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 Van het bestuur 
 
Zo’n 2 jaar geleden kreeg Covid ons in zijn greep. Nu zijn wij wat weerbaarder geworden en is hij 
besmettelijker maar minder ziekmakend. Dus durven we het aan om weer een KVS-programma op 
te stellen met daarin activiteiten en toertochten. En ook gaan we een kanocursus aanbieden, 
benieuwd wie van de deelnemers van 2 jaar geleden nog steeds zin heeft. De lijst met 
belangstellenden bevat inmiddels ruim 20 namen. Duim mee om te helpen dat voldoende lichten op 
groen komen te staan. Robin en zijn team staan te popelen om weer aan de slag te gaan. 
De grondslag voor gemoderniseerde statuten is klaar. We doen ons uiterste best ze te kunnen 
voorleggen op de ALV. Die willen we houden op woensdag 16 maart 2022. Julie horen nog of we in 
het clubhuis (op een veilige manier) bijeenkomen of dat we via Zoom samenkomen. 
Door fysiek ongemak heeft bestuurder Wim weinig kunnen peddelen. Daardoor is hij ook weinig op 
clubhuis geweest en tussen de leden. Dat maakt dat hij zijn positie wil opgeven en zitten wij 
dringend verlegen om ‘nieuw bloed’. Voor een goede afspiegeling van de leden zijn vooral (maar 
niet uitsluitend) vrouwen hartelijk welkom om het bestuur te komen versterken.  
Voor vrijblijvende inlichtingen meld je je bij Nico (voorzitter@kvspaarndam.nl of 023-5374934) 

 
 Clubavond 

 
Er zijn tot 1 april geen reguliere clubavonden. Wel wordt er veel gevaren. 
 Tot en met 1 april liggen de verenigings boten echter op slot. 

 
 Fortwacht 

Tot 1 april is er geen clubwacht. Voel je echter niet bezwaard als je af en toe een doek door het fort 
heen haalt om zo de zaak opgeruimd netjes en schoon te houden. 
Begin dit jaar zal er een nieuwe fortwachtlijst worden opgesteld. Deze vind je dan op de website. 

 
 Corona beleid 

 Helaas hebben we hier nog wel enige tijd mee te dealen.  Hierbij wederom het vriendelijke maar 
 dringende verzoek eenieder in het fort gelegenheid te geven vrij te kunnen bewegen.  
 En ….…. blijf weg bij Covid gerelateerde klachten.  
 

 Kanokarren 
KVS is in het rijke bezit van twee kanokarren die bedoeld zijn voor transport van boten van de 
vereniging en leden. Bij aangetoonde rijvaardigheid kunnen de karren door leden worden 
gebruikt.  
 
Indien je een kar wilt gebruiken vraag dit dan aan bij Robin Groen. Hij beheert de reserveringslijst. 
Mocht je onverhoopt schade of defecten aan de wagens constateren of veroorzaken geeft dit dan 
ook altijd aan hem door. Gebruikt van de wagen is voor eigen risico en deze valt tijdens gebruik 
onder jouw eigen verzekering van je auto. 
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 Evenementen commissie 
 
We hebben er weer zin in. Hierbij presenteren wij de KVS-evenementen kalender 2022 waarvan wij hopen 
dat er voor iedereen wat bij zit.  Tot snel op het water. 
 
Inschrijven voor de tochten is nog niet mogelijk, dit kan zodra dit op de website vermeld staat of in de 
nieuwsbrief vermeld wordt. Wij zouden zeggen, zet ze alvast in jouw agenda en begin al aan de voorpret. 
 

19-02 Winterwandeling Wisentenpad,   Zandvoort naar Bloemendaal en terug 
16-03 Algemene Leden 

Vergadering  
Jaarlijkse verantwoording van 2021 en presentatie plannen voor 
2022. Een uitnodiging volgt later per mail. Aanvang 8.00 uur 

30-03 Grote schoonmaak Woensdagavond - Met hopelijk veel handen een snelle klus. Met zijn 
alle het fort weer netjes en schoon. Aanvang 19.30 uur 

01-04 Seizoen start De verenigingsboten mogen het water weer op. 
26-03 
02-04 
09-04 

 
Kanocursus KVS 

Deze vinden plaats op zaterdagochtend en de vereniging kano’s zijn 
deze ochtenden niet beschikbaar voor anderen ( inschrijving zit al vol) 

 
 
10-04 

 
 

Openingstocht 

 
Rondje Uitgeest- Krommenie.  We varen we over poldervaarten en 
oude veenmeertjes.  
Als de groepsgrootte het toelaat varen we deze met twee groepen.  
Naast de gewone route ook een langere voor degene die al genoeg 
winter kilometers in de armen hebben zitten. 
 

16-04 Instap dag nieuwe 
leden 2021 

In 2021 hadden we helaas geen cursus maar gelukkig wel de nodige 
nieuwe leden. Voor hun willen we een instructie(zaterdag)ochtend 
geven. We hebben ruimte voor 10 personen 

23-04 Instaptocht nieuwe 
leden 2022 

Met deze groep willen we ook een ochtend tocht maken iets verder 
weg. Bijvoorbeeld Uitgeest  

14-05 Voorjaarstocht 
ca. 15 km 

Den Haag.  Peddelen door het historische centrum van de stad met 
haar bijzondere oude en moderne architectuur en vele bruggen.  

 
 
1, 2 en 3 
Juli  

 
 

Kampeerweekend 

 
Weerribben +. Je moet als kanoër toch een keer in Giethoorn zijn 
geweest.  We zijn op zoek naar een camping waar ook vast onderdak is 
te vinden. Vertrek op vrijdag en zondag weer thuis. 
 

 
 
10-09  

 
Najaar tocht 

ca.18 km 

 
Lindschoten – Montfoort – Oudewater. Over de Hollandse IJsel en 
de lange Lindschoten slingerend door het Groene Hart van Nederland 
 

 
 
15-10 

 
 

Afsluittocht 

 
Nog niet definitief maar gezien de reacties op de tocht van 2021 naar 
Utrecht Centrum zal dit rondje wellicht nog een keer herhaald 
worden. 
 

 
31-10 

 
Laatste dag vaarseizoen 

2022 

 
De winter komt er weer aan en de verenigingsboten gaan weer op slot. 
 

 
19-11 

 
Mossel en kaas 

Festijn 

 
Samen nazien op hopelijk een goed vaarseizoen onder het genot van 
een wijntje, biertje of een goed glas water met mosselpannetje of een 
kaasfondue.  
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De tochten zijn dusdanig dat alle leden hieraan zouden kunnen deelnemen. Begin van het jaar iets 
korter en later, als iedereen alweer wat heeft kunnen oefenen, wat langer.  Mocht je twijfelen 
informeer dan eens bij je mede clubleden of de evenementen commissie 
 
Informatie over de tochten kan je vanaf ca. maart vinden op de website van KVS en in de komende 
Nieuwsbrieven. Op de Website zal dan ook de gelegenheid zijn om je in te schrijven voor de 
tochten. Mocht je mogelijk nog tips hebben stuur dan een mail aan;  
evenementen@kvspaarndam.nl 
 
Vervoer en transport:  
Voor vervoer en transport naar de startpunten zijn we afhankelijk van mensen met auto’s die 
willen rijden. Geef dit graag aan bij je aanmelding. Als je kan rijden en mensen mee kan nemen kan 
daar een vergoeding voor worden ontvangen. 
 
Kosten: Voor deelname aan de tochten vragen wij een vaste bijdrage van 6 euro per persoon. 
(Geldt niet voor kampeerweekend) Deze bijdrage wordt gebruikt voor dekking van vervoer en 
transportkosten en als er overblijft onderhoud aan de kanokarren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbehoud: Helaas geldt voor alle tochten dat deze enkel mogelijk zijn als de op dat moment 
geldende covidmaatregelen gevolgd kunnen worden. 
 
Namens de Evenementen commissie die dit jaar bestaat uit Dre, Robert en Arjan 
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 Winterwandeling (ca 10km)  
 
Zaterdag 19 Februari.  
 
Verzamelen om 12.30 uur op het fort 
 
We verdelen ons over de beschikbare auto’s en 
vertrekken naar de Keesomstraat in Zandvoort.   
 
Daarvandaan over het Duinpieperpad richting het 
Wisentenpad (gele route). Een wisenten 
ontmoeting kunnen we niet garanderen maar wel 
een mooie wandeling door de PWN-duinen naar 
Bloemendaal.  
 
In Bloemendaal aan Zee een warme bak koffie op 
het strand en dan weer terug.  
 
 
 
 
 
                                                                

 Nieuws van Ed en Willem Bever 
 
Het resultaat van een paar handige mannen en veel creatieve uren.  In de derde beuk staat    
                                                               
      De Kanolator. 
 
 

         
 
Een handig hulpmiddel om met je kano vanuit de stelling bij de steiger te komen. Mocht je uitleg 
willen hebben over dit wonderding, kom eens lang op de clubavond.    
 
De Kanotewaterlater is stevig en robuust maar tracht hem wel heel te houden en zet hem altijd 
weer binnen terug in beuk 3. 
 
(PS.  Het gebruik van de Kanolator is geheel voor eigen risico.) 
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                 Vind jij het ook niet nodig om goed af te sluiten en de 
 lichten uit te doen als je maar even gaat varen  ????? 

 

 

  
   !  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  


