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 Van het bestuur 
 
De voorzitter heeft met de penningmeester even grofweg gekeken hoeveel we daadwerkelijk hebben 
uitgegeven aan de bouw van de nieuwe steiger en de oeverbescherming. Eind 2020 heeft het bestuur via een 
bijzondere besluitvorming de leden gevraagd akkoord te gaan met de bouw van deze nieuwe steiger, die niet 
formeel was begroot voor 2020. Op basis van de offerte van firma Griffioen plus een inschatting van bijkomende 
kosten voor de trappen, vroegen wij om een budget van € 5000,--.  
De penningmeester heeft inmiddels alle facturen, bonnen en declaraties binnen en de bedragen onder elkaar 
gezet. Iets naar boven afgerond blijkt dat we 4960 euro hebben uitgegeven aan de nieuwe, prachtige steiger. 
Geweldig resultaat, door leden gedragen en uitgevoerd, binnen de planning en binnen budget gebleven. Nu 
maar hopen dat de vaccinaties ook volgens planning verlopen – liever nog sneller – zodat we allemaal kunnen 
profiteren van deze geweldige aanwinst. 
 
 
 

 Algemene Leden Vergadering 2021  
 

Dinsdag 30 maart 20 uur nodigt het bestuur haar leden uit tot het 
bijwonen van de algemene ledenvergadering 2021.    
Dit zullen wij online doen door middel van een “Zoom” meeting.  
Hiervoor zal een link worden verstuurd aan alle leden per mail. 
 
Vooraf zullen wij de stukken toesturen en vragen de leden deze door te 
nemen. Vragen kunnen dan voor de ALV al gesteld worden per mail en  
zullen door ons worden voorbereid.   
 
De Zoom meeting duurt 45 minuten.  
DE ALV zal dus een verkorte versie zijn.  
 
 
                                                                                                                                        Ze zijn er weer, de lepelaars 
 

 Seizoen opening  
 
Nog heel even geduld, de dagen worden alweer langer, het weer al wat warmer en op het water heb je nog 
steeds de ruimte. 1 April gaan de verenigingsboten weer van stal. Twijfel dus niet en stap weer in de boot. 
 
We zullen echter nog steeds geen clubevenementen organiseren en de clubavond zit er nog even niet in. 
Dat houdt natuurlijk niet in dat je niet kunt varen.  
 
“Met twee Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur). Daarbij mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten. Tussen de groepjes dient ten minste 1,5 meter afstand worden 
gehouden. En deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling tijdens de activiteit. “ 
 
Zoek dus een maatje en ga genieten.  (doe bijvoorbeeld een oproep in de Whatsapp)  
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 Helaas nog steeds de nodige beperkingen 

 
Hierbij nogmaals de oproep om elkaar de ruimte te geven in en rondom het fort om te kunnen varen.  
Dit houdt in: 
  - het fort enkel bedoeld is om je kano te pakken en weer terug te leggen, 
  - Je elkaar in het fort de (1,5 meter) ruimte geeft om te bewegen, 
  - Kleed je zo mogelijk thuis al om. 
 

 Gezamenlijk varen, als het kan en lukt 
 

Als het even lukt willen we wel een aantal dagen plannen waarop we in een aantal groepjes van maxi twee gaan 
varen. Als je hier interesse in hebt geef je dan op bij de evenementen commissie en wij gaan dan kijken of en 
wanneer dit mogelijk is.    evenementen@kvspaarndam.nl 
 

 Aanpassing kanostelling Middenbeuk 
 

In de middenbeuk zullen dit voorjaar de zijstellingen een aanpassing krijgen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor 2 
boten extra. (het is namelijk best wel vol in het fort) 
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 Tochtverslag  “ Op pad met kanovereniging Zeeburg (KVZ) in Amsterdam” 

Sinds 2020 ben ik enthousiast lid van KVS en heb ik, al zeg ik het zelf, in dat jaar al aardig wat mooie en gezellige 
kajakkilometertjes gevaren. Er staan nog flink wat uitdagingen op mijn ‘kajak to do’ lijstje maar de Covid19 pandemie maakt 
het niet altijd eenvoudig om nu iets te organiseren. Gelukkig lukt het soms toch en dan kan het, juist dankzij Covid19, ook 
nog extra leuk uitpakken.  

Een tijdje geleden kreeg ik contact met  #amsterdampaddler een KVZ lid die actief is op Instagram. Haar foto’s op IG van het 
centrum van Amsterdam en de omgeving vind ik erg inspirerend en zij geniet samen met de andere KVZ leden volop van de 
ongekende rust op het anders altijd drukke vaarwater in en rond Amsterdam. Door alle sloepen, rondvaarboten, 
cruiseschepen, speedbootjes, gemeentebootjes en vrachtverkeer is er wel eens weinig ruimte voor een kwetsbare kano of 
kajak. Dat is nu door Covid19 echt wel anders en de KVZ leden moesten zelf ook een even wennen aan de nieuwe rust en 
vrijheid op het water.   

               

 

Een uitgelezen kans dus om Amsterdam met de kano of kajak op een unieke manier te 
(her)ontdekken. Dus heb ik op IG contact gezocht met #amsterdampaddler en voorgesteld 
om een ‘mini-uitwisseling’ te doen. Als ik een keer met hen kon meevaren dan kunnen zij 
ook eens met ons op pad gaan. Daar werd al snel enthousiast op gereageerd, maar wel 
rekening houden met de Covid19 regels natuurlijk! Net als bij ons varen ook daar in de 
winterperiode een aantal leden door met een eigen boot in groepjes van twee. Als ik mijn 
eigen boot kan meenemen en omkleden in de auto ofzo dan is er niets aan de hand. De 
afspraak was zo gemaakt, zaterdag om half elf aanwezig bij hun fantastisch gelegen clubhuis 
aan de Veemarkt 76a, 1019 DD Amsterdam en om 11 uur in het water. Vanuit hun knalgele 
clubhuis met een riante drijvende houten kade kan je alle kanten op. 
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Wij kiezen deze keer niet voor de route naar het Buiten IJ of naar Pampus, maar voor 
de binnenstad. Het belooft een mooie dag te worden, de lichte ochtendnevel is al 
langzaam aan het optrekken en als we langs Artis varen en de giraffehoofden boven 
ons uitsteken en ook de olifanten en steenbokken zich laten bewonderen. Langs het 
scheepsvaartmuseum varen we richting Centraal Station inmiddels breekt de zon ook 
door en stijgt de temperatuur. 

 
Langs de Gelderse Kade (China Town) varen we naar de Waag over spiegelglad grachtenwater en vandaar frummelen we 
naar de Amstel richting magere Brug en de Hermitage. Op de Amstel is het normaal gesproken best spannend om met een 
groepje kajakkers in de enorme drukte over te steken maar nu zijn we de praktisch alleen op het water. We kunnen 
gewoon even in het midden blijven drijven om te genieten van de zon en het prachtige uitzicht rondom. We gaan weer op 
weg naar het Singel langs Hotel L’Europe waar David Bowie nog heeft geslapen, langs de Munt naar de Bloemgracht door 
de Herengracht naar de Brouwergracht richting West. We laten ons steeds meer een beetje verleiden om van de geplande 
route af te wijken en een beetje te gaan zwerven.  
Onder het motto, “not everyone who wanders is lost” varen we westwaarts met het plan om het Prinseneiland te gaan 
verkennen. Een wat minder bekend maar erg mooi stukje van A’dam.  
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Langs de kanten vinden de Amsterdammers hun zonnige plekjes op de kades en grasveldjes voor een lunch van huis of een 
‘to go’ koffie en gier en daar zien we flesje rosé opengegaan. Ook wij leggen aan en eten en drinken even wat op een mooi 
lommerrijk plekje op het Prinseneiland.   

 

We moeten langzamerhand ook weer en beetje 
terug en varen via de Bloemgracht en 
Prinsengracht richting Westertoren en het Anne 
Frank huis. Inmiddels gaat het ‘zwervend 
terugvaren’ richting oost helemaal vanzelf en al 
kletsend met belangstellende mensen op de wal 
en af en toe relaxte passerende KVZ kajakers 
komen we via wat omweggetjes weer langs Artis 
en de hoge windmolen de Gooyer op weg naar 
het clubhuis van KVZ.  

 
Daar worden we hatelijk verwelkomd door andere KVZ leden die nog vertrekken of net als wij ook weer terugkomen. Het 
loopt inmiddels tegen drie uur. Nadat de boten weer ingeruimd en opgeladen zijn kletsen we nog even wat na. Het was een 
hele fijne tocht, door een omgeving waar normaal gesproken duizenden toeristen en natuurlijk ook Amsterdammers zelf, 
van deze unieke en prachtige stad genieten. Door die drukte is het soms ook wel eens wat lastig om de unieke schoonheid 
van het prachtige Amsterdam te kunnen zien en beleven. Maar deze keer, deze keer leek het wel of het oude en mooie 
Amsterdam vandaag tegen ons zei, “Zie mij, zie mij hoe onwaarschijnlijk mooi ik ben, hoe levenslustig en relaxed de 
mensen genieten van de zon en de rust. Geniet daar maar even van mensen want wie weet hoelang die rust nog duurt.     
En wat fijn dat jullie er zo van genoten hebben!” 

     

Ik ben Rosa (de inmiddels al beetje beroemde #amsterdampaddler) van KVZ dankbaar dat ze mij heeft meegenomen op 
deze fijne trip en we hebben afgesproken dat we vaker wat gaan uitwisselen met elkaar. KVZ wil graag met haar leden bij 
ons een keer langskomen, zij zijn heel benieuwd naar ons Fort natuurlijk en de routes die wij hun kunnen aanbieden. En als 
Covid19 het toelaat kunnen KVS leden bij met hun door Amsterdam zwerven of naar Pampus varen. Er is nog zoveel leuks 
te doen! 
 
 Tot ziens in de Kajak!        Groeten Dré Versteeg  
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 Kano te koop. 
 
Het is net geen uitverkoop maar Robin Groen heeft iets mooi te koop. 
Interesse, neem contact op met hem.       robingroen1961@gmail.com 
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o Nog steeds van toepassing en nog steeds wordt er 
(vergeten) deuren juist af te sluiten  
 Meer redenen dus om iedere keer de deuren goed 
te sluiten en te controleren.  (geldt ook voor luie mensen)

 
   !  Als je het fort als laatste verlaat; 

 
   !  Check altijd of alle deuren goed dicht zitten  
         en de grendels in hun slot zitten 
 
   !  Check altijd de deur naar de toiletten en doe deze op slot. 
 
   !  Doe al de lichten uit, ook in de kleedkamers. 
 
   !  Doe altijd de fort deur op slot met de sleutel!! 

 
 
 

Dit ook als je maar eventjes gaat varen 
 

Ik blijf het je toch zeggen hoor  


