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Van het bestuur: 
 
Beste KVS leden, 
 
Eerder dit jaar hebben jullie in grote getale de aanpassingen in de KVS statuten goedgekeurd. 
Nog dank voor jullie enthousiasme en betrokkenheid hierin. De stemming kende een historisch 
hoge opkomst! Inmiddels heeft de notaris de aangepaste statuten nauwkeurig doorgenomen en 
nog enkele (kleine) aanpassingen gemaakt. Daarmee zijn de KVS statuten weer voor vele jaren 
juridisch prima op orde gebracht. 
 
Volgens diezelfde statuten moet het Bestuur aan de Ledenvergadering (LV) nu nog een laatste 
maal haar goedkeuring vragen zodat de definitieve versie van de statuten kan passeren en in 
het register opgenomen kan worden. 
 
Bij deze wil het KVS bestuur dat om praktische redenen op ‘elektronische’ wijze via de mail 
plaats laten vinden. 
 
!!  We vragen jou en de andere KVS leden dan ook nogmaals om (uiterlijk 19 augustus ) 
goedkeuring te geven aan de definitieve versie van de KVS statuten via een reply op deze 
mail met jou akkoord. 
 
De definitieve versie van de aangepaste KVS statuten ligt ter inzag op het fort en vind je als 
bijlage bij deze nieuwsbrief. De aangepaste tekst is voor de duidelijkheid geel gearceerd. 
 
Op het KVS Jubileumfeest bekrachtigen en vieren we met de daar aanwezige leden ten slotte de 
definitieve goedkeuring en het passeren van de nieuwe KVS statuten door het maken van een 
‘officiële’ foto. 
 
Dank voor je medewerking en het vertrouwen 
 
Namens het KVS Bestuur 
 
Nico en Dré 
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          Jubileum Feest KVS  
 
 
 
We bestaan ondertussen 30+1 jaar en dat mag nog steeds gevierd worden. 
Wellicht heb je de datum al voorbij zien komen in de KVS app  
 
                      Hierbij nodigt de KVS feestcommissie je hiervoor uit. 
 

Wanneer:    Zaterdag 3 September 

Waar:   op het Fort 
Wat gaan we doen 13.00 uur , met zijn allen een leuke korte tocht van ca 8 km 
    om in de stemming te komen. 
 

16.00 uur  Waterfun bij het fort waarin we in kleine teams tegen 
elkaar een Super estafette  doen bij de steigers, en misschien wil 

           je eens een Eska proberen.  (neem droge kleren mee) 
 

18.00 uur Barbecue en Feest. 
 
Uiteraard ben je ook van harte 
welkom om iedereen aan te 
moedigen zonder dat je mee doet. 

 

Om een en ander in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat er voor iedereen 
voldoen lekkers aanwezig is willen wij je vragen je hiervoor in te schrijven op de 
website. Je kan daar aangeven aan welk deel je mee wilt doen en of dat je nog speciale 
wensen hebt voor de BBQ.                                                                                                                              
Voor deelname aan de BBQ vragen we een bijdrage van 10 euro per persoon. 

Inschrijven:  https://www.kvspaarndam.nl/ag-28452-7-174738/agenda/30_jarig_jubileum.html 

Mocht dat niet lukken WWW.kvspaarndam.nl onder Nieuws en Agenda 

Mocht je nog vragen of leuke ideeën hebben neem dan contact op met Marga 
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Najaarstocht:   Zaterdag 10 September    
Lindschoten – Montfoort – Oudewater, ca.18 
km. 

  
 
De Linschotenroute is een kanoroute over de Lange Linschoten en de Hollandsche IJssel langs 
de mooie plaatsen Linschoten, Montfoort en Oudewater. Oudewater verkeeg in 1265 al 
stadsrechten, en is daarmee de oudste stad in het Groene Hart! 
 
Tijdstip verzamelen op het fort is 8.00 uur. Gezamenlijk opladen en gauw een bakkie koffie en 
weg. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je boot met peddel op de kar komt.  
Onderweg komen we niet altijd wat tegen dus neem zelf je lunch, lekkers en drankjes mee.  
Vertrek 8.30 uur richting Linschoten  
 
De tocht vertrekt in Linschoten aan de Noord Linschoterdijk 1, 3461 AC Linschoten en dat is ca 
60 km rijden. 
 
Voor alle tochten geldt dat je je kunt inschrijven via de website. www.kvspaarndam.nl onder 
kopje Nieuws en Agenda 
 
Mocht dit niet lukken dan kun je ook een mail sturen naar evenementen@kvspaarndam.nl. 
En dan is er nog de KVS app.  
 
De capaciteit voor wat betreft het aantal inschrijvingen ligt bij ca. 20 deelnemers. Dus twijfel 
niet en schrijf je op tijd in.  Geef bij het inschrijven aan of en welke verenigingsboot/peddel  je 
zou willen gebruiken.   ( Wie  eerste inschrijft heeft de boot) 
 
Het weer laat zich niet altijd raden. Neem warme en extra (regen) kleding mee, je weet maar 
nooit.   
 
Voor de tocht vragen we een kleine onkostenvergoeding van 7.50 euro per persoon voor 
transport etc. De kosten worden aan het begin van de dag afgerekend en het zou fijn zijn als je 
dit gepast kan betalen.   
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Tocht verslag :  Zondag 10 april 2022 - Openingstocht KVS - Uitgeest Krommenie (15,3 
km) 

Het heeft even geduurd, maar hier is dan mijn verslag van deze mooie tocht. 

We verzamelen om 9 uur bij het Fort. Kom je (eindelijk eens) keurig op tijd, zijn de meeste 
kajaks toch alweer opgeladen op de kanokarren. Vroege vogels die kajakkers (de meesten dan). 
Ja, je las het goed! Twee karren. We zijn met 14 kajaks op pad. Materiaalman Robin houdt 
nauwlettend in de gaten dat de kajaks veilig vastgesjord worden.  

Vanzelfsprekend staat de koffie/thee klaar en kan er wat geleut worden. Tijdens dit leuten leer 
ik een van de oudste leden kennen. Langer lid dan voorzitter Nico en voormalig 
penningmeester Frank T in ieder geval en dat wil blijkbaar wat zeggen. Ze heet Trudy en is al 
meer dan 20 jaar lid. Ik had haar nog nooit gezien. De meesten hebben haar nog nooit gezien. 
Ze schijnt maar een paar keer per jaar te komen. Wat een gemis voor de club dat ze niet vaker 
meevaart. 

Het is prachtig helder weer met een licht briesje. Perfect voor de openingstocht. Dat hebben de 
broertjes Zwetsloot toch maar goed geregeld. 

Heel fijn om de mensen die niet in de winter hebben doorgevaren weer te zien.  

Ook onze voorzitter Nico is aanwezig. Hij heeft een guitige pet op en ik vind het leuk dat ik ‘m 
vandaag voor het eerst (dacht ik) sinds lange tijd weer eens zal zien peddelen. Helaas bleek hij 
ons alleen maar uit te zwaaien. Voelde zich ineens niet helemaal lekker. 

Een grote parkeerplaats aan de Broekpolderweg/Lagendijk ten oosten van Uitgeest heeft 
genoeg ruimte om alle auto’s te herbergen en is het ‘startpunt kanoroutes Uitgeest’.  

Review op Google Maps: 

Voldoende parkeergelegenheid, toiletgebouw bij jachthaven 100 m verderop, toegang tot 
prachtige kanoroutes over het Uitgeestermeer en door de polders.  

De tewaterlating van de boten gaat daar perfect en rond 10:30 uur zitten we allemaal in onze 
boot en varen we onder de A9 door, eerst naar het westen om met een lus weer onder de 
drukke weg door te varen naar het oosten, richting Westknollendam. Windje in de rug, 
zonnetje in het gezicht, wat een genot. Gelukkig heb ik me ingesmeerd.  

De rietkragen zijn nog laag dus hebben we mooi zicht op de groene weilanden. Zoals 
clubfotograaf/penningmeester/FB-moderator Dré al zo mooi op de KVS-app beschreef: met 
tientallen spelende hazen, futen, kieviten, grutto's, en grauwe kiekendieven... Het leuke van 
zo’n gezamenlijke tocht vind ik dat je iedereen even kan spreken. Dan vaar je weer naast die, 
dan weer naast die. Dat maakt het echt gezellig. 

Bij De Woudaap genieten we van een pauze. Deze molen uit 1651 staat daar voor het bemalen 
van 710 ha polder. Op de dijk staat een bankje maar daar is het best winderig, onderaan de dijk 
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zitten we lekker in de luwte en in het zonnetje. Bovendien hebben we zo een prachtig uitzicht 
op de molen.  

De ongetrainden hoor ik totaal niet klagen over lamme armen (respect!). Toch splits de groep 
zich en gaan zij dezelfde (?) mooie route terug begeleidt door Arjan Zwetsloot (of was het 
Robert?). De diehards die in de winter hebben doorgevaren tillen de kajaks over de dijk en 
vervolgen hun ‘weg’ naar het noorden voor wat extra kilometers. Zij worden begeleid door 
Robert Zwetsloot (of was het Arjan? – je weet het nooit).   

 

Wel even oppassen als je weer de boot wil instappen bij de steiger. Voor je het weet schuift de 
boot eronder en lig je in het water…  

Het tempo gaat iets omhoog zodat beide groepen ongeveer gelijktijdig bij de auto’s zullen 
aankomen.  

Na de Markervaart, de Enge en Wijde Stierop zien we rechts van ons het Alkmaarder- en voor 
ons het Uitgeestermeer liggen. We gaan linksaf, de Buiten-Crommenije in waar we nog twee  
keer overdragen voor we bij het Zwaansmeertje komen.  

Een groepje vogelaars dat door verrekijkers staat te turen – net als we de laatste keer 
overdragen – leerde me dat je de kiekendieven makkelijk herkent aan de V-vorm tijdens de 
vlucht. Zo leuk! 

Nog even de Molensloot door en we zijn weer terug bij de parkeerplaats. 

De andere groep geniet al lekker in de luwte van een aantal containers op de parkeerplaats van 
het zonnetje. Gauw terug naar het fort, bootjes netjes terug in de rekken, dan is er nog tijd om 
even met een drankje in de hand na te praten over deze gezellige tocht.  

Dank voor deze mooie dag activiteitencommissie, we hebben genoten van de tocht en elkaar! 

Marga Mulder 
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Niet Vergeten  Hé 
 

 


