesse om 

eens mee te doen of ken je iemand die dat wel leuk zou vinden, aarzel niet en 

laat het weten via kanopolo@natsec.nl of 06 41041910! 

 

We hebben van vroeger nog een hele voorraad boten, helmen etc. maar wat nog 

ontbrak waren goede zwemvesten. Natsec heeft een serie hele goede en fijne 

zwemvesten maar die zijn niet geschikt voor kanopolo. Een kanopolozwemvest 

is namelijk meteen onderdeel van je tenue (net als de kleur van je boot, helm en 

shirt). Voor de uit- en thuiskleuren zijn polozwemvesten altijd aan twee kanten 

te dragen (met verschillende kleuren) en natuurlijk voorzien van nummers op 

voor- en achterkant. 

 

In het verleden waren de kanopolozwemvesten privé eigendom van de spelers 

en met het vertrekken van de diverse spelers verdwenen ook gaandeweg de 

zwemvesten. Hoewel Natsec een hele collectie boten, peddels en helmen heeft 

trainde het team afgelopen jaar met een allegaartje aan zwemvesten die we nog 

hadden dan wel kochten. Omdat we stiekum toch een beetje droomden van 

meedoen met de Nederlandse Competitie dit jaar moesten er zwemvesten 

komen. 

 

Stom toevallig heb ik eerder dit jaar de website kanoforum.nl overgenomen van 

de vorige eigenaar omdat hij het te druk had. Wat bleek, er waren nog enkele 

advertentiecontracten waarvan ik de opbrengst naar eigen inzicht kon gebruiken. 

Alles bij elkaar heb ik besloten dit geld deels te gebruiken voor een set van vijf 

nieuwe polozwemvesten van het merk Hiko voor Natsec. Kanoforum.nl heeft 

dus de nieuwe polozwemvesten van Natsec gesponsord zodat ons poloteam er 

dit seizoen lekker kan varen. Om het feest compleet te maken sponsort 

Kanoforum.nl gelijk twee nieuwe Mikasa poloballen, een heren en een 

dames/junioren maat.  
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 Vader en zoon De Weerd 
 

Dinsdag 20 januari heeft Paul de Weerd namens Natsec de polozwemvesten en 

poloballen in ontvangst genomen en ik ben er zeker van dat ons poloteam hier 

heel veel plezier van gaat beleven! Wil je het kanopolo ook eens proberen, kom 

een keer gezellig meetrainen zodra het weer wat lekkerder wordt. Stuur een 

mailtje naar kanopolo@natsec.nl of bel naar 06 41041910. 

 

Michiel 

    

    

Programma 2015 Programma 2015 Programma 2015 Programma 2015     
kantine activiteitenkantine activiteitenkantine activiteitenkantine activiteiten    

 

11 januari   Nieuwjaarsreceptie + kouwe klauwen tocht  

15 februari  Lezing Open kano varen door Hans Hoogeveen 

22 februari  Stamppotten       

22 maart   Pannenkoeken eten met vakantiefoto’s  

10 mei   High Tea Moederdag… 

25 oktober   Tapas met muziek    

29 november  Film kijken met popcorn    
13 december  Kerstboom optuigen 
 

Noteer deze data in uw agenda of op de kalender. 
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STAMPPOTTENMIDDAG 

 

 

 
 

Zondag 22 februari is het weer zover, voor de achtste keer wordt de stamppotten 

middag bij Natsec georganiseerd. 

Ieder jaar zijn er weer meer deelnemers en exotische stamppotten, maar ook de 

conventionele stamppotten worden niet vergeten. 

kortom weer een Natsec evenement wat u niet mag missen. 

  

Hoe doet u mee? 

Gewoon je maakt een stamppot (of een ander favoriet gerecht) voor maximaal 2 

personen (meer is niet nodig anders blijft er teveel over) en neem dat mee naar 

Natsec.  

 

Bij Natsec zijn er voldoende warmtebronnen om de gerechten op te warmen en 

warm te houden. 

 De stamppoten worden als ze gereed zijn op een buffet gepresenteerd, en 

kunnen alle deelnemers van de gerechten van de andere Natseccers proeven. 

 

Dit alles in de gezellige ambiance van de Natsec kantine en onder het genot van 

een drankje en natuurlijke een praatje. 

  

De kantine is al om 14:00 uur open maar het feest begint pas na 16:00 uur  

  

Dus als je het wat lijkt, kom gerust langs en laat zien wat jouw specialiteit is..... 
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Verenigings activiteiten 2015 
 
 

 

 Het bestuur 
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De zondag na Kerst 2014  
gezellig met kanovrienden de 

restjes opmaken van het kerstdiner 
 

 

 

        
   

 
 

 

 

  Foto’s:  Judith van Beurden 
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Uit de mailbox … 
 

Kanovereniging Natsec organiseert weer een eskimoteercursus in de 
wintermaanden van 2015.  

De cursus vindt plaats op de volgende zondagavonden: 

08 & 22 februari en 08 & 22 maart. 

De tijden zijn van 18.15 tot 19.45 uur. 

Locatie is zwembad Dol-fijn in Maassluis. 

Wie wil leren eskimoteren kan zich inschrijven voor 4 avonden. Kun je al 
eskimoteren en wil je gewoon een avondje komen om je kunstje te oefenen 

of onderhouden dan ben je ook welkom voor 1 of 2 keer. 

 De kosten voor de gehele cursus bedraagt € 45,- voor leden van k.v. Natsec. 

Kom je maar één of twee avonden dan betaal je als lid € 12,50 per keer. 
Voor niet-leden kost de gehele cursus € 60,-. Het is voor niet-leden niet 
mogelijk om 1 of 2 avonden mee te doen.  

 Er is per avond plaats voor maximaal 20 deelnemers. 

Inschrijven = vooraf betalen. Bij niet komen vind er geen restitutie plaats 
van het inschrijfgeld.  

Aanmelden via zeekanovaren@natsec.nl tot 15-01 2015. De definitieve 
inschrijving wordt via email bevestigd na het ontvangen van het 

verschuldigde cursusgeld. Meer informatie hier over na vooraanmelding 
via email. Leden van k.v. Natsec  gaan voor op niet-leden. 

Indien er meer dan 20 deelnemers zijn wordt er gewerkt met een wachtlijst. 

Voor meer informatie mailen naar zeekanovaren@natsec.nl tnv Patrick Dousi. 
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Beste KV Natsec, 

 

2014 zit er bijna op, dit wil ook zeggen dat er bijna weer een jaar van fijne samenwerking opzit. 

In 2014 stond uw verenging bij ons in het systeem als ‘samenwerkende vereniging’. Super bedankt 

voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in 2014! 

 

Zoals in de samenwerking vermeld staat loopt de overeenkomst op 31 december 2014 af. In het jaar 

2014 hebben leden van de vereniging een spaartegoed opgebouwd. 5% van  het totale aankoop 

bedrag van de leden wordt door ons nu aangeboden als te besteden tegoed voor aanschaf van nieuw 

verenigingsmateriaal. 

Bij deze stuur ik het overzicht van het spaar tegoed opgebouwd tot 22 december 2014. Gezien de 

sluiting van de winkel tussen 22 december en 2 januari, is dit bedrag tevens het eind saldo van het 

spaartegoed van 2014. 

 

Het totaal gespaarde tegoed door uw leden is:  € 71.48 

 

Dit tegoed kan uitgegeven worden voor het aanschaffen van verenigingsmateriaal in de maanden 

januari, februari en maart 2015.  Het niet bestede tegoed zal per 1 april 2015 vervallen.   

Dit tegoed geldt op de normale winkelverkoopprijs, zonder 20% verenigingskorting en dient in 1 keer 

uitgegeven te worden. Het tegoed is enkel bedoeld voor verenigingsmateriaal en niet voor 

individuele leden. Indien de vereniging iets aanschaft met een hogere waarde dan het gespaarde 

tegoed, dan wordt eerst het spaartegoed opgemaakt. Over het resterende bedrag geldt gewoon 

weer de 20% club korting. 

 

Tevens willen wij de vereniging uitnodigen voor een nieuw jaar ‘samenwerkende vereniging’. In de 

bijlage vind je de nieuwe overeenkomst voor 2015. Graag ontvangen wij dit getekend voor 31 januari 

2015 tegemoet. Hierna ontvangt u een getekend exemplaar terug.  

Zodra wij een getekend exemplaar hebben ontvangen zullen wij wat meer informatie voor uw leden 

verschaffen (persbericht voor op website of clubblad), zo weten de leden ook dat zij korting 

ontvangen en tevens sparen voor de club.  

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een goed 2015 en wij zien jullie graag alle terug op het water 

of  bij ons in de winkel.   

 

Met vriendelijke groet, 

Ellen van Kleij 

Kanoshop.nl 

 

 

Zeekajakken in Bretagne Programma 2015 
 
27 juni tot 4 juli 2015: Côte de granit rose 

 

5 tot 12 juli 2015: Finistère 

 

13 tot 20 september 2015: RWW of Ruig Water Week - Pointe du 

RazZeekajakken in Bretagne  
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27 juni tot 4 juli 2015: Côte de granit rose 

 

5 tot 12 juli 2015: Finistère 

 

13 tot 20 september 2015: RWW of Ruig Water Week - Pointe du Raz 
 

 

Zeekajakweek 
Côte de granit rose, Bretagne 27 juni tot 5 juli 2015 

 

Het gebied 
Een week zeekajakken langs de côte de granit rose of rose graniet kust, Deze kust staat, zoals 
de 

naam al doet vermoeden bekend om de bijzondere kleur van de rotsen. Maar ook de 
bijzondere 

vormen van de rotsen maakt deze kust zeer bijzonder. De meest indrukwekkende rotsen zijn 

meer 
dan twintig meter hoog. 

De standplaats is Lézardrieux (Bretons: Lezardrev), een gemeente in het Franse departement 
Côtesd'Armor 

van Bretagne in het noordwesten van Frankrijk. We verblijven op de mooie camping 

municipal, gelegen aan de rivier de Trieux. In het dorp zijn verschillende winkels, waaronder 
een 

supermarkt, een tweetal bakkers, een slager, diverse restaurants en bars. 
De streek rondom Lézardrieux wordt lokaal Presqu'île genoemd, een schiereiland dat wordt 

gevormd 

door de rivieren Trieux en Jaudy. De estuaria van de Trieux en Jaudy zijn 
ontmoetingsplaatsen tussen 

de zee en de rivier met een opmerkelijk getijverschil. 
We varen dagtochten met afstanden die variëren van 15 tot 25 km per dag. Mogelijke tochten 

zijn: 

Sillon de Talbert, île de Brehat, la maison entre deux rochers en uiteraard de Trieux. 
 

Niveau en eisen 
Deze kanoweek staat open voor zeevaarders die graag de Bretonse kust willen leren kennen 

en is 

geschikt voor beginnende (B) en gevorderde (G) zeekanoërs, die in het bezit van een eigen 
zeekajak 

en uitrusting zijn. Van de deelnemers wordt een goede vaarconditie verwacht en voldoende 
ervaring 

op groot water. Het bezit van het diploma ‘Zeevaardigheid’ is geen vereiste, het gaat op de 

eerste 
plaats om een week plezierig zeekanovaren in een mooi en niet al te moeilijk gebied. 

 

Uitrusting 
Zeekajak met waterdichte compartimenten, belijning, toggles, (conform ZV eisen). 

Zwemvest, sleeplijn, helm, fluit, paddle-float,handpomp. 
Kajak en uitrusting moeten in een goede staat zijn. 
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Overige kanokleding voor heersende omstandigheden (anorak lange mouw/korte mouw, 
neopreen 

lang/kort, kanoschoeisel), droge reserve kleding. 
Proviand voor onderweg: thermosfles met heet water, lunchpakket, voldoende drinken, 

koekjes/repen 

voor in je zwemvest. 
Persoonlijk EHBO setje, zonnebrand, zonnebril en petje 

Kampeeruitrusting (basiskamp). 
Sterk aanbevolen: VHF marifoon, waterdicht 

Niet verplicht, wel aanbevolen: 

reservepeddel, mobiele telefoon (waterdicht verpakt),noodsignalen(vuurpijl,handstakellicht). 
Prijs € 250,- 

Dit is inclusief organisatie en begeleiding, eenvoudig (geplastificeerd) kaartmateriaal, 
overnachtingen 

op de camping. 

 

Overige kosten deelnemers 
Heen- en terugreis (per eigen auto - bij voorkeur carpoolen). 
Eten en drinken, er kan zelf worden gekookt, maar er zijn voldoende restaurants in buurt. De 

lokale 

supermarkt en bakkers zijn zondagochtend open. 
 

Aanmelden 
De zeekanoweek wordt georganiseerd van zaterdag 27 juni tot zondag 5 juli 2015. We gaan 

uit van 

een groep van minimaal 5 en maximaal 12 personen. Inschrijven kan tot 1 mei 2015 of totdat 
de het 

maximale deelnemersaantal is bereikt. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: 
zeekajakken.in.bretagne@gmail.com. 

Kennen wij je niet, geef dan aan wat je ervaring is en geef een referentie op. Ook vragen kan 

je hier 
stellen. Na acceptatie van de aanmelding krijg je van ons de nadere gegevens, 

 
Stuur dan een mail: 

naar zeekajakken.in.bretagne@gmail.com of bel met Walter Noort op 0648402697. 

 
Begeleiding van deze week is in handen van Arnold Kuiter (instructeur kajak) en Walter 

Noort 
(instructeur zeekajak). 
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