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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus

 

Twee bronzen bekers voor Odysseus
Dragons op het NK

Carina Gutker

Voor het eerst in lange tijd konden we als Odysseus Dragons afgelopen weekend
met het eigen team weer eens meedoen aan een wedstrijd. Op een zonovergoten
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Bosbaan in Amstelveen streden we zaterdag met andere Nederlandse teams om de
prijzen van het Nederlands kampioenschap drakenbootvaren. Het was alweer een
jaar geleden dat we voor het laatst als team aan een wedstrijd meededen, ook toen
ging het om het NK. Door corona was er lange tijd niet getraind en waren dit
seizoen ook vrijwel alle wedstrijden afgelast.

Maar we maakten het dit weekend
dubbel en dwars goed. Met vijf nieuwe
peddelaars (Hessel, Wietske, Emma,
Jorge en Bryan) en drie inleners (Ed, Eva
en Frits) was het allemaal nieuw en
spannend, maar dat was aan de
resultaten niet te merken. We gingen als
een speer op de 500 meter, maar
kwamen in de grote finale net een
koplengte tekort om de tweede plaats in
te nemen. Het verschil was slechts 0,27
seconden: onze tijd was 2:21.10, United
Dragons had 2:20.83. The Dutch
Dragons wonnen in een tijd van 2:19.41.

Op de 200 meter zat het allemaal ook
vrij dicht bij elkaar - we werden in beide
heats tweede, maar mochten toch nog
de grote finale varen. Daar werden we,
op toch wel een redelijke afstand van de
andere drie boten, in een tijd van
1:00.16 vierde. United Dragons was
derde in 58.84, River Dragons was
tweede in 58.31 en The Dutch Dragons
waren eerste in 58.15.

Het spannendst was, zoals altijd, de 2
kilometer. In twee rondjes van 1
kilometer starten boten 10 seconden na
elkaar, waardoor de teams elkaar tijdens
de race kunnen inhalen. In de bocht
voor de tribunes en waar de jury zit,
wisten wij maar liefst drie boten
tegelijkertijd in te halen. Helaas kwamen
we op het laatste deel net niet voorbij
The Dutch Jeugd. Toch behaalden we
een knappe derde plek in 10:52.13.
River Dragons werd weer tweede in
10:42.31, The Dutch Dragons maakten
hun trilogie compleet in een snelle tijd
van 10:25.74.

We mogen trots zijn op onze resultaten
en de twee bronzen bekers. ‘s Avonds
sloten we, met wie kon, de dag gezellig
af in een restaurant. Het was een mooie
bekroning op het onderbroken
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coronaseizoen en het voorspelt veel
goeds voor het nieuwe jaar. Op naar
2022 (met misschien tussendoor nog de
afsluitende stamppottentocht in
november)!

Finishfoto
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De klussen bestaan uit:
 

Ramen lappen binnen- en buitenzijden kantine
en hal.
Vloer van de kantine en hal stofzuigen en
moppen.
Kleedkamers en douches grondig
schoonmaken, zodat het voor Job weer goed bij
te houden is.
Toiletten grondig schoonmaken, zodat het voor
Job weer goed bij te houden is.
Krachthonk uitruimen, schoonmaken en
inruimen.

    Hiervoor doen wij vooral een beroep op de
    kanopoloërs.

Loods opruimen, onkruid verwijderen en aanvegen.
Onkruid verwijderen in en om het clubgebouw.

Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers bij de
koffie/thee.

Er moet veel gebeuren en het is hard nodig dat het
clubgebouw en het terrein eens flink onder handen
worden genomen, dus kom!

Heb je nog vragen?
bestuur@akvodysseus

Tot 9 oktober,
Tonny Lankhorst

 

Grote schoonmaak: zaterdag 9 oktober
Tonny Lankhorst

Wie komen er helpen?
Zoals in de afgelopen nieuwsbrief al aangekondigd, houden wij op zaterdag
9 oktober de grote schoonmaak van het clubgebouw en het terrein.

Wij doen dit van 09:00 - 12:30 uur.

Er wordt gezorgd voor schoonmaakmateriaal, maar zelf schoonmaakmaterialen mee
nemen is ook heel handig.

 

mailto:bestuur@akvodysseus?subject=Grote%20schoonmaak%20op%209%20oktober


21-09-2021 15:39Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: twee bronzen bekers voor Odysseus Dragons op het NK

Pagina 5 van 6https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/yz4gf496m0

Kanomaatje
Tiny Droge

Heerlijk weer kanoën met een maatje
Al een paar jaar miste ik een maatje om met enige regelmaat te gaan kanoën. Dus
bleef het bij 3 à 4 keer per jaar met een familielid die verder weg woont. Tot mij
begin juni werd voorgesteld om eens contact op te nemen met Joke. Zij zat
inmiddels ook zonder iemand om het water op te gaan en ziedaar: op 10 juni
stapten we in de boot, gingen een stuk van het Bergerrondje doe, en dat beviel
goed!

Af en toe viel de donderdag uit en dan spraken we voor de week erna af.
Heel gemakkelijk, om 9:00 uur de boot in het water en gaan. We wisselen elke
week van route en dat houdt het leuk.
Als er in de club nog meer mensen iemand zoeken om zo’n anderhalf à 2
uur te varen, vanaf 1 oktober pakken wij het weer op. Je bent welkom om
mee te gaan!

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

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

Succes op ECA cup
De Europese landenteams speelden
voor het eerst sinds tijden weer een
officieel toernooi. In het Franse
St. Omer werd er gestreden om de

https://www.kanopolo.nl/
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

ECA Cup in de Heren, Dames, Dames
Onder 21 jaar Lees meer…

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de de website.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• 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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