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 Van het bestuur 
 
Binnenkort kunnen jullie de uitnodiging  verwachten voor de Algemene Ledenvergadering 2022. 
Hou er alvast rekening mee. Deze houden we op WOENDAGAVOND 16 maart  en start om 20.00 uur  
We willen deze graag weer ouderwets houden in het Fort.  
 
Naast verantwoording voor afgelopen jaar en het vooruitkijken op komende jaar zullen wij dit keer 
ook het voorstel voor de gemoderniseerde KVS statuten en het KVS privacy beleid presenteren. 
Wetgeving verplicht verenigingen  te voldoen aan “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(WBTR)”. Dit en het feit dat de huidige statuten alweer enige jaren oud zijn maakt aanpassingen 
noodzakelijk. Onze voorzitter Nico en Penningmeester Dre hebben hier de afgelopen maanden heel 
veel tijd in gestoken en gelukkig hebben zij hierbij de nodige hulp gehad . 
 
En ten slotte  :  We kunnen een nieuw bestuurslid presenteren  
  
.Clubavond en seizoen opening  
 
Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we weer.                            
Vrijdag 1 april barst het kanoseizoen weer los en mogen  
de verenigings boten weer van slot. 
Vanaf 6 april is er op de Woensdagavonden weer een clubavond  
en we hopen jullie daar allen weer tegen te mogen en kunnen komen. 

 
 Fortwacht 

 
Vanaf 6 April zal er ook weer een clubwacht op het fort aanwezig zijn.   
De clubwacht vertegenwoordigd de verenging op het fort , staat 
eventuele gasten te woord, helpt leden zo nodig met hun boot en zorgt 
voor het fort, koffie, thee en gezelligheid. 
 
Zoals elke jaar zal er op de website van KVS een fortwachtlijst worden 
gepubliceerd ( onder kopje nieuws) met daarop Naam en datum waarop 
jij bent ingedeeld voor een fortwacht en de taken.   
De lijst hangt dan ook in de keuken op de kast rechts en het 
publicatiebord. 
 
Mocht je niet op de lijst voorkomen, dan heb je mazzel maar schroom 
niet je op te geven als reserve fortwacht voor als er iemand onverhoopt 
uitvalt. 

 
Als je niet kunt op de datum dat je ingeroosterd staat ruil dan zelf met andere fortenwachten en 
wijzig dit even op de lijst in het fort. 
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 Kanocursus. 
Zaterdagmorgen 26 maart start Robin Groen en kompanen  met de Kanocursus 2022. 
Deze zit volgepland en wij wensen de deelnemers heel veel plezier.  
Hopelijk dat zij het Kanoën zo leuk vinden dat ook zij lid worden van onze vereniging. 
 
Hou er rekening mee dat zaterdag 26 maart, 2 april en 9 april s, morgens de verenigingskano’s 
hiervoor gereserveerd zijn   
 

 Grote  Schoonmaak : Woensdag avond 30 Maart 
 Schoon het vaarseizoen in is wel zo lekker 
Met hopelijk veel handen een snelle klus. Met zijn alle het fort weer netjes en schoon. 
 Aanvang 19.30 uur 
 

 Keuken 
Koffie thee en wc papier zijn gratis. Voor het fris, bier of wijn vragen wij een kleine 
vergoeding om de keukenkosten en inkoop te dekken  
Hiervoor staat in de Keukenkast een blikje. Graag deze vullen met jou bijdrage als 
je iets pakt.   Momenteel is dat voor fris en bier 1 Euro en voor wijn 1,50.    
 

 Toegang en afsluiten van het fort. 
De leden van KVS hebben allen een sleutel van het Fort waarmee het hek en de deur van het fort 
geopend kan worden.   Daarnaast kan je met deze sleutel nog iets doen wat helaas nog niet alle 
leden weten.     Met deze sleutel kan je het fort ook weer op slot doen.  
Enkel de deur dichtgooien is niet voldoende. Bij spanningsuitval zal de deur niet dicht zitten en kan 
iedereen bij onze spullen . Hierbij wederom de dringende oproep . 
                    
                 Doe de deur, iedere keer als je weggaat bij het fort, op slot met de sleutel. 
 

 Corona beleid     Dat is iet meer nodig?? 
 
 Blijf graag rekening houden een ander en gun een ieder de ruimte om vrij te kunnen bewegen in het 
 fort .                                             En ….…. blijf weg bij Covid gerelateerde klachten.  
 

  
 Omdat het kon. 

Afgelopen zaterdag 5 maart hebben de wintervaarders 
alvast een voorproefje gedaan  op het vaarseizoen. Met 15 
boten, zonnig weer en goed gezelschap  hebben we een 
rondje  Bergermeer bij Alkmaar gepeddeld van 16km met 
als afsluiting  koffie in het centrum van Alkmaar.  
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 Jaap Wijkers maiden dive en hoe om te gaan met de kano in de winter 
(van onze sterverslaggever Milco A) 

 
Zijn ster rees snel bij KVS. Logisch ook, Jaap Wijker mag dan nog geen jaar in een kano varen, weinig mensen 
kennen de gevaren van het water beter dan hij. Als visserman uit IJmuiden zit hij al zijn hele leven op de 
woelige baren. Wind, stormen, maalstromen, lange, korte, klots- of piekgolven hebben geen geheimen voor 
hem. Vandaar dat hij al snel mee mocht met de meest ervaren kanoërs van KVS en die zijn dol op 
uitdagingen.  Jaap biedt ze goed partij, maar onlangs ging hij toch kopje onder. Hier ter lering zijn verhaal. 

 
De meeste kanovaarders zullen zo’n tochtje op de 
Westeinder graag aan zich voorbij laten gaan. Het 
begon nog rustig. 
 
 ‘We begonnen bij windkracht 4 tot 5. We gingen 
even paling eten en toen we klaar waren en het gat 
uitgingen, stond er windkracht 6 of zoiets.’ 
 
De Westeinder was ruw, piek- en klotsgolven en ze 
gingen voor de wind uit. ‘Ik was misschien wat te 
overmoedig om door die geul te varen’, zegt Jaap 
droogjes, ‘ik zag dat de andere jongens (tja, 
gemiddelde leeftijd 70+ - red) al voor me uit waren 
en dacht: ik moet effe een gangetje maken, maar dat 
had ik helemaal niet moeten doen. Ik had het weer 
zijn gangetje moeten laten gaan, maar dat deed ik 
niet.’ 

 
Vechten met de elementen, zo kun jij Jaaps situatie op dat moment het best omschrijven. ‘Ik had niet moeten 
gaan peddelen, want de boot begon te snijden en te schommelen. Ik ving hem aan bakboordkant op en wilde 
hem vervolgens aan stuurboordkant opvangen omdat ik terugveerde, maar daar waren geen golven meer. 
Daar was alleen een groot gat naast me en dan heb je niks meer en dan ga je om. Dat was een echte primeur 
voor me en het eerste dat ik dacht was: als m’n droogpak maar niet volloopt.’ 
 
Goede gedachte, want het water was hooguit een paar graden.  Rustig blijven, dacht Jaap als tweede, niet zo 
moeilijk want hij is altijd rustig gebleven. Ook toen het tekeer ging rond zijn kotter op de Noordzee of voor 
de westkust van Ierland, momenten dat het echt om overleven ging. ‘Toen ik met de kano kantelde, dacht ik: 
als het spatzeil maar losgaat. Daar had ik nog nooit mee geoefend. Ik heb met twee handen de ring gegrepen 
en keihard getrokken. Dat kon ik doen omdat ik mijn peddel aan de kano had vastgemaakt. Doe je dat niet, 
ben je je peddel kwijt en is je boot onbestuurbaar. Peddel vastmaken is echt een tip. Houd alles bij elkaar 
anders ben je je boot kwijt. Gelukkig was ik niet alleen. Toen ik bovenkwam zag ik Leen voor me varen. Ik 
heb keihard zijn naam geroepen en hij reageerde daar gelijk op.’ 
 
Leen en ook Robin draaiden gelijk om en zetten de redding in. Ondertussen had Jaap zijn kano omgekeerd en 
had hij een deel van het water er alweer uit laten lopen. Hij had zelfs zijn 110 kilo schoon aan de haak alweer 
op de achterkant gehesen toen hij tot zijn verrassing kwam vast te zitten. ‘Op mijn spatzeil zitten elastiekjes 
en die kwamen vast te zitten. Ik kwam met geen mogelijkheid bij mijn kuip. Dat is levensgevaarlijk. Als je van 
die dingen hebt moet je die er direct vanaf knippen. Ik moest gewoon weer terug het water in. 
 
En daar kwam Robin Groen in beeld. Is hij de held van dit verhaal? Was Jaap zonder hem nog onder ons 
geweest of dobberde hij nu in zijn droogpak ergens halverwege de oceaan op weg naar Amerika of mooi 
Hawai? Oordeel zelf. 
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‘Nou, of hij anders niet gered zou zijn, is misschien wat veel gezegd’, blijft Robin bescheiden. ‘Hij had ook 
gewoon naar de kant kunnen lopen die was 10 meter verderop.’ Dus held is wellicht wat te veel, maar een 
redder was Robin zeker. ‘Ja’, beaamt Groen, ‘dat wel. Ik dacht: Als KVS hebben we al niet zoveel contributie. 
Ik moet redden wat er te redden valt.’ 
 
Dat redden ging volgens het boekje. Robin: ‘Je moet de drenkeling 
goeie instructies laten volgen, want hij vergeet geheid wat hij moet 
doen, hoe getraind hij ook is. Je moet ze bijvoorbeeld ook vertellen 
dat ze moeten zwemmen, anders vergeet ie dat, klinkt gek, maar dat 
is de waarheid.’ 
Jaap liet zich goed coachen. ‘Natuurlijk, die Robin heeft zoveel 
ervaring, dat is een topper.’ 
Robin: ‘Jaap is een heel grote man, veel gewicht. Dus dan gebruik je 
de hielredding omdat dit de drenkeling het minste kracht kost om 
weer in de boot te komen.’ 
Jaap: ‘Robin zei dat ik eerst mijn linkerbeen en dan mijn rechterbeen 
in de kuip moest steken en dan omdraaien – de schroef – en dat 
lukte toen. Leen hield de kano aan de voorpunt vast en Robin aan de 
achterkant. Dat ging perfect.’ 
Eind goed al goed. Bang is Jaap er niet van geworden. ‘Welnee, ik doe 
het zo weer. Ben er heel simpel is. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. 
Doe ik niet moeilijk over.’  
En zo is dat. Nog even de tips voor een goede plons in wintertijd op 
een rijtje: draag een goed droogpak dat geeft drijfvermogen en 
houdt je warm op de terugweg. Zorg dat je peddel aan je kano 
vastzit, check je spatzeil of andere onderdelen op elastiekjes of 
touwtjes die je kunnen belemmeren de kano weer op te komen. Vaar 
niet alleen in ruw weer en blijf in elkaars buurt.  En zorg dat je een 
paar keer geoefend hebt met het verwijderen van je spatzeil terwijl 
je om gaat.  
 
Laatste leuke detail betreft de paling die Jaap (‘ik ben een culinaire 
kliko’) halverwege naar binnen had geslagen: hij dacht natuurlijk dat 
ie weer dicht bij huis was en kwam brutaal naar boven. ‘Maar’, zeg 
Jaap fier: ‘Ik heb hem keurig binnengehouden.’ 
 
 
 

 Kanokarren 
KVS is in het rijke bezit van twee kanokarren die bedoeld zijn voor transport van boten van de 
vereniging en leden. Bij aangetoonde geschiktheid kunnen deze 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 wagens is voor eigen risico en deze valt tijdens gebruik 
onder jouw eigen verzekering van je auto. 

  

1  “Bij de zwarte stip ging ik om” 
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 Evenementen commissie 
 
Inschrijven voor de tochten is  mogelijk, via de website van KVS   
https://www.kvspaarndam.nl/pg-28452-7-86492/pagina/welkom.html 
onder kop – Nieuws - Agenda 
 https://www.kvspaarndam.nl/ag-28452-0/agenda 
  
 

16-03 Algemene Leden 
Vergadering  

Jaarlijkse verantwoording van 2021 en presentatie plannen voor 2022 

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

01-04 Seizoen start De boten mogen weer het water 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 2021 

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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 Openingstocht Rondje Uitgeest 
 
Zondag 10 April  
 
Verzamelen op het fort om 9.00 uur 
Vertrek vanaf fort 9.30 uur 
 
Voor degene die rechtstreeks naar het 
startpunt willen. Dat is pareerplaats 
Hoek Lagedijk/Broekpolderweg  Uitgeest 
Daar zijn we ca 9.45 uur. 
 
 
 
Rondje Uitgeest- Krommenie.  We varen 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. 
 
Inschrijven voor de tocht is  mogelijk, via de website van KVS. 
https://www.kvspaarndam.nl/ag-28452-7-163758/agenda/openingstocht.html 
 
 
 

 Kampeerweekend 1,2 en 3 juli    
 
Het is nog ver weg maar toch moeten we hier al enige aandacht aan besteden. 
 
We willen naar een camping waar mogelijk ook hutten te huur zijn voor diegene die meer comfort 
nodig hebben s’ nachts. Daarnaast is het druk op de campings in het weekend en zullen we moeten 
bespreken. 
 
Hierbij de oproep om je alvast op te geven deze maand voor dit weekend. Dit kan op de website  
Onder kop Nieuws en Agenda. 
 
Voor degene die een Hut zouden willen reserveren , graag even contact met de evenementen 
commissie.  Die bestaat dit jaar uit Robert, Dre en Arjan.  
Email adres is                       Evenementen@kvspaarndam.nl  
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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  


