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Van de voorzitter…
Je zou bijna niet zeggen, als je bij Natsec aankomt en je maakt met je sleutel het
hek los, dat er in de afgelopen 2 maanden weer veel te doen was. Wat hadden
we allemaal? Een evenement als de politiesurvival deed Natsec aan; vele
survivals probeerden in de wild waterbootjes zo rechtuit mogelijk een parcours
te varen. Een aantal klassen van Spieringshoek was op (sport)bezoek en de
leerlingen moesten tot Vlietzicht varen. Veel respect voor die leerlingen die deze
tocht ongeoefend in een wild waterbootje voeren. We zijn, met een grote groep
leden, tijdens de pinksterdagen in West Friesland geweest. Een beregezellig
weekend, een heerlijke camping, fantastisch weer, schitterende tochten en…….
varen en zwemmen in spiegelglad IJsselmeer. De AA groep heeft, naast de
gebruikelijke kanotochten, weer diverse excursies gedaan. De AA’ers genoten
van de kleurenpracht in de Fuchsiatuin en Schipluiden en heel bijzonder was de
excursie bij DFDS Seaways Rotterdam Terminal in Vlaardingen waar werkelijk
alles uit de kast werd gehaald om ons veel te
laten zien. We mochten zelfs op de brug even
dromen dat we Suecia Seaways (24.196t) de
haven uit dirigeerden. Natsec faciliteerde ook
bij de Survivalrun Maassluis in het kader van
Maassluis 400 jaar fit. Ook hier moesten de
deelnemers met de wild waterbootjes een boei
ronden.
De samenwerking met de vele partijen op de
Midden-Delfland dag, 21 juni, is bijzonder
goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.
De wethouder Ruud van Harten opende de dag
bij Natsec. Op de parkeerplaats stond een grote
tent waarin de Big Band Swing Express
heerlijke muziek maakte en bij Circus on
Wheels kon iedereen de meest vreemdsoortige
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fietsachtige voertuigen uitproberen. Op het terrein was een kano-tentoonstelling
ingericht en op het water konden de bezoekers de kano’s uit proberen. Jean liet
o.a. zien hoe gemakkelijk het is om te eskimoteren (☺). De speciale “21 juni
Open dag aanbieding”, de Introductiecursus kanovaren, is een groot succes.
Twaalf cursisten zijn afgelopen dinsdag begonnen met de eerste oefeningen.
Alleen al de drukte op de dinsdagavond op het water was en is een feestje. Op
28 juni was Natsec met een groot aantal kajakkers aanwezig bij het Rondje
Kerkeiland

Twaalf Natseccers als vrijwilliger bij de zwemmers Rondje kerkeiland

Maassluis voor de begeleiding van 200 zwemmers. De opbrengsten van de
manifestatie gaan naar een goed doel. Het was een prachtig gezicht al die
kanoërs en onze nieuwe vlaggen wapperden prominent aan een van de bruggen.
Natsec leeft en het is heel mooi om te zien dat vele leden al die activiteiten
organiseren en ondersteunen. Doe ook mee aan Natsec-activiteiten en/of help
mee ze te organiseren. Maar misschien eerst…… een heel fijne vakantie en
geniet van de zomer.
Zie ook: http://www.schiedamsnieuws.nl/maassluis-zwemt-rondje-om-de-kerk/
http://www.omroepvlaardingen.nl/nieuws/article/5119/5e-editiebroekpolderregatta/
(zaterdag 21 juni Vlaardingen journaal)
Dolf Wemmers
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Voorwoord van de redactie…

H

et derde nummer is weer gereed. Het laatste nummer voordat uw
redactie op vakantie gaat. Dit keer een fietstocht vanuit het Loire gebied
richting Nederland. Dus nu geen kano-kampeer-trektocht, maar een
heuse fiets-kampeervakantie met echtgenote.
Verschillende leden van onze club hebben de afgelopen weken meegewerkt aan
de naamsbekendheid van Natsec door hand en spandienste verrichten in het
kader van Maassluis 400 jaar. B.v. de Stadssurvival met de opdracht kanovaren,
de Midden Delflanddag en de zwemtocht “Rondje rond de kerk”.

De redactie wijst u nog op de oproep voor de Klussen dag a.s. zaterdag 5 juli.
Ook het lezen van de roeiwedstrijd van Willem Borsboom is de moeite waard.
Het is wel geen kanovaren maar toch…altijd leuk om de stukjes van onze
Willem te lezen.
Lees vooral ook de verslagen van Ineke Andeweg over de kanotoer en over het
pinksterweekend.
Een verzoek van de redactie: graag de verslagen insturen met de foto’s apart.
De teksten zonder de “harde return”.
De basisletter voor het Natsec Nieuws is n.l. de Times New roman 14 punt. Als
ieder aan het eind van de regel opdracht geeft voor de nieuwe regel (d.i. harde
return) krijg je een raar verloop.
Bij voorbaat hartelijk dank.
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Zondag, 18 mei, varen we een prachtige
tocht over de Giessen.
Het was een lekker groepje, zo alles bij elkaar: de peddelaars van 9 kajaks en 3
Canadezen hadden er allemaal zin in. Het was fantastisch weer, dat is natuurlijk
ook altijd fijn.

Aan de rand van het dorp Giessen-Oudekerk, (bijna) klaar voor de start… )

Rond half twaalf zaten de meeste boterhammen en een kopje koffie/thee erin, en
kon er worden gestart met varen. Het was in Giessen-Oudekerk wél even zoeken
naar het juiste bruggetje om onderdoor te varen, maar daarna had je dan ook
wat: een ware goudkust ontrolde zich aan weerskanten van het landschap:
duidelijk het bezit van de rijker bedeelden onder ons…..
In Giessenburg - pal na de brug - aan de lunch gezeten. Inderdaad, best wel kort
na onze start, maar het is geen aangenomen werk, dat kanoën, toch?
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Lunchplek net voorbij de brug in Giessenburg

Na deze niet al te lange stop ging de tocht weer verder, langs plaatsjes met
namen als Pinkenveer en Lutjeswaardse watermolen. In Google staat deze
molen bekend onder de naam “Oudedijkse” molen. Ja, dan kun je goed lang
zoeken naar een beetje achtergrondinformatie, iets dat Fer dus heeft gedaan ☺.

De Lutjeswaardse Watermolen (moet je eens snel 3x achter elkaar zeggen….)
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Deze prachtige Lutjeswaardse of Oudedijkse watermolen dateert uit 1683 en is
tot 1967 in bedrijf geweest. De kenners onder ons hebben ongetwijfeld allang al
gezien dat het hier een wipmolen betreft ☺. In 1983 is de molen gerestaureerd.
De spanwijdte van de wieken, dit heet “het gevlucht”, is 26,80 meter. Nou, dat
halen wij niet met onze peddels!

Waterlelie (Nymphaea alba)

Zonder stop bij de molen peddelden we verder, noordwaarts richting
Overslingeland. Het gehucht doet zijn naam eer aan. Of eigenlijk het gebied wat
net buiten de bebouwde kom ligt: eindeloos kronkelt de Giessen hier door het
landschap. Knotwilgen en rietkragen wisselen elkaar af, en op het water langs de
oever heeft zich een prachtige vegetatie van Gele Plomp en Waterlelie gevormd.
Nederland is toch zó mooi!
Via Noordeloos (varen we door heen) zijn we tot aan Den Dool gekomen, waar
de Giessen zich in twee watertjes splitst die vervolgens doodlopen tegen twee
dammen. Voor ons was dit het keerpunt van de route.
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Splitsingspunt in de Giessen net voorbij Noordeloos

Na een strakke keermanoeuvre zijn we naar Noordeloos teruggevaren; hier stond
de kanotrailer.
Tot slot moest er nog even een op-en-neertje worden gereden voor de chauffeurs
die niet met de eerste rit mee naar huis konden, maar iedereen was uiteindelijk
mooi ruim vóór etenstijd thuis.
Een heerlijke tocht, met dank aan onze voorzitter en Ingeborg voor het uitzetten
van de route!
Ineke Andeweg-Van Dort

D

e redactie ontving van onze commissie toertochten het onderstaand
programma. Het is weer een schitterend programma voor het komende
seizoen!. Wij kunnen u van harte aanbevelen om deze tochten mee te varen, uit
ervaring weten we dat het perfect georganiseerd is. Doen!!! Dan zien we te
zijner tijd jullie verslag wel in het Natsec Nieuws.

1. Zaterdag 12 juli avondtocht in Gouda.
2. Zondag 21 september Biesbosch weekend.
3. Zondag 19 oktober tocht door Leiden
Wil je met een toertocht mee, dan kan dit voor iedereen. Ook beginners kunnen
mee. We houden het tempo van de langzaamste vaarder aan. We adviseren om
een zwemvest aan te doen. Zeker als er kinderen meegaan.
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We verzamelen vanaf 8.30 uur bij de loods van Natsec. Vanaf daar vertrekken
we om 9.00 uur.
Opgeven is handig. Indien de tocht onverwacht niet door kan gaan, dan kunnen
we u afbellen. Anders zou het kunnen dat u voor niets naar Natsec komt. Geef
daarom altijd een telefoonnummer op waarop we u op zondagochtend nog
kunnen bellen.
Ingeborg de Haan: 06/12235163 idehaan@xs4all.nl
Dolf Wemmers: 06/43435841 dolf@devnull.nl
Kees de Dreu: 06/27437897 k.de.dreu@gmail.com
Wij hopen op een goed kano jaar , met net zulke mooie tochten als vorig jaar.
En natuurlijk hopen we dat u meevaart!

Uit de mailbox van de secretaris
Korting en sparen bij Kanoshop! (herhaalde plaatsing)

Beste leden,
Graag willen we jullie bij deze bekent maken met een unieke spaaractie waarvan
jullie als lid en de vereniging van kunnen profiteren. Jouw vereniging heeft
aangegeven om samen te werken met Kanoshop. Hierdoor kunnen jullie
profiteren van een aantal aanbiedingen!
Wat bieden wij de kanovereniging en haar leden aan:
- 20% korting voor de vereniging op bijna alle producten.
- 10% korting voor de leden van de vereniging OP ALLES!
- 5% spaartegoed voor de vereniging over de aangeschafte materialen
door de verenigingsleden.
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Deze laatste betekent dat je naast het voordeel (10%) dat je krijgt, ook nog eens
spaart voor de vereniging. Dit spaartegoed wordt aan de vereniging toegekend
aan het einde van het jaar. Het bestuur is hiervan op de hoogte en zal in overleg
materialen hiermee aanschaffen.
Belangrijk is het dat je aangeeft bij het aankopen van je materialen dat je
lid bent van jouw vereniging. Dit noteren wij dan in onze kassa, waardoor
jouw vereniging aan het einde van het jaar kan profiteren. Afgelopen jaar
hebben een aantal verenigingen zelfs kajaks en kano’s voor niets kunnen
aanschaffen door het spaarsysteem. Een win-win situatie voor iedereen!
Tot ziens in onze winkel en blijf lekker varen!
Team Kanoshop.

Beste kanovrienden,
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de open dag van “De Groenzoom”
Met dit project is al men al een aantal jaren bezig met het omvormen van een
deel van het kassengebied ten zuiden van Zoetermeer tussen Pijnacker en Berkel
tot een nieuw recreatiegebied voor de omliggende woongebieden. (zie
luchtfoto)
Je kunt, als je wilt, meer informatie vinden op: www.degroenzoom.nl.

Luchtfoto
Groenzoom
Diavoorstelling weergeven

Alles downloaden

Dit album bevat 1 foto en blijft beschikbaar op SkyDrive tot 19-92014.

Het aardige is dat ze van begin af aan ruimte wilden maken voor het kanovaren.
De Toeristische Kanobond heeft ze hierbij geadviseerd en op die manier ook de
belangen van het kanovaren behartigd.
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Nu het recreatiegebied vorm krijgt durven we het geslaagd te noemen. Er zijn
mooie waterpartijen aangelegd en de kanovoorzieningen zijn prima.
Het projectbureau De Groenzoom houdt op 21 september een open dag.
Zij hebben ons gevraagd met boten en kanovaarders die wat instructie willen
geven op deze open dag het kanovaren in het zonnetje te zetten.
De Kanobond is zelf geen vereniging en heeft ook geen materieel.
Daarom willen we jullie, als kanovereniging in de (ruime) omgeving, vragen
hier acte de présence te geven.
Als jullie bereid zijn om en de mogelijkheid hebben om op 21 september met
een paar verenigingsboten naar de open dag van de Groenzoom te komen, zou
dat fantastisch zijn.
We hopen van harte dat je hieraan kunt meehelpen.
Kan je meteen genieten van dit nieuwe vaargebied!
Ik hoor graag van je.
Met hartelijke groet,
Ab Kuling
regiovertegenwoordiger TKBN
e-mail: abkuling1@hotmail.com

KLUSSENDAG VOOR ALLE NATSEC LEDEN
Een nieuwe klussen dag komt er aan, en wel op 5 juli a.s.
De laatste kozijnen en moeten worden afgeschilderd, de vlaggen mast heeft ook
een nieuw laagje nodig.
Buitenverlichting moet worden gerepareerd of vervangen.
Het hekwerk dat schuin zakt moet worden gericht.
Er is een verzoek om een bok te maken voor drogen van de kano’s op het
steiger.
Dakgoot reinigen.
Roldeur schilderen.

11

Als u schuur, schrap of schilder gereedschap heeft neemt u dit dan mee.
Overig gereedschap is altijd handig.
Vragen kunt u richten aan Fer Andeweg.
Telefoon 0650620455 of mail onderhoud@natsec.nl

Beste Redactie,
Onlangs is mijn boek verschenen „Brandingkajakken in de Lage Landen en de
rest van de wereld”. Brandingkajakken is een vrij jonge en spectaculaire sport,
welke gelinkt kan worden met het surfen, maar dan met een kleine wildwater
kajak. Met mijn ruim 25 jaar ervaring o.a. via mijn eigen kajakschool te Hoek
van Holland, is het boek een soort Loney Planet geworden met daarin ongeveer
alles wat je maar kunt bedenken rondom het brandingkajakken. Van technieken,
materiaal, lesgeven, EHBO, het strandleven, planten en dieren t/m internationale
topspots zoals Jaws op Maui waar ik afgelopen januari het geluk heb gehad om
deze monstergolf te kunnen surfen met een kajak!
Natuurlijk zou ik het erg fijn vinden als u hier wat aandacht aan kunt besteden.
In de bijlage vindt u alle nodige informatie opgesomd, maar neem graag even
contact met mij op indien nodig.
Een hoge resolutie afbeelding van de kaft van het boek kunt u middels een
mailtje aan mij opvragen.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Rein Hagenaars
Tel.nr: +31-(0)6-20832404
E-mail: brandingkajakboek@gmail.com
Postadres: Gijsbrecht van Amstelstraat 29, 3132VE Vlaardingen (NL)
IBAN: NL45INGB0006104196
KvK R’dam: 60591234
ISBN: 978-90-389-2433-5
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Prompt om kwart over negen in de morgen startte de fietsgroep op weg naar de
tuinderij. De kanogroep was al drie kwartier eerder gestart. Zij wilden daar
ook om tien uur aankomen om gelijktijdig koffie te kunnen drinken. Toen we
startten zag de lucht er nogal dreigend uit. Maar de weersverwachtingen
waren goed en ja hoor het weer werd ook goed.
De koffie stond klaar en smaakte goed. Denk je een tuin te gaan bezoeken en
dan kom je aan bij een zalencomplex, prachtig gelegen midden in het land met
aan de ene kant de weg en fietspad en aan de andere kant de vliet. Een soort
rancho-achtig bouwsel samengesteld uit een aantal aaneengesloten kassen en
warenhuizen, zoals zovelen er in het Westland staan.
Het complex bestaat uit een aantal grote en kleine ruimtes waar van alles gedaan
kan worden, feesten, partijen, vergaderingen enz.. Alles is ingericht in de stijl
van de jaren '50/"60 of nog eerder zoals je wel zag bij veel van onze oma's.
Nogal lompe eiken eetkamers met namaak smyrna kleden op de tafel. Stoelen
bekleed met velours-stof of met riet zodat je snel pijn in je achterste kreeg.
We hebben dit echter niet uitgebreid getest. Alle vertrekken zijn leuk
aangekleed met allerlei accessoires uit die tijd. Het complex is ruim van
opzet. Je kan overal genoeglijk tussendoor lopen.
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Het bijzondere is dat hier de Westlandse Solexen zijn gestationeerd.
Tientallen soorten van dit soort voertuigen staan overal opgesteld met daar
bij ook nog de brommers uit onze jeugd. Solextochten kan je hier
organiseren. Bijpassende kleding van toen is beschikbaar. Lange leren
jassen, helmen etc. te kust en te keur. Aan de wanden hangen allerlei dingen
van toen. Foto's, prenten, platen en spreuken. Jammer, de sofa en de
chaire-longe van mijn opa en oma zag ik nergens staan. Misschien gaan zij nog
eens uitbreiden. Het was zeer zeker de moeite waard.
Dick hield deze keer een uitgebreide toespraak waarin hij onze initiatiefnemer
Jan Willeboordse bedankte, ook voor de organisatie. Hij memoreerde aan
meerdere tochtjes, zeker als aanloopje voor Jaap Zonneveld die blijkbaar voor
de 25ste keer deelnemer was. Hij memoreerde daarbij dat het jammer was dat
Jaap bij een aantal van de 37 excursies niet aanwezig was geweest, maar dat
bleek niet helemaal waar te zijn. Dick slikte even maar herstelde snel. Hij
toverde een verfrommeld pakje te voorschijn. Pakte het uit. En ja, een oorkonde
voor Jaap. Dick heeft blijkbaar altijd een oplossing bij de hand, daarom mag hij
nog een aantal seizoenen in functie blijven Kortom, het was weer een leuke
morgen.
Kees Paalvast

Voor informatie zie www. De tuinderij.nl
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ROEIWEDSTRIJDEN
De kameleon race
Zaterdag 28 juni vertrokken wij uit de 1e Eemhaven met een sloep op de
trailer naar Terherne in Friesland. Kranen verliep voorspoedig met de juiste
hulp en souplesse van de aanwezige. Trailer kreeg een mooi plekje op het
grasveld en de sloep nabij de start locatie. Daarna was er genoeg tijd voor
een kopje koffie. De overige roeiers waren intussen ook gearriveerd. Na het
palaver gingen we naar de sloep om alles in orde te maken, tijd zat en het
was mooi weer om gezellig in de sloep te zitten. Wel stond er een stevige
bries nu we aan de waterkant kwamen maar er stonden gelukkig geen grote
golven op het Sneekermeer. Deze kleine golfjes kon de Cor de Bruin 1 wel
aan.

Toen was het tijd voor de start. Iedere minuut ging er een sloep van start.
Eerst 16 dames sloepen gevolgd door 15 heren sloepen. Wij starten in de
achterhoede met voor en achter ons een Kuikensloep. De roeiers in de
Schonenvaarder vroegen uit beleefdheid of wij ze niet wilde inhalen maar
deze garantie konden wij ze niet geven want met de Cor de Bruin 1 enkele
Kuikensloepen pakken geef je ook een kik! Was even rommelen met de sloepen
dicht bij elkaar in de kleine startkom. Toen viel voor ons het startschot.
Onze gastroeier, Eddie, zat gelijk in de juiste cadans. Eddie had in het
verleden ook met ons meegetraind en een enkele wedstrijd geroeid dus hij
voelde zich snel thuis in ons sloepje. Mario en Marco hadden snel een juist
tempo en goede slag te pakken. Met een zijwindje gingen we rap vooruit
richting onze voorganger de Schonenvaarder. Ieder deed zijn best. Jeroen net
terug uit Amerika ging er stevig tegenaan en liet niet merken last te hebben
van een Jetlag. Rik ging goed achterover en spoorde zijn mederoeiers
regelmatig aan om gelijk te gaan. Ineens hoorde we een kreet vanaf een
eilandje: Willem hier zijn we. Wat bleek Peet en Rien ten Hacken stonden
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driftig te zwaaien en te roepen. Zij lagen daar met hun jacht vakantie
vieren maar met tranen in hun ogen zagen ze daar tocht een boot (hoewel een
sloep) van de Port of Rotterdam voorbij komen. Ook wij werden er even stil
van dat doet je wel wat maar we gingen er gelijk weer tegenaan. Wat we toen
nog niet wisten was dat de boys hun jacht vaarklaar maakten en achter ons
aan gingen. We zouden ze later nog tegenkomen.

We waren nu het punt genaderd dat we het Sneekermeer via de Zoutpoel zouden
verlaten. Met een scherpe bocht vlak langs de keien en het riet stuurde
Willem aan op de Heerenzijlbrug. Zit goed mannen we lopen iets in op onze
voorganger. Je zag gelijk op de gezichten van de roeiers een tevreden blik
en menigeen deed een poging om iets om te kijken of de sloep al in zicht
kwam. Nelleke had een eigen drinksysteem ontwikkeld en ging stug door met
drinken en roeien. Die laat zich nooit horen maar roeit stevig door. Bij
Eddie die naast haar zat kon je duidelijk zien dat er kracht in die armpjes
zat. Als je gemakkelijk in de Twirre mee kan dan ben je een graag geziene
gastroeier bij de Port of Rotterdam.
We waren nu vlak voor de smalle passage van de brug en Willem spoorde zijn
roeiers aan om even flink gang te maken en bij de passage van de brug riemen
te laten lopen en gelijk wat te drinken. Rustig voer de Cor de Bruin 1 door
de brug. We werden luid toegejuicht door de toeschouwers op de wal en de
brug. Dit is een mooi punt om alle sloepen te zien en op de terugweg zouden
we nog een keer dit punt passeren. We kwamen nu op de Terkaplesterpoelen
waar we een klein rieteilandje moesten ronden. André op boeg gaf regelmatig
de snelheid en afstand door die hij kon aflezen van zijn GPS. Dat zijn toch
prettige tips hoe het loopt en wat er nog gaat komen qua afstand. Gabriel
hield alles rustig in de gaten en werd alleen opmerkzaam als het lichaam
dreigde uit te drogen. Met deze warmte moet je er voor waken niet uit te
drogen dus werd er regelmatig een drinkronden gehouden. Diegene met een
eigen drinksystemen dronken regelmatig kleine beetjes via een slangetje wat
op hun shirt is bevestigd. Wij zagen, vooral de roeiers, dat de afstand op
onze laatste volger uit het startveld, de Octopus, ook een Kuikensloep
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steeds groter werd. Gaat goed mannen hoorde je regelmatig van menig roeier.
Ook onze voorganger naderde we nu steeds meer maar het lukte niet om deze te
passeren voor het verlaten van het meer. Vlak achter de Schonenvaarder
koerste we de Akkrumerrak in. Na een scherpe bocht en weer vlak langs het
kantje wist Willem weer een metertje dichterbij te komen. Verschrikt riep
één van de roeiers: ik raak de grond met mijn riem. Rustig riep Willem het
wordt weer dieper na de bocht en dat was ook zo maar het doel van het krappe
varen bereikte zijn doel we waren nu haast naast onze directe tegenstander.
De Akkrumerrak was gelukkig breed genoeg om sloepen te passeren. De roeiers
in de Schonervaarder gaven nog wat extra en wisten de eerste aanval van ons
af te slaan maar even later gaven ze zich gewonnen en passeerden wij de
Schonervaarder.
In de verte zagen we nu ook meerdere sloepen opdagen en Willem gaf
regelmatig de afstand door. Enkele sloepen waren wat langzamer dus die
hadden we snel te pakken. Dat geeft de roeiers ook moed als ze horen dat de
afstand van 80 naar 40 meter in korte tijd bereikt wordt. Daarna is het even
wat aanzetten om voor een goed punt: boei of bocht te passeren. We voeren
even later via Het Deel de Meiensloot in. Hier passeerden we weer 2 sloepen.
We zagen menig keer een bekende en Willem wist zonder moeite nog een foto
te
maken. Sportief groette ze ons en riep nog een bemoedigende kreet naar ons.
Eddie die weer een struise Friezin herkende liet zich ook horen. Nu werd het
spannender want we naderde het Kameleoneiland. Hier werd het bochtiger en er
volgde nog enkele eilandje met smalle passages. Het was nu zaak om het
koppie erbij te houden en goed de kaart te volgen. Gelukkig hadden we nog
wat sloepen uit deze streek voor ons dus goed volgen en kaartlezen moest ons
geen problemen geven. Hoewel we later hoorde dat er enkele sloepen verkeerd
waren gestuurd! Dat is nog erger dan verkeerd volgen wat bij een vorige race
was gebeurd. Dat is iets wat iedere stuurman vreest want als het fout gaat
zit je de rest van de race waarschijnlijk tegen 8 kwaaien koppen aan te
kijken.
Het werd ook drukker met sloepen in halen. We hadden een stukje de grootste
moeite met de Aludux want deze stuurman sloot behendig het gunstigste gat
voor mij af. In de binnenbocht zat een grote langzamere sloep en zo dwong
hij mij om de buitenbocht te nemen wat ons veel kracht zou kosten. Willem
besloot om er even de gang eruit te halen en gaf de roeiers opdracht om nu
te drinken of iets te eten te pakken. Even wachten mannen ik denk zo een
gaatje te krijgen vlak langs het riet want die zware sloep zeilt iets door.
Waar Willem op gokte lukte. Vlak langs het riet langs en gelijk in het gat
duikende wist hij zijn roeiers aan te sporen om weer gang te maken. Gelukkig
werd het ook iets breder na de bocht. Wij hadden geen last van elkaar en de
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Cor de Bruin 1 had in één klap 2 sloepen te pakken. Willem kreeg menig
compliment vanuit zijn sloep want de roeiers zagen toch dat deze manoeuvre
meters winst had opgeleverd. Even kreeg Willem de schrik van zijn leven want
we koerste op een vrij smalle passage tussen 2 eilandjes af en van verre zag
Willem de grote masten van 2 tjalken boven de bomen uitkomen. Zal toch niet
waar wezen dat we daar oponthoud krijgen! Gelukkig bleef er net genoeg
ruimte om door te roeien. Na de smalle passage doken er enkele jachten op
waar vandaan vele kreten klonken onze richting op. Daar hadden we de familie
ten Hacken weer die ons luid aanmoedigden. Heerlijk gevoel geef dat als je
zo ver van huis bent en ze staan zich zo uit te leven.
We kregen nog één lastige ondiepe bocht! Willem koerste richting die bocht
om deze zo krap mogelijk te nemen. We passeerde net nog een grote sloep maar
één van onze riemen tikte lichtjes een riem aan van onze buurman.
Gemoedelijk lachte de stuurman na het aannemen van mijn excuses. Zeer
sportief groeten we elkaar nogmaals en vervolgde onze koers. Soms gaat het
wel anders in het heets van de strijd! Bij de bocht aangekomen bleek toch
dat het vrij ondiep was want je voelde de sloep door de blubber gaan en ook
de riemen sloegen blubber omhoog. Onze voorganger had het zelfde en wij
koerste iets uit de oever waarna we weer dieper water kregen. Na nog een
klein stukje smal water kwamen we weer op het bredere water terecht. We
koerste nu weer over de Trekaplesterpoelen. We haalden nog een sloep in op
weg naar het keerpunt op het meer. Een grote sloep voor ons, de Trewes,
koerste recht op het kleine rieteilandje af dus binnendoor inhalen zou net
niet lukken. Ter hoogte van het rieteiland besloot Willem de roeiers weer te
laten drinken om zijn kans af te wachten om te passeren. Beter even wachtte
dan alles te geven in de buitenbocht. Deze manoeuvre had geen winst
opgeleverd maar ook geen extra verloren kracht. Na het ronde werd er gelijk
aangezet en waren we zo voorbij de sloep. Het passeren van de smalle
Heerenzijlbrug gaf geen problemen.
We gingen de laatste kilometers in over het Sneekermeer. Hier moesten we een
eilandje ronden en daarna via een te ronde boei richting de finish. Hier
kwamen we enkele zeilboten tegen want er werden ook zeilwedstrijden
gehouden. Gelukkig hadden we weinig last van deze schepen. We kregen nu ook
zicht op de kopgroep. Zo te zien zaten er nog 9 sloepen voor ons waaronder
ook enkele rappe sloepen. Maar het gevoel werd steeds beter want we hadden
vele sloepen ingehaald en niemand had ons ingehaald. Hoewel dat kon
eigenlijk niet als je als één na laatste start! Het roepen naar André werd
steeds luider en regelmatiger want men wilde weten hoe ver het nog was.
Willem riep nu: in de laatste kilometers geven we nog meer en beter in de
laatste honderd meter stuk zitten dan dat je over heb! We haalden in het
laatste stuk nog één sloep in met wat bekende die in het verleden ook wel
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eens bij ons hadden geroeid. Bemoedigende kreten klonken over en weer. Nu
werd alles gegeven want de laatste keerboei richting de finish kwam in
zicht. Kom op mannen riep Willem ook de tijd is belangrijk. Bij de finish
werden we hartelijk ontvangen door de speaker en met nog enkele aanmoedigen
vanaf het start en finishschip kwamen we binnen. Even bijkomen maar daarna
gelijk naar binnen want de rij wachtende bij de kraan was nu nog klein.
Willem snel de wal op om de trailer klaar te halen. Gelukkig verliep alles
voorspoedig en zaten we na het kranen achter een glaasje fris. Dat hadden we
wel verdiend. Was goed geregeld in en rond het restaurant Grand Paviljoen.
Heerlijk in het zonnetje genietend van een glaasje bier, patatje of een
glaasje fris werd de wedstrijd nog eens doorgenomen.
Het werd voor vele tijd om naar huis te gaan, sommige hadden thuis nog wat
op het programma staan. Ook de lange reis naar huis met trailer vergde wat
tijd zodat wij besloten om ook te vertrekken ondanks dat we graag de uitslag
wilde horen. Eddie beloofde ons te bellen en eventuele bekers te bewaren.
Tijdens onze rit naar huis werden we later gebeld met de uitslag. Die was
niet verkeerd: De snelste tijd, 7e in het algemeen klassement en 1e in de 2e
klasse. Dat was een uitslag die we nog niet behaald hadden dit jaar met de
Cor de Bruin 1. Trots reden we verder en al snel kwamen de eerste reacties
van andere roeiers via de mobiel. Wij als team bedanken ieder die ons heeft
geholpen en het mogelijk maakt om aan deze gezellige wedstrijden mee te
doen.
Willem Borsboom
Route van de Kameleon race
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Verslag Pinksterweekend Woudsend, 7-9 juni 2014

(door de redactie onbewerkt artikel)

Als kano-doel voor het Pinksterweekend 2014 is gekozen voor Woudsend, oftewel de watertjes in de Kop van
Noord-Holland, ook wel “West-Friesland” genaamd. Vorig jaar stond deze bestemming ook al op de planning,
maar moest om weerstechnische redenen worden geannuleerd. Daar was deze keer geen sprake van: het was
stralend weer toen we op de camping aankwamen, en zo is dat –op een paar kleine druppeltjes na op dag 2 en
een dreigend onweer ’s nachts – het hele weekend gebleven.
Onze camping lag prachtig, net buiten het dorpje Oostwoud1, omgeven door weilanden. En met een directe
verbinding met open water, zodat de kano’s niet iedere keer op de trailer van hot naar her hoefden te worden
getransporteerd.

Foto 1: Camping Veerhof in Oostwoud
Foto 2: Instappen óp de camping, super-chill!

Op vrijdagmiddag 8 juni hadden de meeste varensgasten zich al op de camping geïnstalleerd; alleen Brendan de
Weerd kwam ’s avonds met de trein vanuit Rotterdam en Jasper Oosterhof kwam de middag erna, op de fiets
vanuit zijn huidige standplaats Medemblik.
Zaterdagochtend na het ontbijt startte tocht 1: via Oostwoud naar Zwaagdijk-Oost, vervolgens naar Wervershoof
waar een heus aquaduct moest worden bevaren, en zo weer terug naar Oostwoud. Helaas had onze voorzitter (die
de route had uitgestippeld) zijn leesbril niet bij zich, werd kaartlezen hierdoor ietsje minder overzichtelijk en
namen we in Oostwoud de verkeerde sloot; dit was wel een beetje het thema van deze Pinkstervaartocht,
verkeerde sloten, maar absoluut géén straf: wat een prachtig landschap daar in West-Friesland, weids, leeg, en
regelmatig kraakheldere sloten met een fantastisch onderwaterleven, zowel qua flora als fauna!

Foto 3: D-tour door Oostwoud, schattig plaatsje!

Foto 4: De juiste brug om onderdoor te varen

De eerste overdraging was bij een bijzonder bloembollenveld: sieruien! Helaas liep de route een stukje verderop
dood, en hebben we rechtsomkeert moeten maken om alsnog in de Papenveersloot uit te komen. Vanaf dit
watertje moest vlak voor Zwaagdijk-Oost worden aangetakt op de Kromme Leek. Ook hier zijn we iets
afgeweken van de route, een super spannend alternatief deze keer. Een aantal van ons is hier door een
ieniemienie-smal slootje gevaren. Dit kon pas nadat twee dwarsbalken die de doorvaart belemmerden door twee
stoere kanovaarders onder ons waren opgetild! Power! En geweldig leuk, dit!

1

In 1396 komt Oostwoud voor als Oestwoude en in 1639 als Oosterwout. De plaatsnaam verwijst naar
het feit dat de plaats ten oosten van een bos ligt. Oudere woonsporen werden bij Oostwoud ook
gevonden in 1962, toen grafheuvels met nederzettingssporen werden gevonden. Deze grafheuvels
stamde uit de midden-bronstijd (2000 - 1600 v.Chr.) en er werden toen ook nederzettingssporen van
de Klokbekercultuur gevonden.
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Foto 5: Bloembollenveld met sier-uien
Oost

Foto 6: Obstakels in de route richting Zwaagdijk-

De Kromme Leek bleek een prachtig watertje dat eindigde in Wervershoof, met een bijzondere bord als
richtingaanwijzer. Geen overbodige luxe overigens, die verkeersspiegel, want gemotoriseerd verkeer kwam hier
vanuit een onoverzichtelijke bocht bepaald op de turbo langsvaren!

Foto 7: Vlak voor Wervershoof, Kromme Leek
watersnelverkeer

Foto 8: Verkeersspiegel voor

Via de buitenwijken van Wervershoof ging de tocht richting Egboetwater, een sloot die we dit weekend
meerdere keren hebben gepeddeld. Om daar te komen moesten we vanuit Wervershoof een heus aquaduct
passeren, ook niet een vaak voorkomend kunstwerk. Maar hier gebouwd om twee wateren met verschillend
waterpeil en stroomgebied elkaar bevaarbaar te laten passeren.

Foto 9: Aquaduct bij Wervershoof

Foto 10: Marianne bakt pannenkoeken

Rond vijf uur waren we weer terug op de camping. Het was een mooie dag geweest, die in ons kampement werd
afgesloten met een gezellig pannekoekenbakevent. En dat zonder Jacques Flinterman….
Op dag 2, zondag, zou de vaartocht zich rond Opperdoes afspelen. Ja die, van die lekkere aardappeltjes. Die
hebben we niet gezien. Maar wél een toptocht gevaren!
Via het Egboetwater over de Groote Vliet, een mooi groot open water, richting Medemblik. Vanuit de verte was
de schoorsteen van het stoomgemaal te zien, én het geluid te horen van een stoommachine die werd opgestart.
Natuurlijk moesten we hier even aan de wal, even kijken naar dit stukje historie2.
2

Dit stoomgemaal bij Medemblik, De Vier Noorder Koggen genaamd, is een stoomgemaal uit 1869. Omdat
poldermolens afhankelijk zijn van wind, liet het waterschap van de polder De Vier Noorder Koggen ter
ondersteuning van de molens in 1869 een gemaal op stoomkracht bouwen. Door inklinking van de grond had
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Foto 11: Stoomgemaal bij Medemblik

Foto 12: Deel van ons kampement

Na het terras te hebben droog gedweild (het was tóch wat vochtig weer geweest) hebben we lekker aan de koffie
met appeltaart gezeten, en bedachten – toen we weer in de kano zaten – dat we best wel een stukje over het
IJsselmeer konden peddelen (!). Dus hup, van de bestemde route afgeweken, dit keer zonder invloed van het
gemis van de leesbril van Dolf, en via de sluis van Medemblik richting IJsselmeer gevaren. Wát een ervaring om
op zulk groot water te peddelen. Het was héél kalm weer, maar toch stond er best wel een beetje
deining/golfslag, en dat maakte het beslist spannend. Maar wel op een leuke manier. Na een half uurtje of zo
hebben we een (kunstmatig aangelegd) strandje opgezocht, waar we konden zwemmen en lunchen. Daarna weer
dezelfde weg teruggevaren, opnieuw door de sluis (lekker bakken in de zon daar…) om vervolgens alsnog aan
onze tocht naar Opperdoes te beginnen. Tja. Dat bleek achteraf wat ambitieus, qua afstand en route*. Géén
aardappel gezien, wel héél veel slootjes, D-tours en mooie landschappen. De kaart week af van de route, zullen
we maar zeggen. Het werd een lange dag, maar wél eentje om niet snel te vergeten!
Dag 3, maandag, was voor een deel van de vaarders too much, en zijn op de camping gebleven, waaronder Fer
en ik, en Jacqueline met Jordy. Lekker op ons gemak hebben we de tent ingepakt, terwijl Jordy zich heerlijk
heeft uitgeleefd in het water.

Foto 13: Jordy leeft zich uit op de camping

Jacqueline, super-bedankt voor je weergaloze verzorging van de koek en zopie, en Ingeborg en Dolf, jullie voor
je tomeloze inzet om als ware moederkloeken over ons te waken ☺.
Het was een topweekend
Fer en Ineke Andeweg-Van Dort
men hier vijftien poldermolens nodig die in molengangen het water trapsgewijs op de toenmalige Zuiderzee
uitsloegen. Bij Aartswoud stonden nog eens tien molens. In windstille periodes liep de polder onder. De
bemaling op stoomkracht beviel zo goed, dat in 1907 het gemaal werd uitgebreid, waarmee alle 25 molens
overbodig werden. De stoommachines hebben dienst gedaan tot de voltooiing van een elektrisch gemaal te
Wervershoof in 1975. Vanaf 1976 werd het stoomgemaal nog nauwelijks gebruikt. In 1985 werd het gebouw
als onderkomen voor het Nederlands Stoommachine Museum in gebruik genomen.
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DFDS
SEAWAYS
Verslag en foto’s van Willem
Borsboom

Op maandag 23 juni
bezochten 2 groepjes van 8
personen van de Kano
Vereniging Natsec de terminal van DFDS SEAWAYS gelegen aan de
Vulcaanhaven te Vlaardingen. Voor oud Vlaardingers beter bekend als de
voormalige scheepswerf HVO. Rond de klok van 10.00 uur verzamelde zich de
eerste groep voor de poort. Gezien de veiligheid moest er een strik
meldingsprogramma gevolgd worden bij het aanmelden en betreden van het
terrein. O, riep Willem mijn identiteitspapieren vergeten! Willem had nog last
van een jetlag zeker! Gauw op de fiets terug naar huis. Gelukkig woont hij erg
dichtbij dus voor ieder aan de koffie zat was Willem weer terug in de kantine
van DFDS SEAWYS.

Binnen kregen we uitleg van een heel vriendelijke dame die beide groepen die
dag zou begeleiden. Veiligheid werd nogmaals doorgenomen en ieder kreeg een
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helm, vestje en veiligheidschoenen aangeboden. Eerst werd de poort bekeken
waar alle vrachtauto's en trailers werden gecontroleerd. Tegenwoordig gaat alles
elektronisch en via camera's. Ook de chauffeurs worden op hun wenken bediend
want in vele talen kunnen de chauffeurs hun vragen stellen of de papieren laten
controleren. Het voordeel hiervan is dat de afhandeling sneller verloopt en tijd is
geld denk men bij DFDS SEAWAYS.

De weg werd weer via speciaal aangegeven looproutes over het terrein vervolgd.
We kwamen diverse voertuigen, trailers en trucks tegen maar alles verliep
ordelijk en met aangepaste snelheid. De zeer wendbare trucks die op het terrein
de trailers oppikken zijn begrenst qua snelheid wat niet verkeerd is want het kan
vrij druk zijn als een schip geladen of gelost word. We kwamen nu langs de
werkplaatsen. Grote loodsen met wasstraten, overslag, weeg en reparatie
bruggen. Ook was er de mogelijkheid om andere schades of mankementen aan
motoren te laten repareren. Veel chauffeurs maken hier gebruik van want zo
dicht bij de haven, los en laadplek is dit voor hun een mooie service van DFDS
SEAWAYS. Tegen normale prijzen zoiets laten uitvoeren is voor de klant erg
prettig en het bedrijf weet ook dat de trucks/trailers weer veilig van hun diensten
gebruik kunnen maken buiten en binnen het terrein van DFDS SEAWAYS.
Toen kwam het bezoek aan één van de grote ferryschepen. We zien deze
schepen wel eens over de rivier varen en ik uit het verleden vanaf de RPA 12,
een patrouilleschip van het Havenbedrijf Rotterdam, maar als je er dichtbij komt
en het schip in wandelt dan pas zie hoe groot zo schip is. De Suecia Seaways is
met zijn lengte van 197,50 meter en breedte van 26 meter een vrij groot schip.
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Het schip heeft 3 dekken voor ruim 177 trailers en een beweegbaar dek geeft
zelfs de mogelijkheid om extra auto's te vervoeren. Het schip heeft ook 12
passagiershutten maar deze worden voornamelijk gebruikt door chauffeurs die
met hun eigen truck meevaren. Het schip onderhoud een dienst tussen
Vlaardingen en Felixstowe. Wij werden door 2 scheepsofficieren ontvangen en
kregen hier nogmaals enkele veiligheidsvoorschriften te horen met de daarbij
horende bezoekerspas opgespeld. Dit is een veiligheidsregel die overal in de
wereld geld zodat altijd is na te gaan wie er aan boord komt of eventueel nog
kan zijn in geval van calamiteiten.

De heren lieten ons de dekken zien en gaven uitleg bij verschillende systemen.
Ook hier zagen we dat veiligheid een belangrijke zaak is. Tevens waren er ook
middelen aan boord om eventuele vervuilingen vanuit trailers te bestrijden en op
te ruimen. Het blussysteem kan vanuit diverse locaties gestart worden en eigen
opgeleide bemanningsleden doen eerst een controle en een gerichte aanval door
het afsluiten van bepaalde ruimtes of dekken. Nu we zo door het schip liepen
zag je pas hoe groot de ruimtes zijn en ook de hoogte is gigantisch. Bij het
bovendek gekomen zag je pas echt hoe lang het dek was en op welke hoogte de
stuurhut boven het dek uit torende. Yes, yes we go to the Wheelhouse. Zo dat
vonden we prachtig dat zal best interessant zijn. Eerst bezochten we ook nog het
dek met de reddingsboten die aan boord zijn. De uitleg van de reddingsvlotten,
red/werkbootje en de grote reddingssloep gaf een goede indruk wat er allemaal
mogelijk is. We mochten zelf de reddingssloep in. Nu dat is een krappe ruimte
daar zit je in een soort vliegtuigstoel dicht tegen en over elkaar. Zal geen pretje
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zijn als zoiets gebeurd maar het is maar goed dat er voldoende materiaal is in
geval van nood.
Toen werden we naar de stuurhut begeleid. Wat een grote ruimte met in de
midden en op beide vleugels bedieningspanelen om het schip te varen of te
manoeuvreren in de havens. We zagen nu ook dat de ingang van de
Vulcaanhaven zeer smal is maar de officieren verklaarde dat de schepen onder
begeleiding van het Rotterdamse Walradar Systeem veilig de haven in kunnen
varen. Sterke boegschroeven van het schip zorgde ervoor dat het schip onder
vrijwel elke weersgesteldheid de Vulcaanhaven in en uit kan varen. Vanaf de
brug kon je ook goed zien hoe hoog zo schip is we hadden een mooi gezicht
over de andere schepen, haven en Vlaardingen. Ook het gehele terrein kon je
goed overzien en nu begrijp je waar soms al die drukte vandaan komt als een
schip geladen of gelost wordt. Gigantische opslag van trailers en trucks die af en
aan rijden. Onze vragen over het schip en andere zaken werden keurig door de
heren beantwoord. Hoewel alles in het Engels ging kwamen we er met zijn allen
prima uit en eventueel vertelde onze begeleidster nog enkele zaken die voor de
conversatie handig was.

Wij hadden ruim 2 uur van onze rondleiding genoten en namen van de
bemanning afscheid en bedankten hun voor hun tijd en uitleg. Wij liepen weer
terug over het terrein, waar zich nog diverse activiteiten afspeelde, richting de
kantine. Onze geleende spullen werden weer netjes ingeleverd waarna we
afscheid namen van onze begeleidster. Wij en de middenploeg hadden voor haar
nog een precentje in petto, Vlaardingse ijzerkoekjes, wat door middagploeg
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overhandig werd als dank voor haar inzet. Ook bedanken wij ieder voor de
medewerking om de terminal en één van de schepen te mogen bezoeken van
DFDS SEAWAYS.

Hierbij nog enkele foto’s van Willem gemaakt op lokatie
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