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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
april 2022

 

Aankondigingen/mededelingen
Openingstocht
We laten de koude en donkere dagen achter ons en de temperatuur klimt langzaam
omhoog. Op de wateren rond Alkmaar wordt het ook al drukker met bootjes. Het
vaarseizoen is begonnen en daarom organiseert de vereniging een voorjaarstocht.

Deze voorjaars - openingstocht - wordt gevaren op zaterdag 30 april.

Verzamelen: 10:00 uur
Vertrek:       10:30 uur

De tocht zal in een rustig tempo in en rond Alkmaar worden gevaren. De tocht is
geschikt voor beginnende kanoërs en kanoërs die al een tijdje niet hebben gevaren.

Na terugkomst gaan we gezamenlijk soep en een broodje eten. Wil je meevaren
geef je dan op bij Piet Loos i.v.m inkoop soep en brood.

Wij hopen op een goede opkomst.

Het kanoseizoen is weer begonnen: er zijn weer clubavonden!
Hoewel een groot aantal mensen het jaar rond aan het varen is, begint het echte
seizoen pas wanneer op de clubavond (woensdagavond) de kantine weer open is
om na een mooie tocht gezellig met elkaar een drankje te nuttigen en wat bij te
kletsen.
Dit moment is nu aangebroken want vanaf 20 april is de kantine, dankzij de
barvrijwilligers, weer open op woensdagavond.
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Dit zal wekelijks het geval zijn tot 12 oktober wanneer de avonden weer te kort
worden om zonder verlichting te kunnen varen. Uiteraard is de kantine ook op
andere momenten open wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld op 30 april wanneer de
openingstocht gevaren wordt. 

Dus komt allen op de woensdagavonden vanaf 19 uur varen en neem na afloop een
versnapering in de kantine.

Tot ziens in de kantine.

 

Rabobankactie verduurzamen maatschappelijke
gebouwen
In het najaar heeft Odysseus zich aangemeld bij de Rabobankactie verduurzamen
maatschappelijke gebouwen voor maatschappelijk betrokken organisaties en
sportclubs.
Maatschappelijke gebouwen, waaronder sportverenigingen, vervullen een
belangrijke functie in een dorp, stad of gemeente. De Rabobank wil zijn klanten
helpen om te verduurzamen en heeft deze actie opgezet om dit te realiseren.

Het goede nieuws is dat Odysseus is verkozen tot één van de winnaars.
Kort gezegd: we worden voor 50% gesponsord door de Rabobank bij het
plaatsen van een pv-installatie (zonnepanelen dus).
Met het zelf opwekken van elektriciteit wordt Odysseus zelfvoorzienend en wellicht
(een geringe) netto elektra leverancier. 
Dit is een flinke opsteker voor de vereniging en het sluit mooi aan bij de
maatregelen die de vereniging zelf al heeft uitgevoerd om het elektraverbruik te
minimaliseren.

Als vereniging kunnen we zeker ook nog een vervolg geven op het plaatsen van PV-
panelen op het dak, door bijvoorbeeld het douchewater op duurzame manier te
verwarmen en in de toekomst wellicht de gasaansluiting vaarwel te zeggen.
Vooralsnog is gasbesparing te verkrijgen door verantwoord douchen: dus
niet langer dan nodig!

De Rabobank wil a.s vrijdag 22 april om 10:00 uur een mediamoment met
foto's organiseren op ons clubterrein. 
Odysseus grijpt deze kans uiteraard aan om zich goed neer te zetten en het
promoten van de peddelsporten binnen onze “Alkmaarse” club.

Wie kan en wil er aanwezig zijn om te helpen dit te ondersteunen bijvoorbeeld met
het hijsen van de vlaggen in de mast, wat kano's buiten te leggen enz?
We starten om 9:00 uur met de voorbereidingen.

Alle clubleden gefeliciteerd met deze duurzame aanwinst.
Jullie zijn uiteraard uitgenodigd op vrijdag 22 april 2022 om 10:00 uur.
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Vaarregels
In Kanosport 2022/1, tijdschrift van kanovarend Nederland , stond een artikel over
Kano-Vaarregels.

Kanovaarders kunnen in gevaarlijke situaties terecht komen omdat zij de vaarregels
niet kennen. Kanofanaat en oud-rivierpolitieagent Arend Aalbrecht heeft vaarregels,
die specifiek van toepassing zijn voor kanoërs en vergelijkbare "door spierkracht
voortbewogen schepen", samengevat in een overzichtelijk document. Dit document
is te downloaden vanaf home.kpn.nl.aalbrecht.

De nieuwsbriefredactie heeft het document voor de Odysseus-leden alvast
gedownload: Kano-Vaarregels in NL.pdf

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

 
Het kanopoloseizoen staat weer op het punt om los te barsten en zo waar lijkt het
een seizoen te worden zonder coronabeperkingen. Oranje is in voorbereiding voor
de World Games, de commissie heeft een nieuwe samenstelling en nieuwe plannen,
de inschrijving voor het NK is geopend en afgelopen Paasweekend was er het
internationale toernooi van Helmond. 

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

Duitse top domineert
HIT
Na twee jaar coronalockdowns was het
afgelopen Paasweekend eindelijk weer
zo ver. In Helmond werd het nieuwe
kanopoloseizoen afgetrapt met het
eerste grote internationale toernooi
van Europa. Ruim tachtig teams vanuit
heel Europa, van Finland tot Frankrijk,
kwamen bij HWC 
Lees meer…

"Nieuwe" kanopolocommissie
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In maart is de kanopolocommissie in de nieuwe samenstelling voor het eerst bij
elkaar gekomen. De commissie kent nog steeds veel vertrouwde gezichten.Op onze
oproep eind vorig jaar voor nieuw talent is helaas maar beperkt gereageerd. Wel
zijn we  Lees meer…

Herenselectie Oranje
2022 bekend
Bondscoaches Paul Snijders en Jeroen
Dieperink hebben vorige week, in
aanloop naar het oefentoernooi in St.
Omer dit weekend, de selectie voor
komend seizoen bekend gemaakt.
Oranje kent met Wessel Vroon en Jort
Pel twee debutanten. Beide spelers
speelden vorig Lees meer…

Zowel het Nederlandse dames- als herenkanopoloteam kwalificeerden zich bij de
beste 6 teams van de wereld die mogen deelnemen aan de World Games in
Birmingham (USA) van 7-17 juli 2022. De kanopolo wedstrijden zijn van 14-17 juli
2022.
Voor diegene die niet weten wat de World Games inhouden. Dit zijn eigenlijk de
Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Voor onze kanopoloers is dit het
allerhoogst haalbare.
Kijk hier maar eens voor een indruk.

Op 2 april 2022 is de definitieve selectie bekend gemaakt van het Nederlandse
herenteam voor de uitzending naar de World Games.
Bij het Herenteam zijn 4 (van de 8!) spelers van Odysseus geselecteerd!
Dit zijn Dylan Tough, Jort Pel, Remco van Vliet en Mats Pel.

Inschrijving NK
geopend
De NK Organisatie heeft vandaag de
inschrijving voor de Nederlandse
Kampioenschappen 2022 geopend.
Voor nu gaan we er vanuit dat er geen
coronabeperkingen zullen plaats
vinden en dat we dus over twee
speelweekenden het NK kunnen
spelen. Daarnaast is er Lees meer…

Jeugd kanopoloteam van Odysseus 2e in 3e klasse
tijdens HIT

Het jeugd kanopoloteam van Odysseus deed op Helmond International Tournement
(HIT) mee in de 3e klasse heren omdat er geen jeugdklasse was. En werd zeer
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verrassend 2e!
Toppers!

 

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973

Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: e-mail

Downloads:
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Contributie-inning en stallingsvoorwaarden
Gebruik van verenigingskano's
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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 vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.
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