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Van de voorzitter…
De vakanties zijn voor de meesten van ons weer achter de rug. Niet voor
iedereen was het weer gunstig gezind. De natste zomer sinds mensenheugenis
hoorde ik iemand op de radio zeggen. Het is dan ook maar goed dat we een heel
mooie nazomer krijgen.
Dit jaar houden we het Biesbosch weekend op 20 en 21 september in de
verwachting dat het dan lekker weer is en zeker minder koud dan in oktober. Het
zal ons overigens niet weerhouden een heerlijk kampvuur te stoken op de
camping.
Ook na de zomer gaan we verder met de ontwikkeling van activiteiten binnen
Natsec. Een levendige vereniging vraagt ook meer actieve leden. Enerzijds
willen we een aanbod van activiteiten voor de leden ontwikkelen en anderzijds
willen we ook van de leden weten waar behoefte aan is. Heb je wensen of
ideeën? Laat mij dat vooral weten (06 43435841). Heel veel kan.
Naast het bestaande aanbod zijn er opties voor activiteiten als: cursussen
peddeltechnieken voor beginners of gevorderden, eskimoteren, wildwatervaren,
brandingvaren, wedstrijdvaren op de vaart, conditietraining nu, maar ook in de
winter. Voor al die activiteiten is hulp nodig (aarzel niet even bovenstaand
telefoonnummer te bellen).
Ook bij ons heeft de jeugd de toekomst. Wie wil er deze winter meedenken en
vervolgens ook meedoen aan het opstellen van een jeugdprogramma.
De PR groep gaat in ieder geval binnenkort weer verder met haar werk. Nog niet
alle voornemens zijn gerealiseerd. De stoepborden en de belettering van de
trailer moeten nog. Vanaf de vaart en vanaf de weg zijn we nog nauwelijks
herkenbaar als kanovereniging. Ook hiervoor zijn de ideeën welkom.
Heel veel kanoplezier in het naseizoen en ik zie jullie graag op de clubavonden.
Dolf Wemmers
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Voorwoord van de redactie…

H

et derde nummer is weer gereed. De zomermaanden schieten al aardig
op. Als deze uitgave per mail bij u binnen komt is het al september.
Hopelijk krijgen we nog een aantal zonnige kanoweken. De verslagen
waren deze keer ook minder die de redactie heeft ontvangen maar…dat zal wel
door de vakanties komen.
Een belangrijk stuk van onze voorzitter heeft u kunnen lezen. Grijp je kans. Laat
het bestuur weten waar dingen verbeterd of veranderd kunnen worden. Zie ook
de bijdrage van Dick van der Velden over de herkenbaarheid van onze locatie.
Een interessant verhaal van Ancke die verslag doet van de Friese Elfstedentocht
te water is de moeite van het lezen waard. Ook de schitterende foto’s
(waarschijnlijk van Ruud) zijn interessant.
Enne… stuur jullie verslag en foto’s in. Van je vakantie mag ook!!

Varen in Duitsland het waterrijke gebied van Mecklenburg
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AA weer lekker actief
Ingezonden door Dick van der Velden
De afgelopen periode was de AA weer actief hoor. Natuurlijk de ochtendrondjes met koffiedrinken bij het Jachthuis. Maar ook een dagtocht via de
Lookwatering. En dan een excursie naar het informatiecentrum van de aanleg
van de Autoweg A4. In september is een bezoek gepland aan het museum de
Schilpen in Maasland, en ook een bezoek aan een verzamelaar in Monster (een
fietstocht). In oktober staat een bezoek aan het trammuseum in Schipluiden op
de rol. Daar gaat het dan over de Trekschuit.

Een bramenrage
Onder leiding van Jan Willeboordse heeft de AA deze zomer langs de vaarten
en vlieten heerlijke bramen geplukt. Jan wil nu in het volgende jaar een bramenplukgroep en een jam-makerij oprichten. Hij heeft er al een bedrijfsplan voor
geschreven.

Een idee voor de C11?
In Stettin zag ik dat de plaatselijke drakenbootclub een goede oplossing had
gevonden om hun boot droog op te bergen:
Ze hadden een tweede identieke boot gekocht en die legden ze omgekeerd op
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hun boot. Geen goedkope oplossing maar ze konden nu ook onderling
wedstrijden houden .
Misschien iets als het groene zeil versleten raakt?

Geen overdraag plaats
Halverwege de Zijde tussen Schipluiden en de Lier bevindt zich een prachtig
nieuw kanosteiger. In de verwachting dat daarachter dan een vervolg-kanoroute
zou zijn zocht ik in de sloten van de polder naar een instapplaats. Maar helaas
die was er niet. Thuisgekomen keek ik op de kanonetwerk Midden-Delfland en
daar zag ik dat het hier om een rustpunt ging. Weer wat geleerd zie
http://www.heerlijkbuiten.nl/routes/vaarknooppunten
Broekpolder sportweek
Op Donderdag 28 augustus waren zesendertig kinderen in de leeftijdsgroepen
van 7/8 jaar en 9/12 jaar te gast bij Natsec. Samen met begeleiders van
Vlaardingen In Beweging (VIB) gingen ze aan de slag met de C11, twee
Canadezen en 6 kajaks. Er was een onderdeel “Hoe moeilijk kan het zijn?”
Daarbij moest in een kajak een parcours langs boeien worden gevaren. Dat
leverde twee omgeslagen kajaks op. Dan was er een onderdeel “Schiet es effe
op”. Dat bestond uit een rondje over de Vaart met de C11. En ook was er een
onderdeel “Mag ik effe over varen”. Daarbij moest in een canadees een tweetal
kinderen anderen overzetten naar de de Trekkade. En weer terug natuurlijk.
De kinderen vermaakten zich uitstekend. Het weer was wel niet zo mooi maar
daardoor waren er weinig andere boten op het water en hadden ze het alle
ruimte. Leuk was ook een soort “after-kano happening” (vanwege de regen in de
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loods) samen met de ouders die hun kroost kwamen ophalen. Dat gaf de
gelegenheid om even reclame te maken voor Natsec met folders, stickers en
clubbladen.
Een geweldige prestatie van het Natsec-bestuur en -leden om samen met VIBmedewerkers dit evenement in zo’n korte tijd te organiseren.
Ons clubhuis weggestopt?
Als je probeert reclame te maken voor Natsec is vaak de vraag “Waar is dat
clubhuis van jullie dan?” Ik vind dat altijd moeilijk uit te leggen.
Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat ons clubhuis vanaf de oostzijde van
de Vlaardinger vaart nauwelijks zichtbaar is. De vlaggenmast schuilt achter een
dikke boom. En niets wijst op een kano club. De aandacht wordt weggevangen
door de zeilboten van onze buren en de meestal aanwezige fluisterboot. Hier
moet nodig wat gebeuren. Waarom plakken we op de rand van de kade niet een
aantal van waterbestendig Trespa gemaakte profielen van kano’s in een lekker
felle gele of oranje kleur?

Een aardige locatie. Maar…wie zitten daar eigenlijk??
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Bezoek van de AA aan de bouwlocatie
van de A4
op maandag 18 augustus

Foto’s: Jan Willeboordse
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2014

Datum:

Naam activiteit:

Commissie: Opgave en info bij:

Opmerking:

Locatie:

Aanwezig:

25 mei

High Tea

Kantine cie

Gewoon komen

Neem je eigen
gebakken taart
mee

Natsec

14.00 uur

6 t/m 9 juni

Pinksterweekend
Rond Operdoes
Enkhuizen

Toer.cie

Zie pag. 18

kampeerspullen

K.v.Natsec
08.30 uur
loods

Zaterdag
21 juni

Open Dag Natsec
en Midde n
Delfland Dag

PR cie

Voorzitter

Iedereen welkom

Natsec

ZATERDAG
12 JULI

Gouda avondtocht

Toer.cie

Zie pag. 18

Geen

K.v.Natsec
VOLGT
loods

20/21 sept.

Biesbosch weekend Toer.cie

Zie pag. 18

kampeerspullen

K.v.Natsec
08.30 uur
loods

19 oktober

Leiden stadstocht

Zie pag. 18

Eten en drinken
mee

K.v.Natsec
08.30 uur
loods

Toer.cie

10.00 uur
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Wist U dat….
Een nieuw boekje over polders van Midden-Delfland
Op woensdag 3 september 2014 werd het onderzoeksrapport Historie en
Landschap van de Kerkpolder, het zuidelijk deel van de Lage Abtswoudse
polder, het westelijk deel van de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche
polder gepresenteerd.
Evenals de vorige boekjes is ook deze in PDF gratis te downloaden. Klik op de
volgende link voor de overzichtspagina van de polderboekjes.
www.middendelfland.net/HistorieLandschap/
Het boekje is een uitgave van de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
(www.mdmw.nl).

Plant een bol!
Wie heeft er voor de tuin rondom ons clubhuis een aantal bollen? Dan zorg ik
dat die geplant worden en dat dus volgend jaar de tuin er in het voorjaar prachtig
uit ziet. Alle bollen zijn welkom, tulpen, krokusjes,sneeuwklokjes, hyacinten,
narcissen. (Helaas is mijn ervaring dat oude oliebollen het in ons klimaat niet
goed doen.) Kies dus zelf maar een soort uit en lever die bij mij in. Sponsoring
mag ook natuurlijk. Laat onze tuin in het voorjaar 2015 een lust voor het oog
zijn. Je kan de bollen op de tafel in de loods neerleggen of in de kantine , daar
vind ik ze dan wel.
Ysbrand Boekesteijn
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Het C11 team van Natsec was weer
aanwezig bij de Friese Elfstedentocht te
water
Zondag middag 21 juli vertrokken we vanuit Natsec naar Leeuwarden om de 23e
Elfstedenweek te water te varen. Met veel vertraging vanwege problemen met
de verlichting van de trailer zetten we onze tenten op in de Prinsentuin en
vierden Mariannes verjaardag met appeltaart.

De deelnemers
Dit was het C11-team voor deze tocht: stuurman en kok Jacques, slagman Fer,
Ineke leerde ons veel over de flora en fauna van Nederland, dankzij Ruud (“hey,
wacht, de GPS staat nog niet aan”) konden we de weg niet kwijtraken en wisten
we altijd hoe snel we voeren. Marianne zorgde voor goede stemming aan bord,
en dankzij de tweeling Paul en René – of was het Peter? – waren de tochten voor
de overige vaarders veel minder zwaar dan toen ik voor het eerst meevoer, 6 jaar
geleden (wanneer ik stopte even met paddelen merkte niemand het op, maar bij
hen viel het meteen op).
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Dag 1: Leeuwarden – IJlst, 28 km
De eerste dag van de tocht was een beetje afzien: geen douche in Leeuwarden en
alleen maar koud water in IJlst, en daartussen 28 km lang regen. En toch was het
een gezellige dag. Na het stempelen in Sneek heeft een Engelse
motorbootkapitein ons zijn parasol geleend als onderdak voor de lunchpauze –
wat attent.
Voor het avondeten hadden we de tarp nog nodig, maar later kwam de zon ten
voorschijn en konden we onder een blauwe lucht genieten van de voorstelling
van de plaatselijke vereniging Fierljeppen, op wiens terrein we de tenten opgezet
hadden. Helaas kwam er die avond verdrietig nieuws binnen voor Marianne.
Dag 2: IJlst – Stavoren (via Sloten), 38 km
De tweede dag begon met veel zon en dat zou de rest van de week zo blijven.
We hebben genoten van de natuur en de mooie Friese gezichten. Bij harde wind
moesten we twee keer over het Slotermeer varen – hard werk voor de stuurman
Jacques! Maar dankzij onze grote boot bleven we als enige van de kanovaarders
droog.
In Sloten kregen we een stempel van de stadsomroeper en was er tijd voor een
koffiepauze.
In de middag kwamen we door een heel ander type landschap: het beboste
Gaasterland. Je waande je in het buitenland. Op een prachtige plek, in een bosje
naast een meer, hebben we gestopt voor de lunchpauze. We waren net het water
in gedoken om een beetje af te koelen, toen werden we gewaarschuwd voor
blauwalg. Dat was erg jammer!
Daarna nog wat kleinere meren oversteken en een stukje Johan Frisokanaal, en
toen zagen we het Hooglandgemaal van Stavoren al dichterbij komen.
Deze avond was de tarp nodig tegen de zon, en dat zou de volgende dagen
gelukkig zo blijven. Na het avondeten (er had echt meer andijvie in de stamppot
gemoeten!) was het even schrikken: we waren een peddel kwijt! Met de hoop
dat iemand anders de peddel gevonden heeft gingen we naar het palaver, maar
helaas, niemand wist waar hij was. Gelukkig liet Marianne zich niet
tegenhouden door de anderen (“In de boot hebben we al gekeken, daar ligt hij
niet”) en heeft hem gevonden – in de boot.
Dag 3: Stavoren – Bolsward (via Hindelopen en Workum), 32 km
De volgende dag genoten we van de aandacht die we van de andere
kanovaarders kregen. Iedereen vroeg of we de peddel al weer terug hadden! De
tocht ging achter de IJsselmeerdijk langs naar Hindelopen, waar we met onze
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grote boot net tot aan een mooie picknickplek bij de kerk konden varen. In het
Eerste Friese Schaatsmuseum haalden we een stempel en wat souvenirs.

Lekkerrrr…dat lekkerbekje..
Vanuit Hindelopen ging het verder naar Workum, waar we een stempel haalden
en lunchpauze hielden met verse Lekkerbek en heel veel pruimen. Net weer
terug in de boot op weg naar Bolsward dook er aan de kant de vlag van
ijsboerderij Margje24 op. Afstemming wat te doen was niet nodig, we voeren
meteen naar de kant en Fer trakteerde ons op een heerlijk ijsje. Na zoveel
lekkers waren we erg goed gestemd en hebben een poging gedaan om liedjes te
zingen, ook al vond Jacques dat niks. Helaas misten we de meest getalenteerde
Natseccers en wisten we maar van een enkel liedje de hele tekst (Berend
botje…).
De Bolswarder trekvaart was even saai als 6 jaar geleden, maar helaas was er
geen motorboot in zicht op diens golf we hadden kunnen meeliften. Zo bleven
de kleren dit keer droog en gingen geen spullen over boord. In de tuin van het
Bolswarder bejaardentehuis bakte Jacques voor ons erg lekkere pannenkoeken.
Dag 4: Bolsward – Franeker (via Harlingen), 29 km
De volgende ochtend vonden de bejaarden het jammer dat we al weer
vertrokken. De tocht ging verder via de Harlingervaart naar Harlingen, met een
koffiepauze in Arum. In Harlingen gingen we met zijn allen de stad in om de
stempel te halen bij het stadhuis. Na een lunchpauze vertrokken we onder een
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stevige wind naar het Van Harinxmakanaal. De langere alternatieve route naar
Franeker, door de Achlumervaart, zat er met deze wind helaas niet in.

De kampeerplek op het terrein van de Franeker Africhting Club lag aan het Van
Harixmakanaal. Dat leek ons een plek waar blauwalgen geen kans hebben, dus
gingen we direct na aankomst lekker afkoelen in het kanaal. Bij het stempelen in
het stadhuis in Franeker werden we getrakteerd op heel veel erg lekkere
tomaatjes, waarvan we nog de hele rest van de week konden eten.

Haring…moet zwemmen…
’S avonds werd de stemming in de groep erg goede na het haringfeest. Kwam
dat door de lekkere haring en Lekkerbek of toch door de gratis Berenburger?
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Dag 5: Franeker – Dokkum, 44 km
Tegen deze dag hadden we een beetje opgezien. Met 44 km was het de langste
afstand van de week, en een derde van de etappe zou over de saaie Dokkumer
Ee gaan. We zaten daarom al een uur eerder in de boot dan gebruikelijk en
vertrokken via Ried en Berlikum richting Dokkum. De bevolking hier in de
streek was klaarblijkelijk gewend aan Elfstedentochten: op meerdere plekken
stonden mensen langs de kant of op bruggen om ons aan te moedigen. In de
ochtend kwamen we door twee nieuwe sluizen, 6 jaar geleden moesten we hier
nog overdragen. Het befaamde bruggetje van Bartlehiem was ons eerste doel
voor de dag. Hier hebben we lunchpauze gehouden en in de theeschenkerij
daarnaast een extra stempel gehaald. Nou ja, het was een stikker en je moest
ervoor betalen, maar in ruil daarvoor konden we tenminste de comfortabele
toiletten gebruiken.

Even een bakkie…
In de middag kwamen Ruuds vrouw Hella en haar broer ons aanmoedigen. We
hadden afgesproken in Burdaard, maar daarna kwamen we ze nog een paar keer
tegen op verschillende plekken langs de Dokkumer Ee. Dat vonden we erg leuk,
zeker omdat Hella en haar broer ver gereisd hadden hiervoor. Bij molen De
Zwaluw kregen we een kleine versnapering aangeboden door de organisatoren
van de Elfstedentocht. Door de vele aanmoediging en ons steeds goed
gehumeurd team was de Dokkumer Ee uiteindelijk ook snel afgevaren.
Dit was al weer de laatste avond. Als mooie afsluiting van de tocht gingen we
Chinees eten.
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Dag 6: Dokkum – Leeuwarden, 27 km
De laatste dag van de Elfstedenweek voerde ons via de Dokkumer Ee, de Murk
en de Bonkevaart terug naar Leeuwaarden. Bij de beroemde tegeltjesbrug was er
tijd voor een koffiepauze en veel foto’s. Een oude man vertelde het verhaal van
zijn broer die de Elfstedentocht geschaatst had en daarom ook met foto op de
brug zat, maar enkele tegeltjes van de foto van Willem Alexander
(Elfstedentocht 1986) vandaan.

Bij de “tegeltjes brug”…

Aankomst in Leeuwarden
In Leeuwarden wachtte een mooi onthaal door de motorboten en een shantykoor
op ons. IJsbrand stond lans de kant en peddelde de laatste honderd meters mee.
Nog een laatste stempel halen in de Prinsentuin en een afscheidsbuffet en de
week zat er al weer op.
Het was een heel leuke, gezellige week met veel zon, en ik heb erg genoten van
de goed gehumeurde crew van de C11, het Friese landschap en de mooie steden.
Dit is een aanrader voor iedereen!
Anke Becker
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Uit de mailbox van de secretaris
Korting en sparen bij Kanoshop!
(herhaalde plaatsing)

Beste leden,
Graag willen we jullie bij deze bekend 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.
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.
Geachte kanovereniging,
Biesbosch Aktief wil via deze mail onze mooie locatie de Jantjes keet, in de Brabantse
Biesbosch, onder uw aandacht brengen.
Deze kleine boerderij is te huur voor maximaal 12/14 personen.
Vanuit de Jantjeskeet ( http://www.biesboschaktief.nl/index.php/verhuur-jantjes-keet)
zijn er mooie tochten in het Nationaal park de Biesbosch te varen.
Wij hopen u dit jaar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, namens Biesbosch Aktief,
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Bij kanovereniging NATSEC zat je
weer op de eerste rij bij het
“Varend Corso”
Deze schitterende foto’s zijn van ons lid Willem Borsboom.
Willem bedankt voor je bijdrage.
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Nog meer schitterende foto’s zien? Willem heeft ze allemaal in zijn archief!
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