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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
januari 2022

 

Update coronamaatregelen
Het bestuur ontving navolgende berichtgeving van de gemeente Alkmaar

We mogen weer sporten!
We hoopten er al veel te lang op, maar dat sporten belangrijk is wordt nu erkend.
Vanaf 15 januari mag er weer heel veel op sportgebied! Er zijn nog wat restricties
van toepassing.
Lees meer details op de website van Alkmaar Sport:
www.alkmaarsport.nl/coronaupdate

We zetten de belangrijkste voorwaarden hieronder op een rijtje:
 

Uitgangspunt is bij activiteiten vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand te
borgen, tenzij de aard van de sport dit niet toelaat;
Sporten binnen en buiten mag weer voor alle leeftijden en op ieder
moment;
Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje in binnensportlocaties en
in binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, maar deze mag af tijdens
het sporten;
Vanaf 18 jaar is binnen (ook voor binnenfaciliteiten als kleedkamers en
toiletten) een CTB* nodig;
De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of
bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten;
Trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) zijn weer
mogelijk;
Er geldt geen maximale groepsgrootte;
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Publiek is niet toegestaan.

*CTB = CoronaToegangsBewijs, lees QR-code.

De gemeente Alkmaar stelt veiligheid en eigen verantwoordelijkheid voorop en
volgt hierbij de Coronaregelgeving, de richtlijnen van de Rijksoverheid en
het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF
samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de
sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld.

De gemeente Alkmaar verwacht van alle beheerders van de sportaccommodaties,
de sportverenigingen en sportaanbieders, dat zij deze protocollen in praktijk
brengen én handhaven.

Lees altijd de laatste update m.b.t. huidige regelingen op de site van Alkmaar
Sport.
 

Voor ons betekent bovenstaande kort samengevat:
 

Krachthonk gaat weer open;
Kantine blijft dicht;
Trainingen en onderlinge wedstrijden voor kanopoloërs zijn weer
mogelijk;
Zondagochtendgroep en dinsdaggroep kunnen zonder beperking van de
groepsgrootte weer kanoën;
Draken kunnen weer trainen;
Basisregels blijven van kracht.

 

 

Memorabele momenten
Henk Zwagerman

In het Noordhollands Dagblad las ik dat het op 28 februari 2021 100 jaar geleden is
dat het Engelse slagschip H.M.S. Prince George strandde op de kust voor
Camperduin. Wie kent de restanten niet van het wrak dat vanaf de Hondsbossche
zeewering goed te zien was. In 2013 werd bekend gemaakt dat de Hondsbossche
dijk en dit karakteristieke wrak op korte termijn (2014) zouden gaan verdwijnen.
Met dit vooruitzicht organiseerde de zeekanocommissie op 28 september 2013 een
kanotocht langs de kust van Bergen aan Zee naar Petten v.v. om wellicht een beetje
afscheid te nemen van deze reeds lang bestaande kustsituatie. De wind was stevig
maar kwam uit het oosten en verder was het een prima zonnige dag. 5 kanoërs
(Frans, Kees, Nel, Peter en Henk) gingen op pad. Dat er buiten de kust om nog
andere ingrijpende veranderingen stonden aan te komen konden we toen niet
vermoeden. Ruim 2 maanden later, begin december 2013, brandde ons clubgebouw
met gedeeltelijke kanoberging volledig af. Voor de kano’s van Frans (rode
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Svalbard), Kees (witgele Atlantic) en Henk (blauw gele Mariner) was het het laatste
tochtje op zout water.  Na de brand was er van de kano's niets meer over.
 

Tot 28 juli 2014 staken bij eb de roestige resten van de Prince George duidelijk
zichtbaar boven water uit. Toen verdwenen ze onder een dikke laag zand. Door de
zandopspuitingen ontstonden voor de kust in eerste instantie zandeilanden waarop
zelfs een groot aantal zeehonden op af kwamen. Deze eilanden vormden de
voorbode van een groot strand voor en over de Hondsbossche zeewering die
daardoor volledig uit het zicht verdween. Op 28 april 2014 heb ik met Peter vanaf
Petten nog een tochtje gemaakt om deze zandeilanden te bekijken. Apart om op
zo’n zandplaat te staan voor de kust van Camperduin. We hebben ze een
naamgegeven (o.a. Wokkezand). Helaas heb je nu geen idee meer waar ze liggen.
In ieder geval hebben we de foto’s nog. 
De Hondsbossche zeedijk, het wrak van de H.M.S. Prince George, ons oude clubhuis
en een groot aantal kano’s zijn er niet meer of niet meer zichtbaar. Maar
desondanks starten we gewoon weer met vaartochten vanaf ons mooie clubhuis.
Zelfs corona gaat dat niet stoppen.

Iedereen een fijn vaarseizoen toegewenst!
 

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u naar een filmpje kijken
van de memorabele tocht.
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Kanopolonieuws
Martijn Rol

 
Onderstaand bericht staat op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Verslag overleg Commissie
Op 20 november is een periodieke vergadering van de Kanopolocommissie
gehouden. Voor de geinteresseerden de belangrijkste onderwerpen van gesprek:
Nederlands Kampioenschap heeft in 2021 gelukkig plaats kunnen vinden; eerste
weekend gespreid over meerdere locaties was op Lees meer…

En om dan weer even in de stemming te komen ....
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

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 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.

https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/dmgzn4judq/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/aknr6ppt2d/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/3irdpgbr1q/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/ds2uiahggz/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/ulrtnhzxei/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/5jilkxwir4/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/1yhjn3umxl/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/rlsrulyi45/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/df6xjgl9it/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/yjlolsb4lm/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/xa0em6kks7/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/5t0zdh1mqp/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/xdnpgsfhiz/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
mailto:vanunenhardy@gmail.com
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/unsubscribe/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=rfey3fx8zf&l=arv6bvp63i&m=bk6lxjnvmy
mailto:vanunenhardy@gmail.com
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/kdsxq6gsu9/9ekyughmwz/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy?account_id=rfey3fx8zf&campaign_id=kdsxq6gsu9

