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Stremming
Tussen 15 juli en 26 juli 2019 is de doorvaart onder de brug van de
Nieuwlandersingel tussen het water van de Bleekersloot en de Nieuwlandersingel
gestremd.
De reden hiervoor is dat tijdens deze periode er werkzaamheden plaats vinden om
de slootbodem naast Nieuwlandersingel 41 te herstellen. Na eerdere baggerwerkzaamheden is dit pand licht gaan verzakken en om verdere verzakking te
voorkomen is blijkbaar haast geboden. Werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen
van een laag zand en deze vervolgens af te dekken met een betonblokkenmat. Uit
veiligheidsoverwegingen is gekozen om de werkzaamheden plaats te laten vinden
tijdens de start van de schoolvakantie (i.v.m. aanvoer materiaal over de weg en
naastgelegen St. Adelbertusschool).
Dit zou betekenen dat kanovaarders de Nieuwlandersingel niet meer
kunnen bereiken vanaf de club!

https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/httyw5fvf0/w4gkmru4b6/at2bbcspg2
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Gelukkig valt het mee: de stremming is alleen van kracht van maandag 15 t/m
vijdag 26 juli 2019 tijdens werkdagen van 07:00 tot 16:00 uur! Er ligt dan een
ponton voor de brug en er zijn onder water duikers aan het werk.
Niemand kan er dan door!
Na 16:00 uur en in het weekend van 20/21 juni wordt het werkponton naar achter
geschoven en wordt er een doorgang van minimaal 2 meter gegarandeerd.
Er zijn 10 werkdagen voor gepland maar als alles mee zit kunnen ze wellicht eerder
klaar zijn.
Samengevat: in de betreffende periode kan overdag (door de week) vanaf
7:00 uur tot iets na 16:00 uur de Nieuwlandersingel niet bereikt worden
vanaf de club.
's Avonds en in het weekend wel!
En dan nog even dit: i.v.m. het EK wielrennen dat over de Vondelstraat
gaat, is Odysseus van vrijdag 9 augustus t/m zondag 11 augustus soms
slecht bereikbaar. Iets om rekening mee te houden!

Midzomernacht Drakenbootfestival
Carin, Jos en Paul
Aanstaande zaterdag (6 juli) wordt het tweede Midzomernacht Drakenbootfestival
gehouden. We pakken het dit jaar een beetje groter aan door met twee extra teams
te varen. Dus twee poules van 5 teams zullen strijden voor de wisselbeker.
We hopen op een grote opkomst van vrienden en familie om de teams aan te
moedigen. Uiteraard zou het ook leuk zijn als de leden van de vereniging langs
komen. Het belooft een gezellige avond te worden.
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Parkeren op privéparkeerplaats
Prinsenhof
Er wordt steeds vaker geparkeerd op de (privé-)parkeerplaats voor bewoners van
het appartementcomplex De Prinsenhof door onze leden en bezoekers van onze
club.
Dit is niet de bedoeling!
Parkeren graag aan de Vondelstraat of aan aan de overzijde bij het PCC

Rabobank Clubkas
De jaarlijkse Clubkas Campagne van de
Rabobank heeft weer een bijdrage
geleverd aan onze vereniging: een mooi
bedrag van 235,11 euro mocht Odysseus
op de rekening bijschrijven. Onze
voorzitter Ronald Pel was bij de uitreiking
aanwezig.

Nature today
Jan Vrouwe
Het is de laatste tijd prachtig varen met dit mooie weer en met z'n allen varen we
dus vele kilometers water. Maar weten jullie dat Nederland zo'n 330.000 km aan
sloten heeft?
Voorlopig doorvaren dus....
Onze sloten zijn belangrijk voor de afwatering, maar ook voor de biodiversiteit. Maar uit een recent onderzoek bleek dat de algehele waterkwaliteit
onder grote druk staat. Dit onderzoek in het kader van de IVN-slootjesdagen hield
in "het tellen van waterdiertjes op 150 plekken in Nederland door duizenden
kinderen en volwassenen".
Zie de link naar het Natuurbericht.
Wellicht moeten wij ook eens om de zoveel tijd de waterkwaliteit in de Bleekersloot
onderzoeken!
Zondag 30 juni heb ik een rondje Heerhugowaard gevaren, dit als alternatief voor
de Schermerrally, die ik al meer dan 100 keer gevaren heb. Het rondje
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/httyw5fvf0/w4gkmru4b6/at2bbcspg2
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Heerhugowaard is een mooi kanotraject met 2 sluizen, één bij Rustenburg en één
bij de Roskamsluis bij het Waardje/ Oudkarspel. De sluizen worden vlot bediend en
kunnen tevens benut worden voor een drink- en eetpauze.
Het rondje is met 45 km een paar km langer dan de "Schermer-marathon" zoals ie
ook wel genoemd wordt.
Ik zag veel Poelruit (Thalictrum flavum) tussen het riet welk door de gele pluimen
zeker opvalt tussen het groene riet. Ook zie je nu veel libellen, zoals het bekende
Lantaarntje en de Oeverlibel.

Poelruit

Lantaarntje

Oeverlibel

Bij de club is een bijzondere paddenstoel te bewonderen, de Zadelzwam (Polyporus
squamosus ), om de hoek van de kano loods, op een stronk naast de C-10
Nog veel vaarplezier deze zomer!

Drakenboot: Race the Dragon
Carina Gutker
Odysseus Dragons is de derde club van het land: na The Dutch Dragons en River
Dragons. Dus als die laatste twee er bij een wedstrijd niet zijn, moet Odysseus
gemakkelijk kunnen winnen, toch? Zo simpel is het niet, bleek vorige maand bij
Race the Dragon in Alkmaar.

Er was namelijk geduchte tegenstand van zowel Old Water Dragons als het uit het
Duitse Frankfurt komende team Dragonauten. Maar Odysseus liet zich niet zomaar
verslaan. Versterkt met Ursula, Mats, Aldo, Michel, Martin en de stuurmannen van
United kwam het team elke ronde glasrijk door. Mooi was dat verschillende
peddelaars van ons ook nog meerdere keren mee deden met boten van de GGZ.
Het resultaat: liefst twee prijzen! Odysseus won in de wedstrijdklasse, GGZ
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/httyw5fvf0/w4gkmru4b6/at2bbcspg2
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Dragons werd derde in de mixed klasse.
Een prachtig resultaat, eentje die smaakt naar meer.
Foto’s van Martin de Haan & United Dragons.
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