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Van de voorzitter…
Het wil niet vlotten met het mooie weer. Na een langdradige winter, kampt
Nederland en dus ook de kanosport met een uiterst belabberd voorjaar met
temperaturen ver onder het gemiddelde, een koude strakke noordenwind en veel
vocht. Geen vocht op ons huid van het zweten maar van regendruppels.
Toertochten en – weekenden vielen letterlijk in het water. De ‘echte’
kanovaarder, waaronder ik me gemakshalve niet (meer) reken, zal dat niet deren.
Het zal vast wel een keertje goed komen. Gelukkig draait onze vereniging
onverdroten voort.
Afgelopen 14 mei vond weer een Algemene
Ledenvergadering plaats. Gelet op het
teruglopend ledental (circa 150) was de
opkomst (ruim 35 leden) in verhouding hoog.
Daaruit blijkt gelukkig een zekere
betrokkenheid bij het wel en wee van ons
clubje. Ik ken verenigingen die ondanks de
nodige inspanningen en hun inzet tijdens
ledenvergaderingen zitten met het bestuur en twee of drie leden, meer niet. In dit
opzicht doet Natsec het in het geheel niet slecht. Wat waren de ‘highlights’ van
de ledenvergadering op 14 mei? Dit voor leden die niet aanwezig waren of
konden zijn. Met de financiële huishouding van Natsec zit het wel snor.
Afgezien van enkele wat technische vragen over het financieel verslag 2012,
sloeg penningmeester Bas Bol zich in zijn eerste ‘publieke’ optreden hier
manmoedig doorheen en ging de vergadering akkoord. Om al te grote saaiheid
te vermijden zal ik niet detail ingaan op wat verder allemaal ter sprake kwam,
maar voor een paar puntjes wil ik toch nadrukkelijk de aandacht vragen van de
lezer/leden.
Bij het bestuur is een aantal keren het zeer verontrustende en alarmerende
bericht binnengekomen dat het helaas regelmatig voorkomt dat het hek aan de
voor- en achterkant van ons terrein, de toegangsdeur tot de loods en soms ramen
van de kantine gewoon open staan, terwijl er niemand in of om het gebouw te
bekennen is. Kortom, er bevind(t)en zich onder onze leden klaarblijkelijk een
enkeling of enkelen (?) die uitermate onzorgvuldig omgaat/omgaan met de
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veiligheid van ons clubgebouw en eveneens de spullen van onze leden. Zo geef
je dieven en andere duistere figuren op een erg makkelijke manier de
gelegenheid hun slag te slaan. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Het
bestuur roept ALLE leden op deur en hekken bij het verlaten van het gebouw en
terrein altijd te sluiten en op slot te doen. 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 doen. Niet denken: “dat doet vast die andere
wel”.
Verder van belang te melden is dat de voorzitter van Natsec, de schrijver dezes,
heeft aangekondigd na een termijn van drie jaar zich aanstaande
november/december niet herkiesbaar te stellen voor verlenging van het
voorzitterschap. Dit betekent dat naast nog altijd (langdurig) openstaande
functies binnen het bestuur van Natsec het voorzitterschap over ruim een half
jaar vacant wordt. Mocht u belangstelling hebben
om de huidige voorzitter per november/december
op te volgen of anders potentiële kandidaten
kennen, maak dit spoedig kenbaar aan het
bestuur.
Na deze van toon wat serieuze berichten wat
luchtiger nieuws of beter gezegd
aankondigingen. Op zaterdag 22 juni vindt voor
de doe-het-zelvers onder ons en uiteraard alle
andere geïnteresseerden een ‘houtbouwdag’ bij
Natsec plaats, waarop vaardige timmerlieden,
schavers, lakkers, zagers met trots hun
zelfgebouwde kajaks en/of kano’s tonen aan het
publiek en uitleg geven. Iedereen is van harte welkom, doen, gezellig toch! Op
zondag 23 juni vindt, in het kader van ledenwerving en promotie van de
kanosport, een Open Dag van en bij Natsec plaats, waarop we onze vereniging
voor Vlaardingen en omgeving op de kaart zetten. Daartoe zullen we de nodige
takken van de kanosport voor het brede publiek, we rekenen op prachtig weer en
een hoge opkomst (duimen dus), demonstreren. Daartoe hebben we wat
‘handjes’ nodig om spullen klaar te zetten (en na afloop van de dag op te
ruimen) en bezoekers van jong tot oud te begeleiden. We zoeken vrijwilligers en
leden die een en ander op het gebied van kajak- en kanovaren zouden willen
demonstreren. Kortom, het weekend van 22 en 23 juni wordt een heus en
boeiend, spetterend en gezellig Natsec weekend.
Noteer het in je agenda, anders missen jullie wat.
Toby Witte
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Tekst en foto’s:Willem Borsboom

Maandag 22 april verzamelden zich een grote groep fietsers en enkele kajakkers
zich bij de vereniging voor een tocht naar de Groeneveldsche molen. Onderweg
zouden we nog enkele bezienswaardige plekken bezoeken waaronder ook
plekken waar in het verleden ook molens hebben gestaan of zelfs nog staan. Wij
werden opgevangen door Luuk Vreugdenhil. De ontvangst was hartelijk en we
maakten snel kennis met de overige tochtgenoten. Even een domper vanwege
het bericht dat Dick van der Velden net was opgenomen in het ziekenhuis
vanwege een zeer ernstige bacterie-infectie. Luuk had nog even overwogen om
de tocht af te blazen maar gezien zijn contact met de familie en de wetenschap
dat Dick graag zou willen, na zijn vele voorbereidingen voor het bezoek aan de
molen, dat de tocht toch door moest gaan. Luuk zou de vele beterschap wensen
namens de groep doorgeven. Later kregen we te horen dat het heel slecht met
Dick ging, hij heeft nog een lange weg van genezen te gaan.

De kajakkers waren reeds vertrokken want die hadden gezien hun snelheid wel
een voorsprong nodig op de fietsers. Willem was wat eerder gekomen met de
fiets en had vanaf de Noordoever al wat foto's gemaakt van de peddelaars. Ook
op de brug over de Vlaardingse Vaart werden wat sfeerplaatjes geschoten.
Toen was het tijd voor de fietsers, via de houten brug ging de fietstocht verder
langs de vaart. Ter hoogte van de watersport vereniging Bommeer gingen we de
polder in, via de Vlietweg, waar Luuk de groep al snel liet stoppen. Hier zagen
we een sloot richting de Vaart liggen met aan het eind een voormalige
watergemaal. Het gemis van Dick en een vakantieganger die veel over de polder
en de bezienswaardigheden weten moest Luuk nu zelf de bijzonderheden
vertellen. Hij had zijn huiswerk goed gedaan, met wat hij in het verleden had
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gehoord van Dick, wij kregen wij nu een mooi verhaal te horen over wat wij
zagen.
We stapte weer op en nog geen kilometer verder was er weer een stop. We
stonden nu pal achter de Vaart waar we weer werden gewezen op enkele
bezienswaardigheden van de woningen en een gemaal. Zelfs enkele
tochtgenoten konden Luuk aanvullen met wat zij wisten van de woningen of
bewoners die er in het verleden hadden gewoond. Gezien de leeftijd van onze
groep moesten de anekdotes en wetenschappen wel uit een ver verleden komen!
Voor een enkele was veel nieuw of je hoorde: dat was voor mijn tijd!

Weer op de fiets verder. We passeerde nu het nieuwe restaurant wat naast het
oude van Vlietzicht is gebouwd. Dit is een mooi gebouw geworden en gelukkig
gebouwd in een passende bouwstijl die bij de overige bebouwing en natuur past.
We kwamen even verderop weer op de dijk van de Vaart en stopte bij het
gemaal aldaar.
Luuk wist hier weer veel over te vertellen. Hij wees ons ook op de ingenieuze
vistrap/lift waar vissen via een constructie van lijnen en boeitjes richting de
vislift werden gestuurd om zo in de polder te komen. Velen hadden toch hun
bedenkingen over de functie en de gemaakte kosten van dit project. Later
zouden we daar nog een mooi betoog over horen van de molenaar!
Luuk wees ons nog op enkele gebouwen voor ons langs de kade met het totaal
gerenoveerde Rechthuis, in het verleden ook gebruikt als herberg, wat nu in
gebruik was genomen door een familie die er ook een B&B hadden gevestigd.
Even later kwamen we bij de hoge stoelen aan de Vaart. Via een trapje kon je
plaats nemen in de stoel en vandaar had je een prachtig gezicht op de polder en
de Vaart. De fietsers kregen bij het informatiebord een mooie uitleg van Luuk
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wat we hier zagen of konden zien als de natuur en de vogels zich lieten zien
maar veel hangt dan af in welk jaargetij je er staat.
De tocht ging weer verder langs de Vaart richting Schipluiden. Tegenover de
Korpershoek molen werd gestopt en Luuk vertelde hier iets over de molen. Wij
ontwaarde hier ook onze medetochtgenoten die met de kajak waren. Ze zaten
gebroederlijk naast elkaar op een bankje van de koffie te genieten. Na de koffie
stapte de kajakkers in want hun wachtte nog aardig wat kilometers over het
water. Willem hield zijn camera in aanslag maar het instapte gelukte bij ieder
dus deze keer geen zwemmers naast de kajak. We zwaaide de kajakkers nog na,
zij koersten de Zijde in en wij vervolgde onze weg richting het dorp.
Bij de bocht werd er nog even halt gehouden door enkele fietsers want één van
de leden wist te vertellen waarvoor de palen diende die hier op de oever staan
naast het pad. In het verleden diende deze palen voor geleiding van de jaaglijn
die aan de Westlander vast zat en waarmee de schipper of zijn knecht de
Westlander voortrok als de wind niet gunstig was om te zeilen. Zo zie je maar er
valt veel te leren met zo'n tocht. In het dorp werd gekozen voor het hoge
bruggetje over de Gaag in plaats van verder te fietsen naar de dorpskern voor de
oversteek van het water.

De tocht werd verder voortgezet met de gedachte: we halen de kajakkers snel in
en wie weet zien of horen hier nog meer. Dat zien viel hier wat tegen want een
hoge dijk versperde het gezicht op het water en aan de andere zijde van het
fietspad staan vele kassen met groente of bloemen. Willem besloot even
verderop de dijk op te klimmen want hij had ze wel gehoord maar nog niet
gezien. Vanaf de Zijde kwamen de peddelaars de hoek om varen de
Groeneveldsche Watering in. Willem maakten wat plaatjes van ze en wenste ze
een prettige voortzetting van hun tocht richting de molen.
Hier kwam Joop ook weer in beeld! Hij had de groep even moeten verlaten
vanwege een mankement aan zijn fiets. Gelukkig werd dat mooi verholpen in
Schipluiden. Gezamenlijk fietsten we verder.
Bij de brug wachten we de peddelaars nog even op en maakten vanaf hier weer
wat foto's met op de achtergrond de Groeneveldsche molen. Het doel was in
zicht. De groep was intussen bij de molen gearriveerd en kreeg al uitleg van de
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molenaar. Wij sloten aan en vol aandacht luisterde wij naar de molenaar. Wat
kan die man praten zeg. Vol overgave en een hart voor zijn molen vertelde hij
van ieder onderdeel wel iets.
De kajakkers arriveerde nu ook en de kajaks kregen een plekje in het gras. De
molenaar stopte de wieken want zijn betoog over de molen en het gemaal werd
overvleugeld door het geruis van de wieken. Met opgeheven armen vertelde hij
over zaken die het een molenaar lastig kunnen maken: hoge waterstand,
windsnelheden, gevaren en bebouwingen rond de molen. Alles wordt bepaald
door heren achter een bureau maar de bomen en huizen rond een molen bepalen
hoe de wieken van de molen draaien. Zijn betoog werd steeds luider en hij
zwaaide nog harder met zijn armen in het rond en met het vingertje wees hij dan
in een bepaalde richting en sprak de woorden: ze kunnen wel denken en zeggen:
zo moet het maar ik laat mij niet alles ontnemen. Gelukkig zijn er ook zaken
geregeld in de wet waardoor de omgeving rond de molen vrij is van bomen en
bebouwing. Vroeger stonden er geen huizen of grote silo’s maar tegenwoordig is
iedere meter bebouwd en liefst zo hoog mogelijk.

We kregen ook mooi zicht op het schoepenrad van de molen waarmee het water
uit de polder gemalen kan worden. Tegenwoordig verzorgt een pomp de
bemaling van de polder maar in geval van nood kan de molen ook
ondersteunend werk verrichten. Toen kwam ook het verhaal van de visjeslift te
spraken want enkele bezoekers zagen toch ook wel mogelijkheden met dit
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schoepenrad om visjes vanuit de polder in de sloot te krijgen. Waardeloos riep
de molenaar verschrikt dat zijn net messen die schoepen. Menig visje verlies
zijn staart, dat zou u toch ook niet prettig vinden als u door zo schoep moet.
Daar konden we niet veel tegen in brengen. Laten we maar zwijgen over de
kosten voor die nieuwe systemen die ze ervoor verzinnen! Laat de natuur zijn
gang gaan, die vissen komen er wel was zijn betoog.
Wij gingen nu de molen in waar de molenaar ons uitleg gaf over de grote
molensteen en het draaimechanisme. Indrukwekkend gezicht hoe zo iets
gebouwd is. Ook op de bovengelegen verdiepingen was van alles te zien. Tot
zelfs in de kap kon men klimmen. Wel smal die trappetjes. Bovenin kon je goed
zien hoe zo kap ronddraait op vele wieltjes. In feite staat de kap los op de molen
maar door zijn gewicht kan die er nooit vanaf waaien. Ook zagen we op
verschillende niveaus hoe men leefde
in zo'n molen. Gelukkig is dat niet
meer zo maar je kan je amper
voorstellen dat in vroegere jaren
grote gezinnen leefde in zo molen. Pa
en Ma met de allerkleinste op de
begane grond in een piepklein
kamertje. 1e Etage de meiden en
daarboven de jongens.
Een keukentje in een hoekje van de
molen en het water haalden men uit
de regenton of de sloot.
Onvoorstelbaar maar gelukkig is er
veel veranderd voor de molenaar en
zijn gezin.
Na de rondleiding binnen weer naar
buiten want er was nog genoeg te
vertellen over de wieken en de zeilen.
Rap klom de molenaar de wiek in en liet zien hoe het zeil gereefd (opgerold)
word. Weer enkele anekdotes of opmerkingen van de toeschouwers maakte het
verhaal van de molen compleet. Wij hadden nu wel dorst en honger gekregen en
mochten van de molenaar in zijn tuin zitten waar ook nog enkele modelmolens
stonden. Hij kon het niet laten en showde zijn modellen waarvan er twee
compleet ingericht waren en zelfs nog konden werken. Enkele bezoekers
kochten ook nog wat zakjes meel als herinnering van het bezoek. Waarschijnlijk
zou er later iets lekkers mee gebakken worden.
De picknick tafel werd goed gebruikt: drinken en brood op tafel maakte deze
excursie tot een goed eind.
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Toen was het tijd geworden voor het afscheid want ook de molenaar had nog
werk te doen en velen wilden weer richting Vlaardingen. Wij als groep hadden
wat opgehaald voor de molenaar want zijn gastvrijheid mocht toch wel beloond
worden. Luuk sprak nog enkele lovende woorden tot de molenaar en
overhandigde de man met een ferme handdruk iets toe. De molenaar was zeer
verguld en dankbaar sprak hij ons nog eenmaal toe: bedankt dat jullie er waren
en ik ben er van overtuigd dat jullie veel hebben geleerd van een molen en het
werk wat er omheen hangt.
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Hier namen wij ook afscheid van velen die hun eigen route namen naar huis of
nog even verder de polder in wilde om deze zonnige dag verder te benutten. Wij
als groep bedanken de initiatiefnemers van deze tocht voor hun inspanningen.

Willem heeft veel foto’s gemaakt. Wil je er meer zien mail dan naar:
w.borsboom9@upcmail.nl
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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
privebezit 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 Quak-strand 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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Het weer wordt goed wat ons de gelegenheid bied om de kozijnen en ramen nog
1 maal in de verf te zetten. Alles wat aan de buitenkant van hout is wordt verder
afgeschilderd.
Om te zorgen dat dit ± 10 jaar blijft zitten is een goede laklaag nodig.
Alle leden worden opgeroepen om de komende 3 zaterdagen hiermee te helpen.
Vanaf 9:00 tot 15:00 uur op 1, 8 en 15 juni kunt u terecht bij de vereniging om
te kitten, licht te schuren en af te lakken.
Deze klus is echt nodig dus probeert u niet met een smoesje weg te blijven. Ook
voor de leden die zeggen thuis laat ik het ook door een schilder doen DUS… ik
kom niet. Wij hebben een oplossing: stuurt u deze schilder dan 1 zaterdag. Het
moet wel heel raar gaan als u in deze 18 uur niet even tijd kan vinden om te
helpen.
Als u schuur of schilder gereedschap heeft neemt u dit dan mee a.u.b. Vragen
kunt u richten aan Fer Andeweg en/of Paul de Weerd.
Fer 0650620455 of mail onderhoud@natsec.nl
Bovenstaande oproep ontving de redactie op donderdag 30 mei j.l.
Onderstaande mail kwam op zondag 2 juni bij de redactie binnen.
Zaterdag, 1 juni, heeft een 10 tal vrijwilligers goed werk verricht aan het
clubgebouw. Men was druk in de weer met schoonmaakwerk, schuren en
verven.
Aan de achterzijde werden de raampjes in de verf
gezet. Het raamwerk en
deuren aan de zijde van het terras werd
gedeeltelijk in de grondverf gezet en geplamuurd.
De ramen/kozijnen aan de zijkant werden gelakt
en de deuren
geplamuurd. Tevens was Jac. druk in de weer met
opruimen en de inwendige mens te verzorgen:
koffie, thee en soep dat ging er wel in. Hopelijk
als het weer volgende keer weer meewerkt dan zit
het gebouw er voor de komende jaren weer goed
in de verf. Bedankt vrijwilligers!
Het klussenteam
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Tijdens mijn bezoek vorig jaar aan jullie heb ik de vraag gesteld of er mogelijk
iemand uit jullie vereniging zou willen toetreden tot het regioteam. Ook heb ik
tijdens een recent bezoek aan de Windhappers in Den Haag hetzelfde verzoek
neergelegd. Omdat wij nu van GZH een verzoek krijgen te participeren in een
kanoroute project begint mijn verzoek weer iets urgenter te worden. Ik zal, ter
onderbouwing van mijn vraag, een profiel voor een regiovertegenwoordiger aan
jullie en de andere kanoverenigingen opsturen zodat er mogelijk iemand via de
clubbladen enthousiast kan worden gemaakt. Mocht je in de tussentijd een
enthousiast vrijwilliger vinden laat deze dan even contact met mij opnemen.
Participeren in het kanoproject kan in deze los staan van het toetreden tot het
regioteam.
Henk van Beek
Verdere informatie kan ingewonnen worden bij onze voorzitter.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een aantal werkzaamheden in het kader van het project 'natuurvriendelijke oever Boonervliet' uit te
gaan voeren.
Dit in het kader van de Kaderrichtlijn Water.
Het ontwerp-projectplan (watervergunning) ligt vanaf 22 mei 2013 gedurende 6
weken ter inzage.****
Het projectplan is in te zien via de website: http://www.hhdelfland.nl/
actueel/bekendmakingen-0/bekendmaking/@57282/ontwerp-projectplan/, of op
het kantoor van Delfland (Phoenixstraat 32 te Delft). ****
De secretaris van het Regioteam heeft de plannen bestudeerd en is van
mening dat:
- De noodzaak voor de werkzaamheden evident is.
- De impact van de werkzaamheden op de
vaarmogelijkheden tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden niet precies is in te schatten.
- De werkzaamheden staan gepland van
november 2013 - juni 2014.
- Mogelijk worden er tijdens de werkzaamheden
beperkingen ingesteld.
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- Er wordt gemeld dat er wellicht tijdelijke ontheffingen tijdens de
werkzaamheden nodig zijn t.a.v. de ontheffing scheepvaartverordening
(werkzaamheden aan de vaarweg) en de ligplaatsvergunning (vaartuig vaste
plek afmeren).
- Er in de eindsituatie geen sprake is van problemen voor de watersport.

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.
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In het vorige Natsec Nieuws en tijdens de ledenvergadering op 14 mei jl. heeft
het bestuur kenbaar gemaakt op zondagmiddag 23 juni tussen 12.00 en 16.00
uur een Open Dag te willen organiseren bij Natsec ter promotie van onze
prachtvereniging en de kano- en kajaksport. Zo’n dag is belangrijk, omdat het
voor onze kanovereniging, met een teruglopend ledental, van belang is nieuwe
leden te verwerven.
De bedoeling van de Open Dag is onze
vereniging voor Vlaardingen en
omgeving stevig op de kaart te zetten.
Zoals te doen gebruikelijk
demonstreren we dan diverse
disciplines aan het bezoekende publiek
en kunnen bezoekers onder begeleiding
van onze leden ook een kano of kajak
(C-11) uitproberen.
Om dit alles succesvol en veilig te laten verlopen hebben we uw hulp als lid
nodig – vele handen maken licht werk – om spullen klaar te leggen (en na afloop
van de middag op te ruimen) en bezoekers van jong tot oud te begeleiden bij het
in- en uitstappen, mee te nemen in de C11 enzovoort. Buiten dit alles doet het
bestuur tevens een oproep aan vaardige
leden/vrijwilligers een en ander op het
gebied van eskimoteren,
peddeltechnieken, canadeesvaren etc. op
dappere wijze demonstreren aan
nieuwsgierige en belangstellende
bezoekers. Daar hebben we echt jullie
hulp en assistentie bij nodig die middag.
We rekenen op jullie inzet!
Het weekend van 22 en 23 juni wordt sowieso een heus en boeiend, spetterend
en gezellig Natsec weekend, want naast de Open Dag op zondagmiddag 23 juni
vindt op zaterdag 22 juni ook een houtbouwdag bij Natsec plaats, waarin door
enthousiaste doe-het-zelvers hun eigen gebouwde kano’s/kajaks worden
getoond en de nodige uitleg over houtbouw zal worden gegeven.
Maak alvast voor de Open Dag en Houtbouwdag de nodige reclame in uw
nabije omgeving thuis, bij vrienden, andere verenigingen en op het werk. We
rekenen op jullie medewerking en komst.
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Interesse om zelf een houten kajak of
Canadees te bouwen?? Kom kijken en stel
vragen aan ervaren bouwers en
houtbewerkers.
Neem gerust familie of vrienden mee. De
kantine is geopend voor een drankje.

14 april 2013. Een groot aantal leden, familie of vrienden bezochten de club.
Heerlijk weer was het na lange tijd van koude. Het terras werd gevuld met tafels
en stoelen en men genoot van het zonnetje. Velen maakten ook een rondje met
kajak of men ging met de familie in de C-11 de Vlaardingse Vaart op.
Onderwijl werd er door Jack Flinterman druk gewerkt aan de pannenkoeken:
spek en stroop waren zeer in trek. Enkele andere vrijwilligers verzorgde
de catering in de kantine en er buiten. Opzienbarende constructies aan kano's
werden geshowd aan nieuwsgierige leden. Na afloop werd met vereende
krachten alles weer opgeruimd. We kunnen terugkijken op een geslaagde open
dag bij Natsec.
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Nieuwe Mountainbikeroute in de Broekpolder, in Vlaardingen is op vrijdag 7
juni 2013 van start gegaan. Dit startmoment is georganiseerd door gedeputeerde
Ingrid de Bondt, provincie Zuid-Holland (IODS) en Jan Robberegt, bestuurslid
van het Recreatieschap Midden Delfland. Vanaf 13.30 uur was u van harte
welkom in Sportcentrum Polderpoort. Adres: Watersportweg 11, 3138 HD in
Vlaardingen.
De Mountainbikeroute Broekpolder is onderdeel van het Routestructuurplan
Midden-Delfland. Dit plan bevat de aanleg en verbetering van wandel-, skate-,
kano- en ruiterroutes. Op die manier krijgt elke groep recreanten zijn eigen
routes en zitten ze elkaar niet in de weg. Zo kan iedereen nóg meer genieten van
het prachtige landschap in Midden-Delfland.

Van 29 juli t/m 3 augustus 2013 organiseert K.V. Onder de Wadden weer de
Friesland Gigant met een totale tochtlengte van ca. 200 km. Alle deelnemers
ontvangen een routebeschrijving.
De Friesland Gigant is een trektocht door het Friese waterland, waarbij wordt
overnacht op reguliere campings of in jachthavens.
Maak van deze gelegenheid gebruik om u zelf te meten met de elementen, en
maximaal te genieten van het prachtige Friese watergebied, en te genieten van
de ultieme rust en stilte.
Tevens is het een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere
kano/kajak liefhebbers uit alle windstreken.
De organisatie van de tocht is van mening dat het geheel losjes gereglementeerd
moet zijn, om een ieder de kans te geven de tocht op
eigen manier te beleven. Het tijdens de tochten in bezit
hebben van een zwemvest is echter wel verplicht, en
iedere deelnemer zorgt voor vervoer van de eigen
uitrusting.
De kosten bedragen ? 85,- p.p. inclusief
kampeerkosten.
Aanmelden graag voor 1 juli bij Tjeerd Hofstra
Tel. 0517-394938
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In mijn jeugd was ik al een actief watersporter.
Ons gezin was lid bij onze buren de Kleiput en ook ik had daar wat vaartuigjes
liggen.
Op Paul zijn 16e jaar was hij in het bezit van een roeiboot, een zeilbootje en
twee surfplanken.
De laatste surfplank een raceboard was mijn lust en mijn leven zolang de
watertemperatuur dit toe liet.
Na een winter lang wachten op mooi surf weer gaat het toch wel kriebelen.
Op een mooie winderige dag in april was het water nog te koud om te surfen .
Daarom ben ik met mijn zeilbootje lekker gaan zeilen op de Boonervliet.
Dit lijkt natuurlijk niet op het loeihard scheuren op een race-surfplank maar ook
met een zeilbootje kun je aardig hard varen.
Zoals bijna altijd komt de wind vanuit Maasland,
dus rustig laverend ben ik op weg naar het
bommeertje als plotseling mijn bootje vastloopt.
Ongeveer ter hoogte van waar nu het halve huisje op
het vlietland staat blijft mijn steekzwaard haken aan
iets groots dat op de bodem van de vliet ligt.
De boot ligt in een klap stil en ik duvel van de rand
af in de open kuip van mijn bootje.
Als ik weer op mijn plek zit en voorzichtig het zeil
weer aantrek merk ik dat het obstakel waaraan ik
vast zit heel langzaam mee geeft.
Aan de kolken van het water te zien is het een boomstam van ongeveer 4 meter.
Met mijn pikhaak probeer ik hem weg te duwen maar het geluid van de pikhaak
op de boom is vreemd.
Ik kan de boom vast haken en langzaam omhoog halen.
Er verschijnt een wit met blauwe kano, twee persoons met voor en achter de
punten eraf.
Ha-ha deze is van mij schiet er als eerste door mijn hoofd.
Maar hoe krijg ik hem leeg en mee naar huis ?
Met die twee grote gaten in de kano is hij heel snel leeg, maar ook snel weer vol.
Als ik de punt boven water kan houden dan loopt door de snelheid van het varen
het water er aan de achterkant weer uit.
Dit principe noemen ze in de zeilwereld een zelflozende kuip.
En echt waar, het werkt.
Als ik mijn zeil aantrek en vaart begin te maken (wat met zo’n volle kano niet
vlot gaat), loopt de kano leeg en blijft leeg zolang ik blijf varen.
Het bergen van de kano gaat vlot maar het repareren is wel iets moeilijker.
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Om van binnen uit te repareren heb ik de
boven en onderkant losgemaakt van
elkaar.
Dat was achteraf niet slim want ik heb de
twee helften met houtenlatten en 148
schroeven weer in elkaar gezet.
Na twee weken waren de blaren weer van
mijn handen want dit was nog de pre-accu
tol tijd.
Geheel waterdicht en opnieuw in de verf hebben we nog veel lol gehad met deze
kano.
En als je eenmaal lol hebt met een kano dan kun je er op wachten dat er een dag
komt dat je een inschrijfformulier van een kano club invult.
P.S.
Als er iemand is die ± 30 jaar geleden een 2 persoons kano is kwijt geraakt.
Ik heb goed voor je kano gezorgd en hem opgeknapt dus ik heb nog wat van je
tegoed.

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

19

Judith, Ingeborg, Jeanny, Kees,Aad en Dolf hebben in de maand mei van dit jaar
een schitterende kano-kampeer-trektocht gemaakt in het merengebied van
Mecklenburg in Duitsland. In de volgende uitgave van het Natsec Nieuws kunt u
hun verslag lezen en genieten van de prachtige foto’s.
Hieronder alvast een inpressie.
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