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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
februari 2022

 

Code toegang clubaccommodatie gewijzigd
Hardy van Unen

De code voor de toegang tot het clubgebouw en het toegangshek wordt
binnenkort gewijzigd.

De oude code is: 
De nieuwe code wordt: 

De toegangscode worden geacht alleen bekend te zijn bij de leden!
U wordt dan ook dringend verzocht de code niet verder te verspreiden en deze
nieuwsbrief niet door te sturen. 
 

Van de voorzitter
Roland Bogaard

Beste leden van Kanovereniging Odysseus.

De feestdagen zijn alweer een tijdje voorbij en we hebben vast allemaal goede
voornemens, die we uiteindelijk wel of niet bereiken Langzamerhand komen de
meesten van ons weer uit de winterslaap. Hoewel, de dinsdaggers, een vaste groep
op de zondagochtend, en een enkele individuele vaarder zijn stug door blijven
varen.
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Het bestuur is na de versoepelingen van de coronamaatregelen weer fysiek bij
elkaar gekomen in het clubhuis om te vergaderen. Met enige terughoudendheid
denken we eraan om in het voorjaar de ledenvergadering ook fysiek te houden in
het clubhuis.
We zijn bezig om structuur aan te brengen in de begeleiding en ontvangst van
nieuwe leden. We gaan dan ook leden benaderen die het leuk vinden om nieuwe
leden instructie te geven op vaste dagen.

Hardy is druk bezig om de statuten aan te passen. Deze moeten aangepast worden
i.v.m. de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Deze nieuwe wet houdt
in dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als er iets mis
gaat en hen nalatigheid kan worden verweten. Het is daarom belangrijk dat de
vereniging de zaakjes goed op orde heeft en dat er een behoorlijk bestuur wordt
gevoerd. 

We gaan dit jaar wat vaartochtjes organiseren voor beginnende en gevorderde
kanovaarders en natuurlijk mogen, en dat zou ook leuk zijn, de drakenbootvaarders
en de kanopoloërs mee varen. 

 

Oproep
Barmedewerkers gezocht
Op de woensdag na pasen (20 april) zal de kantine weer opengaan op de
woensdagavonden zodat er na een lekkere inspanning ook een lekkere ontspanning
kan volgen.
Zoals bijna overal is er ook bij Odysseus een tekort aan medewerkers die achter de
bar willen staan. Dus vandaar de navolgende oproep.

Gezocht:
Leeftijd:
Ervaring

Tijdsbeslag:

Salaris:
Vakantieafspraken:
Werkkring:
Sollicitatie:

barmederwerk(st)er
ouder dan 18 jaar
niet nodig. Er wordt één op één een training "instructie
verantwoord alcoholgebruik" gegeven
één woensdagavond (19:30 - 22:30 uur) per 5 à 6 weken
gedurende het seizoen (20 april - 19 oktober)
gratis één of twee niet-alcoholische drankjes
hier wordt rekening mee gehouden
een gezellige omgeving
zonder CV melden bij Joep Höcker

Om de kantine iedere woensdagavond (van half april tot half oktober) te kunnen
openen zijn er minimaal 3 nieuwe vrijwilligers nodig. Dus meld je aan en laat de
vereniging mede bloeien.

Aankondiging

mailto:bestuur@akvodysseus.nl?subject=T.a.v.%20Joep%20Hocker%3A%20betreft%20aanmelding%20nieuwe%20barmedewerker
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In de nieuwsbrief van 7 november
2021 moesten wij helaas aangeven
dat de eerste van de 4
zwembadavonden begin december
zou komen te vervallen i.v.m. de
coronamaatregelen. Hetzelfde lot trof
de twee zwembadavonden in januari
2022.
Het bijna volledig loslaten van de
coronamaatregelen vanaf 25 februari
a.s. maakt het nu wel mogelijk om de
4e avond door te laten gaan. Dit is op
zaterdag 26 februari a.s.

Deze avond is niet uitsluitend voor de zeekanoërs maar voor alle leden.
Iedereen die bijvoorbeeld eens
 

wil ervaren hoe het is om, onder begeleiding, met een kano met gedragen
spatzeil om te slaan;
steunslagen (hoge – en lage steun) te oefenen;
de basishandelingen van de eskimorol wil zien of ervaren;
een kanoreddingsoefening wil beleven of oefenen;
ervaren wat het is om in golven te varen;
gewoon op eigen houtje in het warme zwemwater te oefenen

kan zich bij mij aanmelden.

T.o.v. de vorige keren is er, op verzoek van Alkmaar Sport, een wijziging in de tijd
dat wij in het zwembad terecht kunnen. Dit heeft te maken met
bezettingsproblemen door corona.
Wij kunnen in het zwembad terecht van 17:00 tot 18:00 uur. 
Opladen van de kano's wordt gezamenlijk gedaan op zaterdagmiddag om 16:00
uur. Daarna gaan we naar het zwembad. Alleen de auto met trailer mag bij de zij-
ingang staan voor het op– en afladen van de kano’s. De overige auto’s staan op het
parkeerterrrein. Vanaf 17:00 uur tot 18:00 uur mogen we te water. 

Nog in acht te nemen coronamaatregelen op 26 februari zijn.:
Deelname kan alleen als je je goed voelt (zie basisregels Rijksoverheid).
Autovervoer met personen uit een ander huishouden > 13 jaar dragen een
mondkapje in de auto (advies overheid en OV-protocol).

Oefenen in het zwembad op zaterdag 26-02-2022
                                                                                               Henk Zwagerman

 

Mededelingen
Algemene ledenvergadering

mailto:Hezwag@live.nl?subject=Oefenen%20in%20het%20Zwembad%20op%20zaterdag%2026-02-2022
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Het is gebruikelijk dat de algemene vergadering in februari, uiterlijk begin maart,
wordt gehouden. Dat is de afgelopen jaren helaas niet gelukt en vorig jaar was er
zeer laat een digitale vergadering.
Het bestuur zou dit jaar graag een algemene vergadering willen houden, in ons
clubgebouw, waarbij de leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Vanwege corona is het
daarvoor wellicht nog te vroeg. Niet iedereen voelt zich daar nu al prettig bij. Het
plan is om de vergadering ergens in april te houden. Datum wordt nog bekend
gemaakt. Het bestuur is al wel bezig de jaarstukken gereed te maken.

Schoonmaakdag
Het ligt in de bedoeling om in het vroege voorjaar een schoonmaakdag te houden.
Onze accommodatie staat er dan aan het begin van het seizoen weer keurig bij.
Datum en opzet worden in een volgende nieuwsbrief  bekend gemaakt.

Nieuwe banner
Er is een nieuwe banner. Deze past qua kleurstelling beter bij ons logo. Ook is
"suppen" aan de banner toegevoegd.

Stalling voor sups
De onderhoudsploeg, die op zaterdagochtend altijd druk in de weer is, heeft in
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loods 2 een stelling gebouwd die geschikt is voor het stallen van sups.
Om verwarring te voorkomen: de supschool heeft een eigen, andere plek.

 

Stampottentocht
Gerda en Lieke

Soms gaat er wel eens iets mis. Terwijl Gerda en ik de blaadjes aan de bomen en
de krokussen en narcissen wel uit de grond kunnen kijken, herinnerde coach Frank
ons aan onze toezegging een stukje te schrijven over de tocht der tochten in
Drakenland, de stampottentocht in Oudewater, die in de herfst van vorig jaar
plaatsvond.
Een beetje laat dus hoort u van ons hoe het er op die zaterdag in november aan
toeging, temidden van of net vlak voor of net na de zoveelste lockdown. We weten
het niet meer precies. Het geheugen is niet betrouwbaar en we zijn blij met corona,
die we van alles de schuld kunnen geven. Ook dus van onze nalatigheid aangaande
dit stukje op tijd in te leveren. We hebben door corona zoveel aan ons hoofd.

Het lukte ons team ondanks alles naar Oudewater af te reizen, waar we, geholpen
door peddelaars van andere teams, de tocht der tochten zouden varen.
Voordat zoiets als de stampottentocht varen mogelijk is, moet er eerst heel veel
werk verzet worden, los van de organisatie van Oudewater zelf.
Zo stonden we weer vroeg de boot op te laden, reed Frank met de boot op de
trailer en een paar medepassagiers naar de plaats delict om in Oudewater aan te
komen. Daar loodste hij de trailer met uiterste precisie door de nauwe straten van
Oudewater en liet hij een staaltje stuurmanskunst zien waar Verstappen nog een
puntje aan kan zuigen. 
Het weer was redelijk, hoewel het later op de dag toch wel een stuk kouder werd,
zodat het wederom weer goed was geweest goeie kleding van allerlei soort te
hebben meegenomen. 
Boot van de trailer, in het water geholpen door collega peddelaars van andere clubs
die ons, zoals meestal, voorzagen van meer dan één advies of aanwijzing, waardoor
het moeilijk werd uit te maken wiens inbreng we nu werkelijk moesten opvolgen.
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Toch belandde de boot ook nu weer in het water.

De startfase was van een bijzondere aard. Je had er bij moeten zijn om precies te
begrijpen wat er allemaal “ fout ” ging. 
Op commando “go” presteerden wij, galeislaven, het om als een kudde blinde
schapen de slag in te zetten naar het officiële startpunt, de coach, die de tocht
gewoon zou meevaren, en de trommelaar, beiden staande aan de kant in opperste
verbazing achterlatend. Hoe was het mogelijk dat we ze gewoon aan de kant
hebben laten staan, waardoor ze het nakijken hadden? 
Protesten van hun kant zorgden er samen met wat kunst en vliegwerk voor, de boot
is en blijft natuurlijk log, lomp, zwaar en zeker niet flexibel, dat de situatie zodanig
werd gewijzigd dat instappen van hun kant mogelijk werd. 
Eenmaal bij de startplek aangekomen, waar we zouden beginnen met een
wedstrijdje op de 200 meter, leek Rob, de stuurman, deze boodschap niet gehoord
te hebben. Met als resultaat dat er op een nogal ludieke manier gekeerd moest
worden, wat overigens op die dag, waar de gezelligheid hoogtij vierde, geen enkel
probleem was voor alle aanwezigen.
Na wat omzwervingen op een plasje lagen de boten uiteindelijk toch gebroederlijk
naast elkaar en werd er gestart met de 200 meter, waarvan de schrijvers dezes niet
meer weten wie dat beginspurtje gewonnen heeft. Zeker op zó’n dag gaat het meer
om het spel dan om de knikkers. 

De eerste kilometers door zwaar water
waren, u raadt het al, zwaar. Saskia,
onze ex-trainster, was zo vriendelijk op
de grote trom te slaan, wat een zegen
was om het doorbijten in zwaar water
te kunnen doorstaan en volhouden.
Geen geringe prestatie voor alle
partijen. 
Een paar extra inspanningen vanwege
wederom wat excentriek gedrag van de



17-02-2022 15:47Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: code toegang clubaccommodatie gewijzigd

Pagina 7 van 10https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/h1vhxwanyz/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy

stuurman, voor wie overigens wel de
complimenten, maakten dat de toch al
zware inspanningen, die deze dag van
ons zouden vragen, tot een optimum
werden opgevoerd. Stoppen, achteruit
varen, opnieuw beginnen en zo hard
mogelijk peddelen om de anderen weer
in te halen. Een training van het
Nederlands team is daarbij vergeleken
niets.

De eerste stop: heerlijke
saucijzenbroodjes, kaasbroodjes,
warme koffie en thee. Dat ging er
uiteraard goed in.
Niet al te lang treuzelen, beetje tempo,
want de middag was nog lang,
instappen en door. Ondertussen werd
het weer er niet beter op. 
De voortschrijdende emancipatie liet
een vrouw zien bij de sluis, die ons
veilig van laag naar hoog water loodste.
We konden pitoreske plaatjes zien van
boven de sloot wapperend linnengoed.
En een jonge hulpvaardige knul hielp
Rob de boot veilig en wel door een
bocht te loodsen. Vóór ons lag een
lange vaart met grote hopen riet, die op
het water lagen en wat angst
inboezemden voor de slagmensen. Iets
wat bij nader inzien helemaal niet nodig
was geweest, omdat de boot er
gemakkelijk over heen kon varen, zodat
het voelde als een soort glijbaan. Een
kinderhand was snel gevuld.
Saskia ging ondertussen tot grote
tevredenheid stevig en stug door met
trommelen, wat hielp in haar pogingen
de moed erin te houden. Het weer werd
er niet beter op. De kou en de regen
gingen parten spelen.

Gelukkig : Tweede stop: erwtensoep,
chocolademelk met rum in een warm
onderkomen, waar de anderhalve meter
ver te zoeken was. Het leek geen
probleem, omdat aan het begin van de
dag iedereen was getoetst en getest. 
Wat verlaat, hoe krijg je iedereen weer
op tijd in de boten als men voor het
instappen nog even snel naar de wc
moet, begonnen we aan het laatste
stuk op een steeds kouder en killer
wordende novemberdag, terwijl we in
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de, zij het lichte, regen toch nog een
kilometertje of zeven moesten
doorbuffelen.
Verstand op nul en doorgaan op de
stevige slagen van Saskia, die
ondertussen al eerder was gaan
samenwerken met collega slagmensen
van andere boten. En doorhakken.
Toen om een uur of 5 het torentje van
Oudewater in zicht kwam, was het leed
bijna geleden.
Boot weer op de trailer, een douche en
daarna, ja want daar ging het tenslotte
om, de stampottenmaaltijd.
Boerenkool, zuurkool of hutspot. Een
beste bal gehakt of stuk worst, een
stevige jus en happen maar.

Met een volle maag en tevreden
vermoeid reden we weer naar huis. 

 

Supschool Alkmaar
 Jennifer en Corjan

Op 1 juni 2021 zijn wij Supschool Alkmaar gestart: met de nodige ervaring en nog
veel meer zin.

Pas eind juni begon het echt te lopen en juli, augustus en september waren top. In
november en december zijn er weinig sup-activiteiten geweest. Dit kwam ook door
coronabesmetting bij ons en de coronamaatregelen.
De meeste tours die we gedaan hebben waren tours van 2 uur, precies een rondje
om de stad voor beginners. Met als hoogtepunt was 5 tours van 2 uur op één dag,
te gek om te doen en wat sliep ik die nacht heerlijk.

De mooiste tour is iedere maand  toch wel de Full Moon Suptour. Deze werd altijd
druk bezocht en meestal hadden we rustig weer en deze tour is echt magisch. Zelfs,
of eigenlijk juist die in oktober en november waren supermooi.

Eén van de meest bijzondere tours was die met een vrijgezellenfeestje, allemaal
gezellige dames, de ene nog harder lachend dan de andere.

Totaal zijn er dit seizoen 8 mensen in het water gevallen, waar ik er ook één van
was. Dat betekent dus dat de rest droog is gebleven.
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Voor het komende jaar staat er weer heel wat op het programma. De klusgroep van
Odysseus heeft een ontzettend mooi en handig systeem gemaakt voor onze
supboards dus wij zijn er (bijna) klaar voor!

We hebben er zin in om aan de slag te gaan, tot snel!!

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

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

Spelregels vertaald
De nieuwste ICF spelregels zijn
vertaald vanuit het Engels naar het
Nederlands. Later dit jaar zal de
Kanopolocommissie
scheidsrechtersdagen inplannen voor
zowel startende als ervaren
scheidsrechters om de regels te
onderwijzen en/of te bespreken.
Belangrijkste
Lees meer…

Goede start Oranje
De Nederlandse Herenselectie is het
jaar goed begonnen.
Op het internationale toernooi van

https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/h1vhxwanyz/fzjc12inln/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/h1vhxwanyz/ce26fexzbb/arv6bvp63i/bk6lxjnvmy
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Zurich wist Oranje ongeslagen de
halve finales te halen. Oranje speelde
met een sterk verjongd team in
voorbereiding op de World Games
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 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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