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Voorwoord 
 
Wat was het een heerlijke zomer en wat jammer dat we alweer oktober schrijven! 
De leden van Jason hebben optimaal genoten van het mooie zomerweer. 
Er is veel gevaren zowel individueel als in groepjes. 
De jaarlijkse Sluis tot Sluistochten in augustus waren weer heel gezellig. Ook de weergoden deden hun 
bijdrage.  
Het was lekker kanoweer. 
Onze Belgische vrienden waren zoals de laatste jaren nu ook weer aanwezig, met diverse kampeermidde-
len streken zij neer bij Jason. 
Op de zaterdag werden 17 boten geteld. De zondag overtrof de verwachting met liefst 27 boten.  
Dat geeft aan dat deze tocht een geliefd onderdeel is van het Jason programma. Het varen door de bin-
nenwatertjes en de sluisjes heeft toch zijn eigen charme. 
De vaarcommissie en de bezetting van de kantine hebben een pluim verdiend. 
De geslaagde Open Dag in mei en de Sluis tot Sluistocht hebben er toe geleid dat een aantal nieuwe leden 
zich aangemeld hebben.  

We zitten weer rond het getal van 90 leden!!  
In het zomerprogramma zijn het varen op de vrijdagavond en zondagmiddag opgenomen.  
Opvallend is dat de belangstelling voor de vrijdagavond heel gering is.  
De zondagmiddag wordt beter bezocht om individueel te varen of onder begeleiding een korte of lange 
tocht. 
De enthousiaste kanovaarder beperkt zijn of haar activiteiten niet alleen tot de wateren rondom Jason, 
maar gaat het land in. 
Met een groepje op het wad varen of in de Biesbosch, branding varen en zeekajakken. 
Kortom de vereniging leeft.......leden weten elkaar te vinden. 
Dat is goed en daar doen we het met elkaar voor. 
De Onderhoudscommissie heeft het voor elkaar gekregen om de leerlingen van hetTriascollege een nieu-
we kozijn te laten maken voor de kantine. In het voorjaar zal dit kozijn met vereende krachten van verschil-
lende leden geplaatst gaan worden. 
Met de herfst in aantocht gaan we het clubgebouw winterklaar maken. Ik wil daarbij graag wijzen op de 
onderhoudsdagen op 11 oktober en 8 november.  
Meld je aan help deze klus te klaren 
 
Harry Snijder, voorzitter 
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Droogmakerijen tochten 2014 
 

Op zaterdag 28 juni en zondag 29 juni  zijn de Droogmakerijen tochten gevaren. 
Vrijdag sloegen onze eerste gasten hun bivak op op het Jasonterrein. Rob (en hond) stonden al vroeg met 
het de Waardtentje geïnstalleerd aan de achterkant voor de botenloods. In de middag kwamen daar Peter 
en Ria Hoek uit Friesland bij, voorzien van camper, fietsen en zeekajaks. Ook Ruud Steen kampeerde op 
het terrein met zijn wel erg fraaie minicaravan. Het geheel maakte een gezellige indruk en verschillende 
Jasonleden kwamen even bij de kampeerders buurten. 
Zaterdag morgen rond 09:00 uur werd een begin gemaakt met het opladen van de kajaks en Canadees op 
de trailer van Arjan Bloem. Er waren zo veel deelnemers dat niet alle boten ondergebracht konden worden 
op de trailer. Een paar deelnemers hadden hun eigen boot op het autodak. De wolkenlucht was af en toe 
op dat moment nog dreigend, maar daar bleef het die dag dan ook bij. Rond 10:00 uur zijn we met een 
paar auto’s achter Ruud zijn bus en trailer aan richting Monnickendam gereden. Middenin Monnickendam 
werden de boten afgeladen, waarbij ik moet zeggen dat ik groot respect heb voor Ruud zijn stuurmanskun-
sten. Hoewel ik het idee heb, best handig te zijn met grote aanhangers en caravans achter de auto, stuurt 
Ruud zijn grote bus met trailer achteruit op een parkeerplaats tussen andere auto’s door, alsof hij een 
Smart-karretje inparkeert. Petje af Ruud! Omdat Lenette niet zo ver kan peddelen en wij beiden als bege-
leiders van de grote tocht stonden ingedeeld (Lenette als EHBOer en ik als fotograaf), was onze nieuwe 
Canadees voorzien van een klein Suzukimotortje. Dat bleek achteraf erg handig: gedurende de flinke 
tocht, met een extra uitbreiding toch zo’n 20 Km, konden wij regelmatig even vanuit de achterhoede door-
varen langs het “peloton” naar de “kopgroep”. De vergelijking met een ploegleidersauto van de tour de 
France was snel gemaakt. Voor het maken van actiefoto’s gedurende de hele tocht was het wel erg han-
dig. Bovendien hadden wij, als enige Canadees, het tempo nooit kunnen bijhouden. Met name de kop-
groep (Peter Hoek en Ruud Steen) konden af en toe flink gasgeven. Peter vond het bovendien een uitda-
ging om, als ik even gas gaf, met zijn zeekajak zo lang mogelijk te volgen en dat lukte aardig. Leuk om te 
zien hoe snel een (zeer) ervaren zeekajakker eigenlijk kan varen. Maar genoeg over de macho’s met de 
Suzuki en de zeekajak. Vanaf het moment dat de groep vanuit Monnickendam vertrok, was het weer al 
behoorlijk goed en werd steeds mooier. De sfeer was onderweg prima. Via de Broekervaart en de Leek, 

ging de tocht naar Broek 
in Waterland, alwaar we 
voor het eerst pauzeerden 
middenin het dorp. Heel 
gezellig en een kleurig 
gezicht al die boten langs 
de kant. Na de pauze via 
het Pieterswijkje naar het 
Bozenmeertje, waar we 
nog even langszij kwa-
men bij een omgeslagen 
zeilboot om te checken of 
alle oke was. Op het Bo-
zenmeertje scheidde de 
wegen van de deelne-
mers aan de lange- en 
korte tocht. De korte tocht 
terug via de Kerk Ae, Zui-
derwoude en de Ooster 
Ee naar Monnickendam, 
de lange tocht via de oer-

oude Aandammerbrug naar de Uitdammer Die. Aan het eind van de Uitdammer Die opnieuw pauze op een 
rustieke picknick plaats. Hier nog wel een bijzondere gebeurtenis: onder aanvoering van Ruud is onze Ca-
nadees onder een super lage brug doorgevaren, waarbij Ruud, biddend dat het goed ging (zie foto Jason 
site) en hij niet klem kwam te zitten, plat in de Canadees lag. Daarna door de erg ondiepe Alewijksloot (er 
stond nog geen half peddelblad water), waarbij onze Canadees niet meer vooruit te branden was en de 
motor niet kon worden gebruikt, via het Groote Meer richting Zuiderwoude.  
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Ook tijdens deze aanzienlijke tocht bleef het moreel uitstekend. Het was heel gezellig, er werd het nodige 
afgekletst, het land-
schap was fantastisch 
en het weer uitstekend. 
Via de Ooster Ee en de 
mark Gouw terug naar 
het beginpunt. Met de 
boten op de trailer, 
weer terug naar Krom-
menie. 
De dag werd afgesloten 
met een heerlijke Thai-
se maaltijd, die we met 
elkaar buiten op het 
terras in alle gezellig-
heid konden opeten. De 
eerste dag was een 
groot succes! 
De volgende dag was 
de groep aanzienlijk 
kleiner en werd er ge-
varen vanaf het Jason 
clubhuis. Dit keer waren 
Lenette en ik met onze 
kleine Canadees en 
hebben we gewoon 
gepeddeld. Via de Crommenije en de Woudpol-
der naar de Woudaap en daar overgedragen 
naar de Nauernasche Vaart. Hier doorsteken 
naar de Knollendammervaart en doorgevaren 
naar Spijkerboor. Hier hebben we gepauzeerd 
met een heerlijk kopje koffie en appelgebak met 
slagroom op het terrasje van het Heerenhuis (bij 
het pontje Jan Hop). Ook vandaag weer stralend 
weer. Het grootste deel van de groep ging door 
voor de lange tocht, via het Noord-Hollands ka-
naal en het Alkmaarder meer weer terug, terwijl 
Arie, Lenette en ik terug naar Jason gingen met 
de bus van Ruud en de kanotrailer van Arjan 
Bloem. Ook vandaag weer een heerlijke tocht. 
Foto’s van zaterdag en zondag zijn door Frank de 
Groot op de site gezet. 
 
Ronald Cassee        
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Verslag Harlingen 
Wormerveer, 13 september, ’s avonds laat. 
 
Tijdens de Droogmakerijtochten van enige weken geleden, hebben we (een flink aantal leden van Jason) 
kennis gemaakt met Peter en Ria Hoek uit Kimswerd bij Harlingen. Dat zijn ervaren zeekajakkers (en be-
halve dat erg aardige mensen) en die nodigden ons later uit om op zaterdag 6 september mee te varen 
vanuit Harlingen de Waddenzee op. Het zou een gemakkelijke tocht worden, werd er bij gezegd. Mary, 
Carin en ik hebben die uitnodiging aangenomen, ik met enige aarzeling, omdat ik me afvroeg wat zo’n ou-
de man nog op die grote plas moet doen. Ik heb uit de jaren 70/80 wel wat ervaring met varen op echt 
groot water, maar de grootwatersteuntechnieken e.d. zijn allemaal wat weggezakt. 
 
Goed, ik overwin m’n schroom, we pakken op tijd de boel in en zijn zaterdag om 10 uur in Kimswerd. Er 
staat al voor Carin en mij een caravan als onderkomen en tenten van medevaarders. We moeten i.v.m. het 
tij om 11 uur in het water liggen. We maken kennis met de andere tochtgenoten, drinken wat koffie en gaan 
op tijd met de kajak op weg naar Harlingen. Het weer, dat tijdens de autotocht nog wat grijs/grauw was, 
klaarde op, de voorspelde windkracht 4 ging omlaag naar (ik denk) 2, dus hadden we eigenlijk ideale om-
standigheden. Met het zonnetje als metgezel gingen we de grote sluis door, richting het wad. 
 
Net buiten de haven werd er even gepauzeerd voor brood en koffie. Het strandje dat we opvoeren zag er 
vriendelijk uit, maar was verraderlijk pruttig. Tot mijn knieën zakte ik er in weg, viel zelfs om tot vermaak 
van iedereen, maar met hulp van Ria kwam ik weer overeind en later weer goed in de boot. Dan het wad 
op. Het was een sensatie. De eerste tijd was er wat ´rommelig´ water in de buurt van de vaargeul, en zat ik 
wat gespannen in de boot. Ton demonstreert even hoe hij mij zal slepen door mijn kajak met een snelle 
koppeling aan de zijne vast te haken, voor het geval ik door plotseling angst overvallen, aan beide armen 
verlamd raak. Dan weet ik, met deze groep durf ik het Kanaal wel over te steken. 
Even later kon ik dus weer echt genieten van de weidsheid, de rust en de grappen van de medevaarders. 

Ik wist vanzelfsprekend ook dat ik in de gaten werd gehouden door de twee ervaren mannen, die in op-

dracht van Peter, achter Carin en mij bleven varen. Het was inderdaad een gemakkelijke tocht, met aflo-

pend tij het wad op om later met opkomend tij weer terug te varen. 

Vóor dat het zover is hebben we de Harlin-
gerhaven beschermende pier (naam ben 
ik even kwijt, oh ja, Pollendam) zien droog 
vallen. Daar varen we op enige afstand 
langs om later naar rechts een zandplaat 
op te zoeken, waar we tevergeefs zee-
hondjes proberen te spotten. We rusten 
wat, kwebbelen wat, nemen foto’s en 
wachten op het opkomend tij om met be-
hulp daarvan gemakkelijk weer Harlingen 
te bereiken. Wat een ruimte en rust. De 
fotootjes laten dat wel zien. 
We pauzeren na het schutten op een stuk-

je grond in gebruik bij de familie van Peter 

met allerlei, voor een zeekajakker luxe 

voorzieningen, (leunstoel, toilet e.d.), krij-

gen lekkere hapjes voorgeschoteld en 

wachten op de opkomende avondschemering. Daarin zullen we, met ik weet niet hoeveel andere soorten 

boten en bootjes, een rondje Harlingen gaan varen, bij voorkeur mét verlichting. Langs de grachten en op 

de bruggen zal muziek worden gemaakt en allerlei ludieks worden gepresenteerd. We zijn nieuwsgierig en 

moeten na aankomst op de startplek wat lang wachten tot we kunnen gaan varen. De bedoeling is dat we 

na, in ieder geval één rondje, de afslag zoeken voor de terugweg naar Kimswerd. 
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Het rondje begint rustig maar na een half uurtje loopt 
de vloot vast, waarschijnlijk omdat bij de soms bijna 
haakse bochten het dringen om er als eerste door te 
zijn, het wint van de goede manieren die we toch 
meestal van mede watergebruikers gewend zijn. We 
lopen vast, en we zien naast ons de hoge stevens 
opdoemen van veel te grote boten, waarvan de kapi-
tein vindt dat het wel wat vlotter kan. Dus die begint 
met zijn 500pk(?) zachtjes te duwen. Kleine bootjes 
met hulpmotor bemand door bierdrinkende jongelui 
proberen langszij en voorbij te komen, er wordt aan 
de kajaks getrokken, ik douw boten wat opzij en be-
gin met allesbehalve prettig te voelen. Het commen-
taar dat ik op dit gedrag geef, is niet zo vriendelijk en 
lokt weer ander giftig gedrag uit. We raken de andere 

leden 
van de groep kwijt en ik merk dat ik agressief word. Carin voelt 
zich ook verre van plezierig en wil “er uit”. Later zal ze van mij 
vertellen dat ik in paniek was, maar in die paniek zien wij toch 
met z’n tweeën kans aan een dwarse steiger af te meren. 
 
Ik spreek een politieagent aan die aan boord van een dikke 
rubberboot passeert, beklaag me over het a-sociale vaarge-
drag, maar krijg als raad maar te wachten tot de meeste vaar-
ders moegevaren zijn. Eén rondje varen kost minimaal een uur; 
hij verwacht dat er nog minstens twee rondjes komen! Goede 
raad is duur: we hebben - stom genoeg - geen telefoon bij ons 
en vragen ons af: hoe lang gaat dit nog duren? Gelukkig is er 

nog een medevaarder in zicht gekomen, die zich bij ons voegt, wel telefoon heeft en contact krijgt met Pe-
ter en Ria. Als die zich weer bij ons gevoegd hebben, besluiten we om ‘als vlot’ verder te varen. Ik ga niet 
alles beschrijven wat we onderweg aan leuks en niet-leuks meemaken, maar met behulp van Peter z’n 
contactvaardigheid zijn we dan redelijk snel op het door ons afgesproken verzamelpunt. Heerlijk die rust 
die daar heerst en we beginnen aan de terugtocht in het donker naar Kimswerd. Later weet een van de 
deelnemers dat we die dag 30 km. hebben gevaren. Na een korte terugblik op de dag, zoekt iedereen ‘zijn 
kooi’ op. 
 
Na een gezamenlijk ontbijt de volgende dag, dat voor de 
een wat eerder begint dan voor de ander, gaan we in-
pakken en afscheid nemen van- en dank zeggen aan 
een zeer gastvrije Ria en Peter, kunnen we terugkijken 
en nagenieten van een heerlijke dag buitengaats. De 
spanning van het rondje Harlingen is dan door de sfeer-
volle nachtelijke tocht en een goede nachtrust, al weer 
weggeëbd. (Ja, ik weet het, achter de dijk is geen eb en 
vloed). 
 

Dick 
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Datum Vereniging Tocht Lengte  Start 

Za 19 ?  juli TKBN Kersen- en Kastelentocht Forum   

12-okt KV Jason Sluitingstocht ca.  10 km 11:00 

26-okt KV Flevo Snerttocht 12 en 20 km 10:00 

      Forum   

Vaar kalender 2014 
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Onderhoudsdagen 
in 2014 
 
 

 
De onderhoudsdagen van 2014: 
De trouwe klussers weten het al-
lang: de kantinecommissie zorgt dan 
voor een uitgebreide lunch. 
 
: 
Zaterdag 11 oktober 
Zaterdag 8 november 
 
We rekenen op de medewerking 
van veel van onze leden! 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Van Harte 
 Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
 
  5  Jos Spijkerman 
  7  Stefan Jonker 
12  M. Burauen 
12  Wilma van Lieshout 
13  Robert Mijnsbergen 
14  Ruud van Steen 
14  Natasja van der Let 
21  Marit de Groot 
27  René van der Kuij 

NOVEMBER 
 
    8  Ferry Kee 
  9  Karen Bijmholdt 
13  Ben Smit 
19  Marjo Broertjes 
 

DECEMBER 
 
  1  Arie Schram   
  2  Frank de Groot 
  3  B. van Ingen 
  4  Carin Mooy 
10  Hans Gaillard 

11  Lesley Klitsie 
12  Rinus Reiman 
18  Emmy Hoogervorst 
27  Marc Harsveld 
31  Fred Müller 

TE KOOP :T-SHIRTS & STICKERS 
 
Ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum zijn er T
-shirts en stickers te koop voor de 
leden (en andere geïnteresseer-
den).  
 

NU VOOR: 
 

T-shirt  
maat  
S/M/L/XL en XXL:  € 5,00 

 
 

Stickers: € 0,25 
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Lidmaatschap 
 
 

Contributie:       per 01-01-2010          

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn   €     7,70 p/mnd        
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn   €   10,50 p/mnd          
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd   €     6,00 p/mnd          
 

Gezinscontributie:  
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband  
samenwonend       €   23,00 p/mnd          
 

Botenstalling: 
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen. 
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar   €    3,50 p/mnd          
Sleutel botenloods: 
Voor een lid in het bezit van een eigen boot   €  12,50 
         
Bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de  
sleutel        €  10,00 retour          
 

Inschrijfgeld:  
Elk in te schrijven lid      €  10,00 eenmalig    
   
Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven  €    5,00 eenmalig 
 

Donatie: 
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad  
‘ARGO’        €  17,50 minimaal    
 

Betaling: 
op Bankrekeningnr. 333903080 bij de Rabobank te Krommenie t.n.v. Penningmeester 
K.V. Jason, Busch 3, 1562 HH Krommenie. 
 

Beëindiging van het lidmaatschap: 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden na tenminste één jaar 
lidmaatschap vóór 1 juni of vóór 1 december.  
Brieven richten aan de ledenadministratie. Komt uw brief later binnen dan bent u nog 
contributie verschuldigd over het jaar dat nog volgt. 

 

Nieuwe Leden 
 
Nieuwe leden: 
 
 
 

 

Disclaimer: 
 

Met veel zorg is de ARGO voor 
u samengesteld. 
De ARGO commissie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele typefouten. 
Indien er onjuistheden in staan 
vermeld, verzoeken wij u vrien-
delijk een mailtje te sturen 
naar: 
argo@kvjason.nl of contact op 
te nemen met de ARGO com-
missie. 

  
Sluitingsdatum 

kopij ARGO  
Januari-Maart 

2015 
is 

20 December 
2014 
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Winterseizoen (v.a. 17 oktober) zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur  

 
 
Is er circa een half uur na aanvang van de kantinedienst geen bezoeker, dan 
heeft de kantinedienst/bestuursdienst het recht de kantine te sluiten. 
 
 

Zomerseizoen (april - oktober) zondagmiddag 13:30 - 17:00 uur   

     Vrijdagavond* 20:00 - 22:00 uur   

*Mocht het zo zijn dat er bijna geen publiek is op vrijdagavond, dan neem ik contact op met diegenen, om de kantinediensten op de 

vrijdagen af te zeggen. 

 

 

 

Bent u verhinderd, neem dan contact op met één van de andere leden op de lijst, 
misschien valt er te ruilen. Contact over het rooster met  
Anita Jonker: (075) 640 42 00 (‘s avonds) of anita.jonker@planet.nl 
 

 

Openingstijden 

 

 

Kantine rooster zie website  

mailto:anita.jonker@planet.nl
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E-mail: info@grootschoenen.nl 




