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Van de voorzitter… 

 
Over de zomer mag niemand klagen, toch? 

Prachtig weer. En ook over de maand september mag kanovarend Nederland 

tevreden zijn. Ik hoop dat iedereen gezond en wel en vooral uitgerust is 

teruggekomen van een mooie zomervakantie. Ongetwijfeld hebben sommigen 

spannende avonturen meegemaakt waarvan we een beetje sensatiebelust hopen 

kennis te nemen in een van de eerstvolgende Natsec Nieuwsnummers. We 

kruipen langzaam de herfstperiode in – de dagen worden korter - maar dat mag 

de pret niet drukken, zolang de temperatuur en het weer mee blijft zitten kunnen 

we op pad/het water op.  

 

Ik realiseer me nu ineens dat dit stukje 

mogelijkerwijs het laatste of het een na de 

laatste ‘Van de voorzitter…’ zal zijn dat ik 

schrijf voor het ons onvolprezen en goed 

verzorgde Natsec Nieuws. Zoals jullie weten 

stel ik me niet-herkiesbaar voor een nieuwe 

periode van 3 jaar voorzitterschap. Niet uit 

ongenoegen maar gewoonweg te druk met 

andere dingen (werk) die qua tijd heel lastig te 

combineren zijn met wat ik wenselijk zou 

vinden: goed voorzitterschap. Dat lukt me helaas niet. Gelukkig doen er 

geruchten de ronde dat na onze oproepen een paar leden belangstelling hebben 

getoond voor mijn opvolging en zich mogelijkerwijs kandidaat willen stellen. 

Indien dat serieus het geval is dan is dit, even vooruitlopend op de 

besluitvorming in de ledenvergadering, een opluchting want statutair moet de 

vereniging een voorzitter hebben. 

 

Verder is eerder via een mailing aan alle leden kenbaar gemaakt dat per 5 

oktober de fluisterboot Andante officieel onze buurman/vrouw wordt (is 

geworden). De winterstalling en ligplaats  (niet de opstapplek) van de 

fluisterboot zal dan tussen De 

Kulk en Natsec liggen. Voor de 

beveiliging zal het totale achter 

terrein met hekken worden 

afgesloten voor buitenstaanders. 
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Voor ons betekent dit slechts een kleine wijziging. Het Natsec terrein en de 

loods is voortaan alleen via de voorzijde – zo  je wil hoofdingang - te bereiken. 

Voor het kano- en kajakvaren kan gewoon gebruik worden gemaakt van het 

achterhek. De praktijk zal leren hoe een en ander uitpakt. Iedere verandering 

heeft zowel voordelen als nadelen. Van belang blijft hoe dan ook – even een 

herhalingsoefening – deuren en hekken altijd bij het verlaten van het gebouw en 

het terrein af te sluiten. 

 

 
Gezelligheid in de kantine bij een eerdere stamppottenmiddag. Deze keer nog met de oude 

gordijnen. 

 

Verder heb ik tot mijn vreugde mogen constateren dat de kantine van Natsec, 

dankzij de inspanning van vrijwilligers, een puike opknapbeurt heeft ondergaan. 

Niet alleen qua verfwerk maar ook qua ‘inrichting’. De nieuwe gordijnen maken 

onze kantine tot een heus knusse plek. En gezelligheid kent geen tijd. De 

kantinecommissie organiseert straks in het winterseizoen enkele gezellige 

zondagmiddagen. In het Natsec 

Nieuws en via de e-mail houden we 

jullie op de hoogte van het Natsec 

ontspanningsprogramma. En niet te 

vergeten in onze heringerichte en 

opgeknapte kantine vindt op 

dinsdagavond 26 november de 
algemene najaar ledenvergadering 
van Natsec plaats om 20.00 uur. 
Noteer dit alvast in je agenda.    

 

Toby Witte 
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Mooi weer werd er voorspelt en dat eind september, 7 vroege vogels met 

aardig wat vlieguren, verzamelden zich bij het Verenigingsgebouw van Natsec. 

Hoewel nog iets nevelig ontdekte we al snel de nieuwe ontwikkeling naast ons 

terrein. Het nieuwe steiger van de Fluisterboot Andante was in ontwikkeling. 

Zwaar materiaal op de wal en de eerste palen met beschoeiinghout waren al 

geplaatst. Er werden wat foto's gemaakt en op verzoek van de heren die druk 

bezig waren maakten we met onze peddels wat diepte peilingen voor het 

steiger. We wensten de heren nog een prettige werkdag waarna wij richting de 

Vlieten peddelden. 

 

 

 

Het zonnetje kwam nu lekker te voorschijn en de eerste truitjes gingen uit. 

Ter hoogte van de Boonervliet kregen we de 2e nieuwe ontwikkeling in onze 

tocht te zien! Niet zoals gebruikelijk naar de Trekvliet maar gelijk de 

Boonervliet op. Zo, zie je maar dat nieuwe AA leden een andere koers kunnen 

varen! 
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Half verwegen de Boonervliet riep Dick: zag je dat Willem dat is een bruine 

reiger. Willem verbaasd: ik zag hem wel vliegen maar de kleur viel mij niet 

op. Jan die al een stukje voor ons peddelen werd erbij geroepen. Willem nog 

even in een hoera stemming want die dacht: hebben we nu een prehistorische 

vogel ontdekt waar we al jaren van overtuig waren dat ze uitgestorven waren. 

Nee, nee riep Jan, dat is een Purper reiger. Komt niet zo vaak voor als de 

blauwe reiger. Jammer genoeg verdwenen ze snel uit het oog. 

 

Even later koersten we de Bommeer op en peddelende door het kleine slootje 

om het eilandje heen. Dick vertelde ons nog dat hier sinds enkele jaren een 

bepaalde plantensoort was verdwenen. Hij speurde de oever nog af in de hoop 

dat de plantjes misschien nog eens terug zouden komen. Ja, de natuur kan 

geven maar ook nemen, soms geholpen door de mensen maar ook wel eens 

verdrongen door mens en dier. 

 

 

 
 

Nu eens niet gelijk naar het Jachthuis maar nog een rondje op de Foppenplas. 

Een enkele visser keek verbaasd op. In dit jaargetijde nog kajakkers op het 

water en met die leeftijd. Jaap vertelde nog een leuke anakdote: Ik heb ook 
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wel eens meegemaakt terwijl een rondvaartboot voorbij voer dat een oude man 

aan boord zeer verbaasd zei: O, kijk daar dat zijn leeftijdgenoten van ons! 

Zo, zie je maar ieder heeft een ander kijk op het leven en wat je zoal kan 

doen. We werden zelfs van af de wal nog op de foto gezet. Zagen we er zo 

vreemd uit of was het gewoon belangstelling? We kregen toch trek in een 

bakje koffie en voeren richting het Jachthuis. We werden hartelijk ontvangen 

bij het terras. De vaste medewerkers en gasten zaten al aan de stamtafel 

waar wij gebroederlijk bij aanschoven. De koffie, warme chocomelk en 

heerlijke koeken van Willem, alvast voor zijn verjaardag, smaakte heerlijk. 

 

De verhalen of leuke stukjes uit de krant werden door Joop kleurrijk 

uitgelegd met de opmerking: dat zie ik liever dan die kajakkers. We konden 

hem geen ongelijk geven na het zien van de foto waarna we diverse sterke 

verhalen hoorden. Sommige wel 2 keer omdat hier en daar de batterijtjes 

waren uitgeput! Je begrijp dat we moesten lachen en dat we hier en daar de 

gek staken met diverse verhalen. 

 

 
 

 

We besloten weer terug te peddelen via de Middelvliet. Mocht het nu wel of 

niet! Ondanks de borden die we niet lazen peddelen we rustig door. Hé, wat 

zien we nu weer: schapen op de Vlietlanden, wel honderden zo te zien. Het 

Vlietland was keurig afgezet met een draadhekwerk (weer eens wat anders in 

dit mooie natuurgebied) waarachter de schapen verbaasd naar ons stonden te 
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kijken. U begrijp weer diverse discussie waar dit goed voor was. De één had 

het over het kaal grazen van de sompige grond zodat het gras niet te hoog 

wordt en de ander over vossen die eventueel de vogels te grazen konden nemen 

als er teveel gras of bosjes zouden groeien. Mogelijk horen we nog eens wat 

van onze leden die goed werk verrichten in dit prachtige natuurgebied zo 

dicht onder de rook van Vlaardingen en het industriegebied van Rotterdam. 

 

We peddelde weer de Vlaardingen Vaart op richting Natsec. Onderweg nog een 

simmetje gered van een visser die vast zat. Dus nu eens niet gehinderd door 

kajakkers maar hulp geboden die dankbaar 

werd beloond met: prettige dag nog. 

 

Zo, zie je maar je maak overal vrienden. De 

kajaks werden even later weer in 

de rekken geplaatst en de leden maakten nog 

even een rondje over het terrein 

en naar het steiger. We wilden even van nabij 

de vorderingen zien van het 

nieuwe steiger. Dick noemde dit: hout ruiken! Ja, als de kettingzaag door de 

harde balken zaagt rook je het verse hout wat een heerlijke geur gaf. Met 

nog een laatste blik in de insectenkas die aan het hek hangt werd deze dag 

afgesloten met vele bezienswaardigheden en nieuwe ontwikkelingen en ging 

ieder weer huiswaarts. 

 

AA team, Willem Borsboom 
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. 

 

 

Ik lees in de kanosport van het watersportverbond dat er een tocht wordt 

georganiseerd. Op zaterdag 14 september in Sloten.  

 

Door de Tjonger-linde-vaarders dit blijkt achteraf in combinatie met de 

vereniging Skonenvaarder uit Kampen te zijn. (www.skonenvaarder.nl)  

 

Dus ik geef mij op om mee te mogen varen.  

Ik krijg een mail met daarin van waar ze vertrekken met plattegronden en 

vertrektijd dat is om 10:00 uur. 

  

Dat is wat vroeg om te vertrekken vanuit Oostvoorne dus ik moet een 

slaapplaats regelen ergens in de buurt van Sloten. 

 

De camping ( www.ruttenshoekje.nl) met een tent is met het te verwachten weer 

niet echt aangenaam dan maar een b & b. 

…”Alles is vol”… “ heeft u dan een blokhut" “…nee!, maar wel een keetje…”  

Dus die maar geboekt.  

 

Na de bevestiging van de boeking ga ik toch even kijken hoe het er uit ziet. Er 

blijkt niets mis mee te zijn. 

 

Donderdag na mijn werk pak ik alles direct in mijn auto en ga de kano opladen. 

Vrijdag eerst nog even werken en om 15:15 uur eindelijk op weg naar de 

Noordoostpolder met nog 225km voor de boeg. 

Na aankomst bij de camping ga ik eerst alles in orde maken om te slapen en 

alles klaar te leggen voor morgen. 

Zaterdagmorgen vroeg weer op, spullen inpakken, wassen, aankleden, keetje 

opruimen en daar ga ik, op naar de vertrekplaats. Ik ben ruim op tijd aanwezig 

(09.30 uur), er is niemand te zien. Zou ik mij vergist hebben of  ben ik te vroeg? 

 

Dan maar even bellen. Geen gehoor. Toch maar 

even mijn mail nakijken op mijn telefoon.  
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Ha… ik zie het al ze gaan bij het 2
e
 vertrekpunt starten in verband met het weer . 

Wat was ook alweer het adres?  Na even zoeken vindt ik het weer. Daar gaan we 

dan. 

Na wat heen er weer rijden  zie ik ineens in een zijweg een paar kanovaarders 

zich reisvaardig maken. 

Dus ik keer weer om. Inmiddels is het 10:10 he he eindelijk. Even voorstellen 

aan de tourleider (Ate  Zijlstra) en dan klaarmaken voor vertrek. 

De tocht is met veel wind en weinig neerslag. We starten bij de Prinses 

Margrietsluizen te Lemmer gaan dan de Grote Brekken op . Hier is ook 

scheepvaart dus we moeten aan de kant blijven varen, dan de Rijnsloot in naar 

Brandemar daarna de Waldsleat in; we komen uit op de Woudsloot, daar gaan 

we aan de kant om het plaatsje Sloten te bekijken. Het is inmiddels middag 

ongeveer 13:00 uur.  

 

We vertrekken pas om 14:30 dus we 

hebben ruim de tijd om rond te kijken 

zoals het stadhuis,  de 2 kerken en de 

molen waar wat activiteiten zijn: zoals 

dorsen met oude machines. Enkele 

bewoners hebben ook hun woning 

opengesteld. 

Nadat iedereen weer terug is bij de 

kano`s vragen een paar mensen of ik 

nog mee naar hun clubhuis ga om wat te eten. In eerste instantie zeg ik nee, 

maar na nog wat aandringen ga ik toch maar mee want in je eentje eten is toch 

minder gezellig. 

De terugreis gaat gelukkig over een andere route. We hebben weer veel wind 

maar het meeste van de tijd is dat toch in de rug. Het begint te miezeren. 

 

Om ongeveer 17:00 uur komen we weer aan op het punt waar we vanmorgen 

vertrokken zijn. 
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Alles moet weer in- of op de auto’s, waaronder een C-10. Ja ook deze 

vereniging heeft een grote Canadees maar wel een van hout.  

Als alles is ingepakt gaan we naar het clubhuis waar ik hartelijk word 

ontvangen.  

 

Er is soep (groente, tomaten en pompoen) stokbroodjes, vleessalade en kruiden- 

boter. Als toetje is er ijs. Alles zelfgemaakt.  

Als ik na het eten vertrek krijg ik nog wat kaarten van de omgeving mee en wat 

er allemaal in de buurt te doen is. 

 

Alles bij elkaar was het een hele leuke tocht.  

 

Frank Pradera 

 

 
 

 
Op zaterdag 7 september 2013 is de Haringvlietoversteek weer 
gezwommen.  

 
Leden van kanovereniging NATSEC hebben hun 
medewerking verleend aan deze zwemtocht.  
 
 

dinsdagavond 26 november de algemene 
najaars ledenvergadering
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Het bestuur is nog steeds op zoek naar een aantal bestuurs 

kandidaten.  
 

 

Er zijn vacatures voor bestuurslid Public Relation, Coördinator 

Activiteiten en 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. 

 

Als je kopij hebt voor het Natsec Nieuws, graag het  
 

tekstdocument apart van de foto’s zenden.  
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2013 

 

Datum: Naam activiteit: Commissie: Opgave en info bij: Opmerking: Locatie: 

 

Vertrek-plaats en 

tijd: 

27 okt.‘13 Tapasmiddag Kant. cie. Irma Geen k.v.Natsec 14.00 uur 

24 nov.‘13 
Vogelhuisjes 

maken 
Kant. cie. Hella en Judith Geen k.v. Natsec 14.00 uur 

15 dec. ‘13 

Kerstboom 

optuigen en kantine 

versieren 

Kant. Cie. Irma Geen k.v.Natsec 14.00 uur 

22 dec. ‘13 
Film kijken met 

popcorn 
Kant. cie Judith Voor iedereen K.v.Natsec 14.00 uur 

19 en 20 okt `13 

 

Biesboschweekend. 

 

Toer cie Judith, Dolf, Kees Vooraf opgeven k.v.Natsec volgt 

26 nov.’13 ALV bestuur Secretaris Geen k.v.Natsec 20.00 uur 
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. 

 

Van 21 augustus tot  en met 4 september hebben wij ; Rita en Wim van der Eijk, 

een heerlijke rondreis gemaakt door Ierland. 

 

Na een vliegende start vanaf Schiphol naar Cork, haalden wij onze huurauto op. 

Een mooie nieuwe Fiat 500. In een rit van  214 kilometer, waarin ik mij Nicky 

Lauda voelde op de smalle bochtige  wegen van zuidelijk Ierland. Zo  kregen 

wij  de eerste indrukken van wat ons te wachten zou staan. We reden langs de  

 

zuidkant naar Kilharnie voor ons eerste verblijf van 3 dagen. Kilharnie was 

gelijk een hoofdprijs, gezelligheid in het stadje, en bijzonder natuurschoon in de 

omgeving. We reden de Ring of  Kerry, een zeer gevarieerde auto tocht waar elk  

half uur het landschap verandert. Berglandschap afgewisseld met door muurtjes  

 

 

gescheiden weiden , doorzichten op  baaien en rotspartijen langs de Atlantische 

Oceaan.  Baaien en met eilandjes en stranden. Folklore is er te over . Tradities in 

de Pubs. Iedereen die een instrument kan bespelen  lijkt dat ook te doen.  Soms 

gewoon op straat zoals in Calway.  Zo'n stad kan je gewoon niet voorbij rijden. 

Je moet er wel stoppen en genieten van de zo typische Ierse muziek en zang.  
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Maar daarvoor schrijf ik dit stukje eigenlijk niet. Sinds 1 1/2 jaar  ben ik ild van 

Natsec. 

 

Ik had gelezen dat het mogelijk is om bij Westport te kanoën. In een baai aan de 

Atlantische Oceaan, waarin zich fascinerende eilandjes bevinden. Het zou 

eigenlijk een meerdaagse kano ervaring kunnen worden . Want er zijn iedere 

dag wel nieuwe eilandjes te o

ntdekken.  En dit zijn niet te moeilijke tripjes, omdat de baai een heerlijke 

beschutting biedt. Er zijn kliffen en grotten te over. Maar om dat te doen moet je 

gevorderd zijn. En aangezien wij dat niet zijn hebben wij een veilig traject 

gevolgd.  

 

We waren met  z'n zessen en een instructeur. Adventure Islands heet het bureau 

waar wij geboekt hadden.  We deden de eerste twee honderd meter met een 

motor bootje. Op het eerste eilandje waar we belandden was de uitvalsbasis. 

Vervolgens  twintig minuten inspannen. Recht tegen de wind in, met een 

behoorlijke golfslag . Nadat we dat hadden gehad konden we ons  met halve 

wind  door de lagune kanoën. Wij gingen op weg naar een zeehonden kolonie. 

Met een kleine 3 kwartier zagen we op afstand wat nieuwsgierige hondenkopjes 

boven het water uitkomen. Wij kregen het advies om  rustig door te varen, maar 

niet het territorium van de dieren binnen te gaan. Dus volgden wij het advies van 

onze instructeur. Wij gingen aan de zijkant, vrij dicht bij het eilandje stil liggen. 

Na een 5 minuutjes  kwamen de zeehonden steeds dichter bij , tot op een afstand 

van zo'n 15 meter. Voor ons was dit een belevenis.  De  eerste ervaring van  een 

veilige zeekanotocht. Na de ontmoeting met de zeehonden maakten we een 

ommegang  langs een paar eilandjes, en hebben we een half uurtje op een 

onbewoond eiland gebivakkeerd. Moe en voldaan waren we na 3 uur weer terug 
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bij onze uitvalsbasis. Als bijna pensionado  was het nog niet nog niet gedaan 

met dit avontuur.  Er lag een grote trampoline, met een soort slurf op 100 meter  

uit de kant, en we vroegen ons af wat dit was.  Nou dat hebben we geweten. Wie 

hard lopend tot het einde van de slurf op de been kon blijven, of wie zo hard kon 

springen op de trampoline  dat je er vanaf kon duiken het water in. Na een 

kwartier waren wij wel totall loss. Moe en erg voldaan  zwommen we naar de 

kant. De rest van de dag hebben we niets meer gedaan, we konden gewoon niet 

meer. Al met al een prachtige ervaring, evenals de rest van onze vakantie in het 

prachtige Ierland . 

 

Rita en Wim van der Eijk. 
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De ontbijttafel staat 

gereed aan tafel....

Wie een gebakken ei met 

spek?

Na de 

maaltijd 

een 

vaartocht


