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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
maart 2022

 

FILMAVOND
Henk Zwagerman

In een nieuwsbrief van februari 2020 werd een filmavond aangekondigd voor eind
maart 2020. Toen brak echter Corona uit. Alles moest afgelast worden. De laatst
gerealiseerde filmavond is daardoor in 2019 geweest. Drie jaar terug!!! 

Inmiddels is het weer zover dat we bij elkaar mogen komen in het clubgebouw. Dat
is een mooie gelegenheid om zo vlak voor het seizoen weer eens een filmavond te
organiseren. Er zijn video’s die veelal door leden zelf zijn gemaakt.

De videoavond is op vrijdagavond 25 maart a.s. Veel onderwerpen die met een
peddel te maken hebben, komen dan aan bod. Zowel uit binnen- als buitenland. 

Als voorbeelden kunnen we nu alvast noemen:
Weekendtocht uit de omgeving van de Dinkel in 2019.
Zeekano-trektocht rond Rügen in 2021.
Zomaar een mooie kanotocht van de dinsdaggers in 2021
Etc.

Er zullen nog wel wat video's met andere onderwerpen bijkomen. Als er leden zijn
die nog videomateriaal hebben die ze graag willen vertonen, neem dan even
contact op met Henk Zwagerman.

De kantine is open vanaf 19:30 uur. Er is dan koffie en thee.
Om 20:00 uur beginnen we met het vertonen van de video's.
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Iedereen die weer eens in de stemming wil komen voor leuke tochten of gewoon wil
ervaren wat andere clubleden zoal op het water dichtbij en verder weg meemaken
zijn van harte welkom op deze filmavond.

 

Amsterdam Lightfestival 2021/22
Jan Vrouwe

Een paar jaar geleden stelde ik in de dinsdaggroep voor om eens Amsterdam Light
met de kano te bewonderen en dit hebben we toen ook met een flinke groep
enthousiastelingen gedaan.

Vorig jaar, 2021, ging het helaas vanwege de coronaperikelen niet door.
Maar dit jaar werd er toch hoopvol een festival georganiseerd dat een overview te
zien gaf van de hoogtepunten van de laatste 9 festivals.
Dit gaf mij de drive om er naar toe te gaan, daar ik er toch een aantal gemist had.
Zaterdag 22 januari, het weekend met de laatste kans om er heen te gaan,namen
we het besluit. Daarvoor waren er ook dagen met slecht weer, tenslotte moet je
toch twee keer het brede IJ over en eenmaal mogelijk in het pikkedonker terug en
met flinke golven bij passerende grote schepen, wat Hessel liever vermeed en
terecht.
Enfin, nog voor de schemer intrad, staken we over vanuit de bekende plek in
Amsterdam Noord, een eitje, want geen wind en weinig scheepvaart.
We besloten eerst de route rond te varen ter oriëntatie om bij het invallen van de
"duisternis" niets te kunnen missen. De meeste kunstwerken waren toen ook nog
niet verlicht overigens.

Wel, na dit invaren en onze uitgebreide verlichting op orde te hebben en Hessel zijn
opnameapparatuur idem dito, voeren we opnieuw de festivalroute.
Deze was anders als vorige keren: er werd niet door de bekende hoofdgrachten
gevaren, ik denk vanwege werkzaamheden aan diverse kades aldaar.
Het was, zeg maar, een rondje vanaf de Magere Brug, langs de Hermitage, de
Hortus en Artis en via het IJ  weer terug.
In totaal waren er 23 objecten verlicht, de één nog mooier, spectaculairder en
groter als de ander, een paar kon ik me nog herinneren, zoals de verlichte spinnen
en spinnenwebben en een drijvende tulpenbos.
Het was o.a. bijzonder om onder de super verlichte brug door te varen bij de
Hermitage. 
Het was gezellig druk langs de route, veel wandelaars en ook heel wat bootjes.
Ook kwamen we wat kanoërs tegen uit Wageningen en Wijk bij Duurstede.

Al met al was het weer zeer de moeite waard en hopelijk volgend jaar weer, maar
dan met meer Odysseusleden.
Maar ik zou zeggen, kijk naar de fraaie video die Hessel de Weert maakte en
bewerkte op zijn smartphone.
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Mededeling

Voor de liefhebbers: het bestuur ontving de uitnodiging voor de "Friesche
Elfstedenweek" te water. In het verleden hebben er veel enthousiastelingen van
Odysseus aan deelgenomen. Dit jaar weer?
De uitnodiging kan je hierna downloaden.
Uitnodiging voor deelname aan de Friesche Elfstedenweek te water 2022.pdf
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Kanopolonieuws
Martijn Rol

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

International Sjollema stopt bij
Oranje
International Jouke Sjollema heeft recent bekend
gemaakt niet meer uit te komen voor Oranje. Sjollema
maakte sinds 2011 deel uit van de herenselectie en
werd in 2012 wereldkampioen. Een korte terugblik. Al op
jonge leeftijd maakte Jouke, samen met zijn  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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