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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
mei 2022

 

Openingstocht van het seizoen 2022
Piet en Irma Loos

Door corona en winderig weer is de Openingstocht dit jaar niet gevaren op het moment dat de
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zomertijd in ging.
Met deze tocht in en om Alkmaar wilden we beginnende, een tijdje niet gevaren, en ingedutte
vaarders, motiveren om na 2 jaar corona weer een keer te gaan varen.

Lees hier het verslag van Piet en Irma op onze website.

 

Zeekanotocht 14 mei 2022
Een kanotocht uit het zeekanoprogramma voor
2022: ‘t Kuitje (Den Helder) – Texel – Razende Bol –
‘t Kuitje.
Bijna de hele week stevige wind (kracht 5). Uiteindelijke voorspelling voor deze
zaterdag ca. windkracht 3 en de hele dag zon. Mooier kun je niet wensen.
 
Een groep van 9 personen ging op stap, waaronder 2 deelnemers die voor het eerst
de zee gingen proeven: Maniet en Michel.  Zo’n eerste ervaring is altijd een beetje
spannend. Lang naar uitgekeken maar door Corona uitgesteld. Regelmatig geoefend
in het zwembad en dan is het zover.
 
De vaarleiding was in vertrouwde handen van Peter Wokke.

Lees hier de ervaringen van Maniet waarin ze deze eerste kano-ervaring op zee aan
het papier toevertrouwt.
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Draken: bikkelen in Zoetermeer
Gerda Jongejeugd

Zaterdag 21 mei was het eindelijk weer eens zover ..... een vriendschappelijke
krachtmeting tussen een deel van de landelijke drakenbroeders & zusters.
Lees hier de rest van het verslag op onze website.

Het was een gezellige dag en we zijn lekker bijgekleurd. Onze nieuwe gehaakte
aanwinst staat op de bar van ons clubhuis.

 

Aankondiging
Samenwerking Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) & Nationale Kanopoloteam
Kanovereniging Odysseus heeft afspraken kunnen maken met het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) inzake de verzorging van
kanopoloclinics in combinatie met gastlessen Schoon Water op onze vereniging.
Voor de kanopoloclinics  wordt gebruik gemaakt van de blauwe sit-on kajaks, die
destijds (2018) zijn geschonken door het HHNK.

Er zullen maximaal 20 clinics en gastlessen worden verzorgd door onze
kanopolotoppers om hun te ondersteunen naar hun trip naar de World Games en
WK.
Per clinic levert hun dit €250,00 op.

De periode waarin de clinics worden gegeven is vanaf half juni 2022 met uitloop tot
eind september 2022.
Doelgroep zijn kinderen vanaf 9 à 10 jaar (vanaf groep 6) t/m hoger onderwijs
(bijv. Pabo-studenten) binnen het werkgebied van HHNK. Dat is Noord-Holland
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boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

De voorbereiding is nu in volle gang en zodra er meer informatie is, zal dat via de
nieuwsbrief en de website aan de leden worden bekend gemaakt.

En natuurlijk houden we jullie op de hoogte van het verloop van de kanopoloclinics
en de gastlessen.

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

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

Jeugd trainingsdag en
leren scheidsrechteren
Op zondag 22 mei was er bij
kanovereniging Odysseus in Alkmaar
een trainingsdag voor jeugdspelers.
Onder leiding van trainer/coach Colette
van den Berg, oud-international en
succesvol jeugdcoach van Odysseus,
werd een dag van training, lering en
plezier georganiseerd.
 

’s Ochtends verzorgde Colette samen met spelers en internationals van Odysseus
trainingen op het water. 's Middags werd een scheidsrechterstraining verzorgd door
Martijn Rol, ICF-scheidsrechter Daarna ging men weer de boot in.

Dames naar World
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Games
Na de Herenselectie is ook voor de
Nederlandse Damesselectie de ‘road
to the World Games’ van start gegaan.
In juli speelt Oranje als een van de
acht gekwalificeerde landen op de
Wereldspelen in Alabama USA.

Ter voorbereiding speelt Oranje
meerdere Lees meer…
 

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
 

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 nieuwsbrief@akvodysseus.nl toe aan uw adresboek.
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