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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
maart 2021

Het wordt weer voorjaar!
Dat de COVID-19 viruspandemie onze individuele- en gezamenlijke kanoactiviteiten
heeft beperkt, is iedereen bekend.
Maar dat - ondanks deze beperkingen – vrijwel alle dinsdaggers zijn blijven varen,
inspireert en daagt uit. Ook op de zondagochtend zijn er enthousiaste
kanovaarders. En dan zijn er nog de kanoërs die gewoon solo even de kano pakken
om er op uit te trekken.
Het vaarplezier is zichtbaar in fotoseries van tochten al dan niet “versierd” met
korte respectievelijk lange notities en notaties.
Dit is meetbaar in de - bij herhaling gestelde - vraag “wie gaat er mee varen”, en
door ontmoetingen rond ons clubgebouw.
De tochten worden solo en in
variabele of vaste duo’s gevaren.
Anderen varen in eigen regie en in
eigen omgeving of zijn om
verschillende redenen helaas
verhinderd.
“Opgeteld” betekent het huidige
enthousiaste kanovaren, dat iedereen
voortdurend aan het
behoud/verbetering van de eigen
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fysieke en mentale conditie werkt.
En dit betekent eveneens, dat elke
kanovaarder zonder problemen weer
zal kunnen deelnemen aan
toekomstige groepstochten.
Voor de dinsdagger betekent dit dat
bekende en (deels) onbekende
tochten in onze provincie en aan de
grenzen daarvan verderop in de tijd
weer mogelijk zullen zijn.
Het vaarschema 2021 “wacht op
uitvoering”!
Helaas zijn de draken en de kanopoloërs minder fortuinlijk. Zij bedrijven een echte
teamsport en dat is vanwege de corona-maatregelen helaas niet mogelijk.
Hopelijk worden de beperkende maatregelen spoedig opgeheven of in ieder geval
voldoende versoepeld en kan er met grotere groepen worden gevaren en zijn
teamsporten weer mogelijk.
Hopelijk kunnen de draken binnenkort weer in de drakenboot stappen.
Hopelijk kunnen de kanopoloërs hun energie weer kwijt tijdens trainingen en
wedstrijden.
Hopelijk kunnen we op zondagochtend het varen afsluiten met koffie of thee met
soms iets lekkers op het terras.
Hopelijk kunnen we weer nazitten op de clubavond.

Kortom: we hebben weer zin om te varen!
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Enquete politie Alkmaar - Duinstreek
Beste leden,
Vanuit Politie Alkmaar- Duinstreek is er een project opgestart. Hierbij wordt
onderzocht in hoeverre er op de wateren in de regio overlast wordt ervaren van
boten die met een te hoge snelheid varen. Vanuit waarnemingen van de Politie is
bekend dat er sprake is van overlast en om meer inzicht te krijgen in dit probleem
zijn wij op zoek naar ervaringen van personen die actief zijn in de sport- en
recreatievaart.
Om deze reden is een enquête opgesteld waarbij enkele vragen aan bod komen die
betrekking hebben op het overlastprobleem. Het invullen van de enquête neemt
ongeveer 5 minuten in beslag en is volledig anoniem. De enquete kan via deze link
gestart worden.
Vanuit de Politie Alkmaar- Duinstreek zouden wij uw medewerking zeer op prijs
stellen zodat wij het overlastprobleem projectmatig kunnen aanpakken. Met uw
hulp kunnen wij ons inzetten voor een veilig en plezierig vaarseizoen!
Voor vragen of eventuele aanvullende informatie kunt u met ons contact opnemen
via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Devlin Kroonen en Sidney Marshall
Politie Alkmaar- Duinstreek, Basisteam Alkmaar
devlin.kroonen@politie.nl
sidney.marshall@politie.nl

Mededeling: stremming bij hefbrug
Oterleek
I.v.m. een hydraulische storing aan de hefbrug Oterleek is deze
gestremd voor vaarweggebruikers! Er liggen delen in het water om een olievlek in
te perken welke in het water terecht is gekomen door de storing.
Aangezien leden van Kanovereniging Odysseus hier regelmatig langs komen, zijn
wij hierover geïnformeerd door provincie Noord-Holland. Men kan niet verder
kanoën dan tot molen "De Otter".
Het lijkt er overigens op dat de stremming van korte duur zal zijn. Naar alle
waarschijnlijkheid zal begin volgende week de stremming al weer opgeheven zijn.
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Zeekanoprogramma 2021
Henk Zwagerman
Het zeekanoprogramma voor het seizoen 2021 was normaal gesproken al gereed
en verspreid geweest.
Hoewel enkele andere kanoverenigingen inmiddels wel al een zeekanoprogramma
hebben uitgegeven, onder voorbehoud van geldende covid-restricties, wacht ik er
mee tot het moment dat varen in groter groepsverband evenals het vervoer met de
trailer weer mogelijk is. Het moeten afmelden van een geplande tocht a.g.v. de
geldende covid-restricties is frustrerend en niet motiverend.
We moeten dus gewoon nog even geduld betrachten alvorens als groep weer het
grote water op te gaan. Zodra dit duidelijk is zal het zeekanoprogramma direct
verspreid worden.
Het staat uiteraard eenieder die het grote water beheerst vrij om als groep van 2
op een verantwoorde manier het grote water op te gaan. Dit valt buiten de
doelstelling en verantwoordelijkheid van de zeekanocommissie.

Hierbij nog een plaatje op het strand van de nog niet zo lang bestaande lagune
onder Oudeschild in een tijd dat Covid voor ons niet bestond. Beelden om naar
terug te verlangen!
Ik hoop zo spoedig mogelijk het zeekanoprogramma 2021 te kunnen verspreiden
en er als groep op uit te kunnen trekken.
De Zeekanocommissie

Tochtnotatie “Heerhugowaard – Broek
op Langedijk – Alkmaar Noord ”
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Tekst: Simon Carmio - foto's: Henk Zwagerman
Het klimaat laat ons varen in het gesmolten februari-ijs van kort geleden.
In twee weken vanuit een natte somberheid via een koude van -15 C met sneeuw
en ijs naar een “lente in wintertijd”.
Goed kanoweer; zon en wolken; met straffe ZW-rugwind over het Zeglis en het
kanaal richting Kolhorn.
Zo nu en dan rolt er opgestuwd water voor ons uit; over de dijk gaan een paar
joggers; onderhoud aan de spoorbrug.
Het plankier bij de binnenhaven van HHW staat onder water. We dragen over en
pakken door (!) het eilandenrijk in.

Kleine boten op de wal; ander waterverkeer is er niet; 2 kinderen schommelend aan
de waterkant; rond de huizen stilte.
Het heef iets van een leeg “tweede woonhuispark” met slechts seizoenbewoning.
Grassen en bomen kleuren groener; struiken geraken in de knop.
Deze lenteachtige veranderingen maken dit sombere leefgebied minder
naargeestig.
De vaste vaarroute brengt ons op het Noordermeer; windvlagen maken
rimpelbanen aan het wateroppervlak.
Via oud Broek en een SUP-vrouw naar het Westerdel voor een eet/drinkpauze.
We gaan door naar het Geestmerloo en moeten “dubbel” overdragen.
“Dubbel” op ca. 200 meter van elkaar; dat alles om het lopen op de rotonde zo kort
mogelijk te laten zijn.
Aansluitend afglijden langs een gemaaide steile helling en over een ondiepe sloot

05/03/2021, 18:37

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: de lente breekt aan!

6 van 10

https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/y0xva...

langs druk verkeer.
Een duiker onder de S8 brengt ons in de stilte van de natuurbegraafplaats.

Aan het eind van de bijbehorende waterplas vinden we de alternatieve
overdraagplaats, aan de voet van een gemaal, gemakkelijk en kort.
We doen nog een koffie; er is nogal wat volk op de dijk van Daalmeer, te voet en
fietsend.

Terug via het windvrije westelijke traject in Alkmaar Noord langs de achterkant van
Koedijk.
Tot de Oudieplas gaat dit volgens plan; daarna verliest onze intuitie haar koers.
Uiteindelijk komen we terecht op de “duikerroute” langs de N245 en verlaten we dit
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woongebied aan de Hoornse Vaart.
Het is namiddag; er staat nu een kille wind en de zon is verdwenen achter een
gesloten wolkendek.
Omwille van warmte “voor het lijf” varen we stevig door naar het beginpunt.
Veel km’ s: Henk en Simon
En nog steeds geldt: opnieuw een tocht in het stramien van de huidige COVIDlockdown.
Een vaarschema, dat in elk geval aanhoudt t/m 14 maart 2021.
Solo en/of duo varen is de geldende norm.

Kanopolonieuws (kanopolo.nl)
Martijn Rol
Onderstaande berichten staan op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Corona update

Opleiding trainer/coach

Dit artikel wordt periodiek
geactualiseerd. Laatste actualisatie:
1 maart 2021. In verband met de
aangescherpte corona-richtlijnen zijn
er de nodige restricties voor kanopolo
in Nederland. Er gelden verscherpte
maatregelen voor contactsport, dus
ook voor kanopolo. ...Lees meer

Komende jaar start het
Watersportverbond een opleiding voor
Trainer/Coach voor alle
kanodisciplines, inclusief Kanopolo. De
opleiding zal voldoen aan NOC NSF
certificeringseisen en een basis bieden
voor elke kanoër die zich wil
ontwikkelen in het ... Lees meer

Inschrijving NK geopend

Nieuwe opzet NK 2021

De uitnodiging voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
2021 is verstuurd naar alle
verenigingen. Dit jaar vanwege corona
in een geheel nieuwe opzet. De
volledige uitnodiging inclusief
toelichting, voorwaarden en data
download ... Lees meer

In 2020 is helaas het NK Kanopolo
geannuleerd door toedoen van de
corona-pandemie. Voor 2021 is de
Kanopolocommissie van het
Watersportverbond er alles aan
gelegen om wel een Nederlands
Kampioenschap Kanopolo te laten
plaatsvinden. Lees meer

Uit de oude doos
Hardy van Unen
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De wintermaanden bracht een
aantal leden er toe om weer
eens een schoenendoos met
oude foto's van zolder te halen.
En zie daar: kanofoto's.
Die werden gedeeld en ik vond
het leuk om een aantal van die
foto's in de nieuwsbrief te
plaatsen.
Zijn er meer leden die nog oude
foto's hebben? Stuur ze dan
naar de redactie van de
nieuwsbrief.
De foto hiernaast is van de K4
marathon bij De Rijp 19??.
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Tenslotte
Jan Vrouwe vond een leuk
filmpje op Youtube.
Het is peddel gerelateerd en
daarnaast ook nog eens erg
leuk.
In coronatijd willen de meeste
mensen ook wel even lachen.

Kanovereniging Odysseus
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.

Website Odysseus

Website Kanopolo

Odysseus

KanopoloNL

Kanopolo Ody-jeugd

Ody Drakenboot

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 penningmeester@akvodysseus.nl toe aan uw
adresboek.
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