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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
april 2021

Van de voorzitter
Ronald Pel

Beste leden,

Stapsgewijs ontdekten we collectief hoe ingrijpend de gevolgen van het corona-
virus waren op ons dagelijks leven en voor onze club.
We zijn inmiddels een jaar verder. Ik hoop dat jullie deze tijd goed doorkomen. Voor
velen zal de situatie rondom werk (voor mij persoonlijk zeer zeker) en/of opleiding
onzeker en turbulent zijn momenteel en ik hoop dat jullie hier zo weinig mogelijk
nadelen van ervaren.

Het is ontzettend vreemd om te ervaren dat al die vormen van "klein geluk" tijdelijk
onmogelijk zijn: samen varen, kopje koffie of een biertje in de kantine. Je staat er
eigenlijk nooit bij stil dat die dingen tijdelijk onmogelijk zijn.
We kijken enorm uit naar het moment dat de club weer "open" gaat. Onze mooie
kantine zal nog fijner aanvoelen dan hij al deed en de douches in de kleedkamer
voelen dan nog lekkerder aan.

Wij zijn als bestuur aan jullie verantwoording verplicht en daar willen we graag aan
voldoen. Ik kan jullie melden dat we met wat externe hulp proberen om spoedig
een digitale Algemene Ledenvergadering te organiseren. Over een geschikte vorm
zijn wij nog aan het nadenken. Nader bericht volgt nog in een volgende nieuwsbrief.

Het zal mijn laatste ALV zijn als voorzitter. Na 7 jaren (waarvan de eerste jaren zeer
intensief waren) meld ik dat ik er definitief mee ga stoppen, wel of geen opvolger.
Mijn bedrijf moet ik na de coronacrisis weer zien op te bouwen en daar heb ik alle
energie hard voor nodig.
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Iedereen weet wat voor heftige jaren we hebben gehad met de brand,
brandafwikkeling en de wederopbouw. We zijn daar met veel vereende krachten
zeer goed door heen gekomen en we mogen trots zijn op ons gezamenlijke
resultaat. Ik heb mijn steentje kunnen bijdragen, vond het een uitdaging om te
doen, maar vind het nu ook mooi geweest.

Helaas komt mijn noodzakelijke moment van aftreden erg ongelegen voor
het bestuur als geheel. Niet alleen ik maar ook Frans (secretaris), Sander
(penningmeester) en Henk (algemeen bestuurslid) hebben er 7 jaar
opzitten en gaan niet meer verder. De statuten vereisen dit ook. Meerdere
keren wij hebben wij de leden verzocht om deel te nemen als bestuurslid.
Hier is geen enkele reactie op gekomen.

Als er nu niets gebeurt dreigen we af te glijden naar een vereniging zonder
bestuur en dat betekent ook einde van de vereniging !

Ik hoop echt dat er in de tussentijd iemand opstaat die deze prachtige vereniging
met mooie mensen van divers pluimage een aantal jaar wil voorzitten.

Voor nu blijf gezond en tot ziens langs of op het water.

Ronald Pel

 

Afval uit het water gevist? Gooi het in
een drijfvuilkist!

Henk Zwagerman

Vanaf zijn supboard onthulde wethouder Robert te Beest vrijdag 2 april j.l. de
eerste zogenaamde drijfvuilkist bij de Bergerbrug. Drijfvuilkisten zijn afvalbakken
waar je vanaf het water makkelijk afval in kunt doen. In de drijfvuilkisten is een
opening voor plastic, blik en drinkpakken en eentje voor glaswerk. De komende
periode worden er nog 4 drijfvuilkisten geplaatst langs veelgebruikte vaarroutes in
de gemeente Alkmaar.
Dit was de openingsalinea van het persbericht dat door Stadswerk072 o.a. is
geplaatst op hun website: www.stadswerk072.nl.
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Hier ging echter wel het e.e.a. aan vooraf:
Nog voor de Corona-periode werd ik als bestuurslid aangesproken door Bernie
Daatselaar, om bij de gemeente eens het voorstel te doen om “blikvangers” te
plaatsen langs de oevers van de Alkmaarse wateren. Zij signaleerde het probleem
dat zij tijdens kanotochtjes bijeengeraapt zwerfafval niet kwijt kon. Dit verzoek is
destijds neergelegd bij de gemeente Alkmaar en daarop kwam er contact met
Stadswerk072 dat verantwoordelijk is voor de vuilafvoer.
“Blikvangers” bleken onhaalbaar vanwege het probleem om deze te legen vanaf de
positie langs het water. Men stelde ons verzoek echter wel op prijs en ging naar
andere mogelijkheden kijken.
Samen met ActiefTalent Alkmaar/Reakt (mensen op weg helpen met psychische
problemen, verslaving, burn-out, een justitieel verleden of een sociaal isolement –
zie www.reakt.nl), dat o.a. als werkgebied heeft het verzamelen van zwerfafval
(ook op het oppervlakte water) kwam men op het idee van “drijfvuilkisten”. Deze
konden worden ontwikkeld en gemaakt in de werkplaats van ActiefTalent.

Er zijn 5 van deze kisten gemaakt. In de tussentijd was ook de supgroep van Nanda
van den Ham (El Kombi) in de besprekingen betrokken. Hun doel/motto is het
verzamelen van zwerfafval op het water waar zij ook daadwerkelijk frequent actief
in zijn.

Men had de volgende locaties op het oog:
Bergerweg/Geestersingel
Troelstrakade/Bleekerskade
Hoornse vaart/Halve Maensbrug
Nicolaas Beetskade/Ruysdaelkade

Plaatsing van de kisten is echter nog aan overheidsregels gebonden qua
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stadsgezichtbescherming etc. waardoor definitieve plaatsing nog kan wijzigen.
Op 9 januari 2020 ging ons eerste verzoek naar de gemeente Alkmaar. Vlak daarop
volgde enkele gesprekken met Stadswerk072. Door Corona en ziekte van een
medewerker bleef het geruime tijd stil maar uiteindelijk is het toch tot realisatie
gekomen. Op 2 april 2021 zou de eerste “Drijfvuilkist” formeel in werking gesteld
worden door de verantwoordelijke wethouder. Zowel de suppers als wij waren
uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Hieraan wilden wij graag gehoor geven,
waarbij uiteraard de heersende Corona-regels in acht moesten worden genomen.
Het kon dus helaas geen verenigingsbrede happening worden met alle disciplines.
Op vrijdag 2 april j.l. zijn we met 11 kanoërs om 09.30 uur vertrokken vanaf de
club om in de wateren rond Alkmaar drijfvuil uit het water te vissen. Rond 10.45
uur verzamelden we ons, samen met een aantal suppers, onder het stadskantoor
om samen met de wethouder op een sup naar de plek te varen waar de eerste
"drijfvuilkist" officieel ingewijd zou worden. Hier konden we ook ons afval kwijt dat
helaas in voldoende mate in het water dreef. De wethouder kwam heelhuids op de
supplank aan, deed zijn woordje w.o. dankzegging aan de initiatiefnemers zoals
Kanovereniging Odysseus en loste zijn vuil in de drijfafvalkist als officiële in
gebruikname. En dit gebeurde met veel kanoërs en suppers om hem heen om het
enthousiasme voor deze ontwikkeling te benadrukken. Er zijn ruim voldoende foto’s
van gemaakt. Overigens vond één van ons het wel aardig een supper met de kano
een klein bemoedigend zetje te geven. Helaas werd het een nat pak voor de supper.
De stemming leed er echter niet onder!
Het was niet typisch aangenaam weer dus rond 12.00 uur voeren wij weer terug
naar de kanovereniging, waar we nog even genoten van een lekkere warme bak
koffie. Bij alle deelnemers kwam het goede gevoel naar boven om weer eens als
grotere groep wat gedaan te hebben na een winter van varen in kleine groepjes.
Iedereen kijkt weer met verlangen uit naar de mogelijkheden om gezamenlijk het
water op te gaan. We zijn er aan toe!
Vandaag hebben we in ieder geval ervaren dat een suggestie van een clublid
uiteindelijk tot concrete plannen en daadkracht kan leiden.

Zwerfvuil is een groeiend probleem. Als kanovereniging met haar verschillende
disciplines hebben wij belang bij schoon oppervlakte water. Om zo nu en dan
zwerfvuil op te pakken tijdens onze tochten en af te storten in een drijfvuilkist
draagt bij aan een schoner milieu. Overigens zijn er leden onder ons die hier al erg
actief in zijn zoals bijv. Selma Rijpkema die er in haar eentje op uittrekt met een
mand achterop om vuil te gaan rapen. Ook een periodieke schoonmaakactie met de
kano’s, kajaks en drakenboten zoals we dat een paar jaar terug hebben gedaan zou
weer een goed initiatief zijn. Hier is zelfs enige subsidie voor beschikbaar.
Frappant was de tekst in het tijdschrift voor kanovarend Nederland ("Kanosport"
2021/1) van Querine Wegman, "een perfecte winteractiviteit" waarin zij een tochtje
beschrijft in onze wateren rond Alkmaar met de vaartip: "neem altijd een vuilniszak
mee"! Overigens wordt in de volgende uitgave van “Kanosport” dat in juni gaat
verschijnen ook aandacht gegeven aan de Alkmaarse Drijfvuilkist en haar
initiatiefnemers. Zo krijgt drijfvuil wel de aandacht.
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Wij hopen dat dit soort milieuvriendelijke initiatieven aanslaan en bewust maken
dat wij niet zonder een schoon wateroppervlak kunnen waar wij met onze
sport/hobby zoveel plezier aan beleven. Laat de drijfvuilkist niet werkeloos toezien!

Op de officiële inwijding op 2 april j.l. konden wij ons als vereniging goed
presenteren. Dit was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste deelnemende
kanoërs en alle andere leden voor hun positieve bijdragen, waarvoor dank! Met
enthousiasme en samenwerking is veel mogelijk.

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

 
Onderstaande berichten staan op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Data NK aangepast
Update NK per 29 maart: nu de corona
maatregelen aanhouden hebben we de
planning van de Nederlands
Kampioenschappen Kanopolo herzien. Graag
geef ik zoveel als mogelijk duidelijkheid wat
dit jaar wel/niet gaan doen met de Lees
meer…

 

"Tochtnotatie"
Tekst: Simon Carmio - foto's: Henk Zwagerman
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23 maart 2021: tochtnotatie "de Egmonden".

Door een val met schaafwonden en het opschorten van een afspraak vaart Nan met
ons mee. Nico is, na lange afwezigheid, weer van de partij.

Goed kanoweer, wolken afgewisseld met opklaringen, wind ca. 3 Bft.
Door het Hoefplan naar het westelijke buitengebied.
Ritselend riet; waterrimpels in meanderende sloten.
Na de hoeve Halfweg naar Egmond Binnen met haar standbeeld en de
kasteelfundatie te water.
 
Naast de steiger op de stoep voor een galerie een windvrije pauze.
De galeriehouder vertelt over zijn bijzondere schilderlocaties op plaatsen “waar je
van je af kunt kijken”.
Zoals de vergezichten over het vlakke land van Noord Groningen en in het dal van
het Reitdiep.
Een slingerende trekvaart langs bosschages gelegen in een landschap van glooiende
weilanden.
En bovenal de buitendijkse kwelders bij Noordpolderzijl met het oude ‘t Zielhous
aan de dijk.
Een ambiance, die ook in onze vaartrajecten in het oostelijke Waddengebied een
grote rol speelt.
Tochten naar Simonszand, de Duintjes en de unieke avondtocht bij vallend water en
veel slik.
We hebben elkaars belevingen bevestigd; zo maar, herinneringen van
gelijkgestemden.
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Terug en voor de hoeve richting Abdij langs de steiger van het Maalwater.
Wandelaars op de slootdijk; in beide richtingen.
Ons eindpunt in de doodlopende sloot - met de steiger naar het grasveld - is
veranderd.
De hekken en struikgewas rond het rodekruis-depot zijn weggehaald.
Een rommelige zandbak is over; zeer geschikt om de boten te parkeren.
2e pauze in een magere zon op het gras.
Het echtpaar vol enthousiasme bij elk kanobezoek vertoont zich niet.
Wel worden er bloemen gebracht: voor het herstel van kommer en kwel, zo
veronderstellen we maar.

De Abdij trekt niet: we stappen in om bij de steiger aan het begin van het
Maalwater weer uit te stappen.
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3x overdragen in een rustiek stukje vaarwater, ondiepten en overhangende takken.
Na het witte huis bij de sluis, de kleine watermolen en het oude gevandaliseerde
ING gebouw Alkmaar weer in.
Daarna volgen het Hoefplan, het Bolwerk, de molen van Piet en de club.
25 km: Nico, Nan, Henk en Simon

Nog steeds geldt: opnieuw een tocht in het stramien van de nauwelijks gewijzigde
COVID-lockdown.
Een vaarschema, dat in elk geval aanhoudt tot eind april 2021.
Varen in groepen van maximaal 4 personen is nu de geldende norm.

 

Tochtje ronde de Razende Bol
Jan Vrouwe vond dit zeer
leuke en leerzame filmpje.

 
 

Dieselgemaal Alkmaar
Jan Vrouwe attendeerde de
nieuwsbriefredactie op een
artikel van Adapt (de
stichting die zich ontfermt
over kwetsbaar erfgoed in
Alkmaar). Dit artikel gaat
over het dieselgemaal
Alkmaar, laten we zeggen
"onze buren".
Het artikel kan je hier lezen.

Kanovereniging Odysseus
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Opgericht: 4 september 1973
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de website kunt u per e-mail contact opnemen met het bestuur en de
diverse commissies. U kunt met deze link per e-mail contact opnemen met de
ledenadministratie.

Deze e-mail is verstuurd aan vanunenhardy@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.
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