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 Van het bestuur 
 
Dit jaar helaas voor het eerst een digitale Algemene Leden Vergadering We hadden een mooie opkomst en 
de voorzitter had er zin in. Helaas bleek de digitale vaardigheid van het bestuur niet bestand tegen de 
nauwkeurigheid waarmee de voorzitter gewoon is iedereen te woord te staan. Een Zoom meeting van 45 
minuten bleek onvoldoende om alle stukken te behandelen.  Het aanmaken, doorgeven en opstarten van 
een tweede meeting  liet even op zich wachten en dit hielp niet om iedereen weer opnieuw in de 
vergadering te krijgen.  We hebben de vergadering in kleiner comité wel afgerond en in deze nieuwsbrief 
zullen we hiervan verslag doen.  Voor iedereen die de moeite heeft genomen aan de vergadering deel te 
nemen excuses voor het verloop hiervan. 
 

 Penningmeester gezocht 
 
Niet dat wij hem kwijt zijn maar Frank heeft aangegeven niet langer penningmeester te kunnen zijn.  
Voorlopig zal Wim Postma zijn taak waarnemen. Daarom zijn wij op zeer korte termijn een lid dat zich wil 
en kan inzetten in het bestuur van KVS als Penningmeester. 
 
Met een vereniging van onze omvang is dit geen maand vullende maar wel een verantwoordelijke taak.  
Heb jij zin en gelegenheid je in te zetten voor de club informeer dan eens bij  
een van de bestuursleden.  
Enige Digitale vaardigheden zijn wel verreist, niet om bovenstaande zoom capaciteiten aan te vullen,  
de clubadministratie wordt bijgehouden in Office Exel ( Laptop en software zijn beschikbaar) 
 
 
  

 Gevonden op de stijger 
 

Hoewel het weer nog niet heel erg meezit wordt er toch al weer 
aardig wat gevaren. Helaas zien we dit ook nu al terug in 
verenigingsmateriaal dat buiten blijft liggen tijdens het varen of na 
vertrek uit het fort. Ook al is het materiaal niet van je zelf wees er 
zuinig op en laat het njet slingeren, want het is niet altijd dat we de 
spullen op tijd terugvinden op de steiger.   
 
Figure 1:   Zo gevonden 12 april 
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 Algemene Leden Vergadering 2021  

 
Met een opkomst van 22 Leden en 1 Afmelding kunnen we spreken van een goed (online) bezochte 
Ledenvergadering. 
 
Na een welkom van de voorzitter waarin hij memoreert dat 2020 wel een bizar jaar is geweest door Corona  
constateert hij ook dat er ook heel bijzonder zaken zijn  afgerond. Zo heeft er ondanks Covid toch nog een 
beginnerscursus kunnen plaatsvinden met als gevolg een leuke nieuwe ledengroep, er is een tweede 
kanokar gemaakt en er is een prachtig mooie steiger gekomen. Tevens hebben er ook nog een aantal 
gezamenlijk  tochten kunnen plaats vinden.  Het moge duidelijk zijn dat dit ,zonder een betrokken  groepje 
handige leden, niet had kunnen plaatsvinden en daarvoor wil hij namens de vereniging nogmaals zijn grote 
waardering uitspreken .   
 
Naar aanleiding van de uitnodiging voor de ledenvergadering waren een aantal vragen / opmerkingen 
binnengekomen en deze worden door de Voorzitter behandeld. 
 
Zie bijlage vraag en antwoord Algemene ledenvergadering 2021 
 
Helaas wordt na 30 minuten al de verbinding verbroken. Het lukt een 11 leden nog wel opnieuw in te 
loggen op de zoommeeting en een aantal laatste zaken wordt nog behandeld.  
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en input voor de vergadering  
                                                                                                                                         

 Clubavonden   
 
We zullen nog steeds geen clubevenementen organiseren en de clubavond zit er nog steeds  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)  
 

 Helaas nog steeds de nodige beperkingen !!! 
 
Hierbij nog steeds 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 vrij 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 
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 Eenrichtingsverkeer Burgwal  

 
Stadse fratsen in Haarlem . Binnenkort kom je onderstaande borden tegen aan de noordzijde van de 
burgwal 
 

“Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit: 
op de vaarweg de Burgwal nabij de noordelijke aansluiting daarvan op het Binnen Spaarne, 
eenrichtingsverkeer in te stellen, met dien verstande dat het voor het scheepvaartverkeer 
verboden is om de vaarweg de Burgwal vanuit noordelijke richting in te varen.” 

     

                                            

 
 Tochtverslag  “ Spaarnwoude Anders” 

IK WIL HEM U NIET ONTHOUDEN WANT HIJ WAS TE LEUK.  

Het waait hard en misschien gaat het ook nog regen. Toch schijnt s,morgen-
vroeg de zon en dit biedt mogelijkheden. Met zijn vieren en gepaste afstand 
besluiten we het te houden op een rondje Spaarnwoude. Ook als het waait is 
deze goed te doen en enkel op het IJ is het opletten. Overtillen na de brug 
onder de A9 en glibberend het talud af. Direct is de wind niet meer lastig en 
varen we parallel aan de A9 richting de ingang van Spaarnwoude . Rechts , 
links de bocht om en we bevinden ons in de wat op een soort mangrove lijkt. 
Voor ons schieten schichtig een paar ijsvogels weg en bevinden we ons tussen 
kwetterende vogels. We varen dit rondje rechtsom zoals we wel vaker doen en 
dit is altijd leuk. Na enkele kilometers passeren we de modeltreinbaan aan de 
rechterkant en komen naast de “kanobaan” te varen. Dit is het verlengde van 
zijkanaal B en staat hoog op het lijstje nog een keer te varen routes.  

Roos neemt het voortouw , stapt uit en gaat op verkenning. Stukje lopen, over 
een balk, weg over, weer een stukje lopen, over een slootje (waarin gelukkig 
een houten pallet ligt), de dijk omhoog en fietspad over. Ja het kan dus en 
gebeurt. Even later liggen we weer in het water. Tegenover ons het Fletcher hotel, links het gemaal Velserbroek en de 
A9 en ver in de verte rechts de steiger bij de Amsterdamseweg met daarachter het Noordzeekanaal. . Hier wat meer 
wind maar goed te doen. We drinken en eten wat en op weg. Naast het hotel bevindt zich een slootje ? Benieuwd wat 
daar is.  
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Slechts een lage brug met daaronder een wirwar van staal en kabels scheidde ons van een nieuw avontuur. 
Elegant en soepel achterover liggend gleed Roos moeiteloos als eerste onder dit obstakel door. Dapper 
achterover hangend en zich voort duwend tegen de kabels deed Dre ook een poging. Echter, halverwege 
kwam hij er tot zijn ontsteltenis achter dat deze methode slechts geschikt was voor weinige . Als door een 
sirene van de Lorelei had hij zich laten verleiden tot een kansloze missie. Zijn pet kwam op gruwelijke wijze 
vast te zitten, zijn boot kapseisde en wild om zich heen grijpend, met grote ogen van ontzetting, verdween hij 
onder water. 

 

Gelukkig, de sloot is niet diep, Dre heeft zijn neopreen aan en we kunnen weer snel verder. We varen nu in de 
Peddelpoel en deze komt weer uit op het zijkanaal B. Linksaf , door om de steiger aan het einde aan te tikken. Hier 
komen we nog een aantal stoere winterzwemmers tegen. 

Terugvarend komen we rechts nog een sloot tegen. Deze volgend komen we steeds verder richting Velsen en 
uiteindelijk uit bij de klimmuur en het festivalterrein van Spaarnwoude . Robert en ik zijn hier al vaak geweest om te 
klimmen maar hoe leuk is het om hier nu ook met de boot te zijn. Na ons momentje van geluk toch maar weer terug. 

                                  

Effe tillen en klauteren en vervolgens langs boerderij zorgvrij , waar je normaal lekker kunt drinken en eten , terug 
naar zijkanaal C. Snel zoeken we nog een stuk of 15 golfballen bij elkaar in de rietkraag van de golfbaan , weer 
overtillen en windkracht 6 tegen terug richting Fort. Onverwacht werd dit rondje Spaarnwoude weer een stuk leuker 
als dat ik mij ooit had kunnen voorstellen . Met dank aan Robert , Roos en natuurlijk Dre voor het spektakel stuk.  

Tocht gevaren 27 maart door Roos, Dre, Robert en Arjan 

Lengte 17 km.  
( Een Rondje Spaarnwoude is ook al heel leuk zonder het tweede deel bij  Zijkanaal B, je vaart dan ongeveer 10 km.) 
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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 vermoeide 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  


