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 Van het bestuur 
 
Afgelopen tijd heeft het bestuur zich beziggehouden met Ledenadministratie, Statuten en met 
Verzekeringen. 
 
De laatste jaren zijn er allerlei zaken veranderd, veelal op initiatief van de overheid. 
 Denk aan privacywetgeving, aan aansprakelijkheidswetgeving, aan bestuursfraude en recent 
opgelegde regels om die te voorkomen. Onze juridische basis is een kwart eeuw oud, dus vonden 
we het tijd om die basis daar waar nodig is, te herzien. Eind deze maand zal een jurist voor een 
burenprijs naar onze statuten hebben gekeken en komt hij met voorstellen om die helemaal naar de 
huidige stand van zaken te brengen.  In de loop van 2022 zullen we dat via een notaris laten 
wijzigen.  
 
We zijn bezig met onze beide verzekeringen tegen het licht te houden. Hierbij speelt mee dat we 
meer duidelijkheid willen over wie/wat wel en wie/wat niet verzekerd is als een groepje KVS-leden 
bijvoorbeeld een Beginnerscursus geeft aan belangstellenden, zoals Robin en zijn helpers al een 
paar jaar doen. Nu hebben we al 25 jaar een afgeleide van een Bedrijfsaansprakelijkheids 
verzekering. Maar is die voldoende passend voor het reilen en zeilen zoals KVS nu doet? 
 
 Om te voorkomen dat penningmeester en secretaris hun KVS-taken moeten verrichten op hun 
werk-pc, hebben we een eigen laptop (voor uiterst weinig) aangeschaft. Qua software is hij 
helemaal van deze tijd, maar qua hardware niet. Penningmeester Dré is de traagheid zat, dus zijn 
we aan het onderzoeken of KVS de ledenadministratie veilig en prettig in ‘de cloud’ kan doen. Dan 
is er helemaal geen KVS-pc meer nodig. We hopen dat we jullie de komende ledenvergadering op 
alle fronten concrete(re) plannen kunnen voorschotelen. 
 
Namens KVS-bestuur: Nico Wittebrood 

 
 Clubavond 

 
Er zijn tot 1 april geen reguliere clubavonden. Wel wordt er nog veel gevaren op de woensdag. 
 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 volgend jaar zal er een nieuwe fortwachtlijst worden opgesteld. 

 
 Corona beleid 

 Helaas hebben we hier nog enige tijd mee te dealen.  Hierbij nogmaals het vriendelijke maar 
 dringende verzoek een ieder in het fort gelegenheid te geven vrij te kunnen bewegen.  
 En …. blijf weg bij corona gerelateerde klachten.   
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 Evenementen commissie 

 
Op naar 2022. We hebben al volop Ideeën  en lichten graag een tipje van de sluier op . 
Wat te denken van een stadstocht door onze regeringsstad Den Haag en een reprise van het rondje 
Utrecht,  een kampeerweekend als het kan en zeker zullen onze meren en plassen niet gaan 
ontbreken.   De clubtochten zijn in basis voor alle clubleden  en wij houden daar, zeker in het begin 
van het seizoen, rekening mee. 
 
Er van uitgaande dat buiten, ook in 2022, nog veilig is komt er een winterwandeltocht.         
 
En wij  willen  aan het begin van het seizoen met de nieuwe leden van dit jaar twee opfris/instap 
zaterdagen organiseren met daarin een zwerftocht rond Uitgeest. 
 
We hebben dus nog heel wat huiswerk en hopen jullie spoedig verder te kunnen informeren. 
Tot snel weer op het water en alvast een fijne en gezonde winter toegewenst. 
( En om de woorden van hans maar even aan te halen, nog maar  1 maand en dan gaan de dagen al 
weer langer worden  ) 
 

 Kleding en verlichting 
Wellicht een open deur maar , ga je met je eigen boot op stap, hou er rekening mee dat het water 
snel kouder wordt en onderkoeling een bitch is .  
Zorg dat je je zelf warm kleed, droge kleding bij je hebt en als je alleen op stap gaat je je zelf kunt 
redden.   
 
In het donker ben je op het water snel onzichtbaar. Een rond schijnend wit top licht is verplicht op 
het water.  

 
 Verzekering eigen boten 

Als jij een eigen boot of materialen hebt liggen in het fort ,willen er voor de duidelijkheid en  
herinnering  op wijzen dat deze niet door de vereniging worden of zijn verzekerd. 
Je kan deze zelf verzekeren en hiervoor zijn goede verzekeringen bijvoorbeeld : 
TKBN ( Toeristische kano bond Nederland    http://www.tkbn.nl/nl/node/14 
 

 Nieuws van Ed en Willem Bever 
Er wordt hard geklust op het fort. Eerder zag je misschien al een aantal foto’s voorbij komen. 
Binnenkort verwacht ons A team het resultaat te  kunnen onthullen. 
Hierbij alvast een tipje van de sluiter:   
Veel handen maken licht werk maar als die er niet zijn zou je soms een karretje kunnen gebruiken. 
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Bericht voor de wintervaarders 

Vijfhuizerbrug: 
afgesloten wegens 
werkzaamheden 
https://haarlemmermeergemeente.nl/vijfhuizerbrug-afgesloten-
wegens-werkzaamheden 

Zoals bovenstaande bericht doet vermoeden, is de ringvaart bij 
Vijfhuizen tot en met februari gestremd door een pontonbrug, 
deze is geplaatst voor wandelaars en fietsers. De normale brug 
wordt volledig gerenoveerd  en is afgesloten voor al het verkeer. 

Als je komt aanvaren is er aan de Haarlem zijde van de brug een kleine doorgang. We hebben getest en als 
we de bovenzijde van de boot vrijmaken, kunnen we ( als de waterstand niet stijgt) net met de boot onder 
de brug door. Uiteraard kan je ook gewoon je boot overtillen. 
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Afsluittocht Oktober 2021  
 
Het weer leek niet mee te zitten op zaterdag 30 Oktober. Wolken, wind en verticaal water werden 
voorspeld en helaas heeft dat een aantal deelnemers voortijdig doen afhaken. Ook snotneuzen en ander 
ongemak werkte niet mee. S ’morgens vroeg was de hele overgebleven ploeg (13 man/vrouw) al om 8 uur 
aanwezig en verbazingwekkend rap lagen alle boten op de kar en op de auto’s.  
Onderweg naar Bunnik kregen de boten alvast een wasbeurt, daar aangekomen was het even droog en de 
rest van de dag waren we blij met onze regenkleding en spatzijlen. 
 

 
 
De route vandaag gaat vanaf de parkeerplaats bij Fort Rijnhauwen op landgoed Rijnhauwen langs landgoed 
Amelisweerd over de Kromme Rijn. Deze eeuwenoude rivier neemt ons meanderend mee naar hartje 
Utrecht.  Op deze route kijk je direct je ogen uit. Boomgaarden, landhuizen en parkbossen die richting hun 
herfsttooi gaan. 
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Het gaat voorspoedig, voorbij station de Galgenwaard belanden wij in de stadssingel die we tegen de klok 
in volgen.  Dit Utrechtse bolwerk volgen we om het hele centrum heen. Als het mooi weer is vind je 
halverwege de singel aan de linkerkant een prima pauzeplek met openbare toiletten. Deze slaan we dus 
maar over vandaag.   We passeren een gracht aan onze linkerkant maar deze mag vanaf deze kant niet 
worden ingevaren. (Dat maakt nieuwsgierig),  bij de T splitsing gaan we links de oude gracht op. Deze 
herken je direct vanwege de beroemde werven en werfkelders en bruggen. Logisch dat deze gracht is 
voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van UNESCO,  
 

 
 
Het is 11 uur en het volk begint te morren. Men eist koffie. Op de werven kunnen we onze kano prima kwijt 
echter onze hangplek van twee jaar geleden zit nog pot dicht. Wel staan er terrassen met grote paraplus 
leeg en daar lijken we te kunnen zitten. Met haar Groningse charme weet Marga in no time de ober van het 
etablissement zo ver te krijgen dat er koffie komt en als kers op de taart wordt ook de terras verwarming 
nog aangezet. Het leven is wel mooi, de toiletten ook i!!.  De pauze duurt vanwege de weergoden iets langer 
maar geeft ons de gelegenheid om op te warmen en de plaatselijk zeeverkenners aan te moedigen die 
vanwege gebrek aan wind maar zijn gaan roeien. 
 

    
 
Na het leegpompen en dweilen van de boten gaan we verder. Helaas staat de Dom in de steigers maar biedt 
de stad ons veel ander moois. Weer aangekomen in de singel hebben we nog tijd genoeg en gaan we weer 
linksaf. We hebben nog een gracht gemist. Dit is de Nieuwe gracht en deze heeft eenrichtingverkeer. De 
gracht is smaller heeft ook werven en is enkel toegankelijk voor ongemotoriseerd verkeer.  Dit is vandaag 
de kers op de taart. Je kijkt je ogen uit en soms waan je je 
in een andere tijd.  
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Laat je niet verwarren door de naam. De gracht stamt al uit 1390. 
Met name de Gebeeldhouwde lantaarn console zijn niet te missen. Hoewel deze ook eeuwenoud lijken zijn 
ze iets moderner.  
 
De lantaarnconsoles in de Utrechtse Binnenstad zijn ongeveer 330 gebeeldhouwde consoles aangebracht 
onder lantaarnpalen langs de grachten in de Utrechtse Binnenstad. Deze zijn vanaf 1953 aangebracht. Vele 
kun je slecht zien vanaf het water. Ze beelden soms ambachten soms deugden en zonden uit. 
 

    
  
Aan het einde van de gracht is de groep stil en moet de gracht nog even verwerken. We gaan rechtsaf weer terug 
over de singel terug naar de Oude rijn. Daar is het tegen de wind en stroom in terug naar de parkeerplaats 
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Boten op de kar, Natte zooi in de achterbak en met warme sokken aan de auto in, op naar de pannenkoeken.  We 
komen vroegen aan op het fort als gepland en Wilm staat met beslag en pannen nog op de brug. We hebben dus 
nog lekker de tijd om af te laden en ons te verheugen op het lekkers dat komen gaat. Bij deze nogmaals bedankt 
Wim voor het bakken van de heerlijke pannenkoeken en ros voor het ren en vliegwerk waarmee deze op tafel 
kwamen. 
 
Resume. Ondanks het ietwat vochtige klimaat deze dag een top tocht die we zeker nog gaan herhalen om 
iedereen de gelegenheid te geven dit mee te maken. 
 
 
Mocht je de tocht zelf willen maken, Vertrekpunt Rhijnauwenselaan 5, 3981 HH Bunnik 
!! Bij mooi weer is het druk op de grachten 
 

 

A =  https://kanoverhuurutrecht.nl/wp-content/uploads/2016/04/2016-vaarkaart-kanovaren.pdf 
   



                                                                                                                                             Nieuwsbrief November 2021         
     
    
          

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  

        

           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  


