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Voorwoord
Beste Jasonners, kanovrienden,
Ik stond rillend aan het water bij Jason toen de eerste deelnemers van de afsluitingstocht aanmeerden.
Wat een bikkels toch. Nee zij hadden het niet koud gehad!!!.
Dat betekent de afsluiting van een mooi seizoen. En wat is er veel gevaren dit jaar.
Niet alleen de uitgezette tochten van de vaarcommissie, maar er is ook veel op eigen initiatief gevaren.
We gaan de koudere donkere maanden in. Dit betekent niet dat Jason ook in een winterslaap beland. Er
zijn nog onderhoudsdagen waar elk handje welkom is. Graag even tevoren laten weten als je komt.
Het bestuur beraadt zich alweer op een nieuwjaarsreceptie en andere winteractiviteiten.
Over de discussie WSV/TKBN zullen jullie binnenkort per email geïnformeerd worden. De motivatie van het
bestuur zal daarin niet ontbreken.
Op de komende jaarvergadering van Jason zal dit onderwerp niet ontbreken.
Het bestuur is op zoek naar iemand die de functie van penningmeester op zich wil nemen. Hans Gaillard
heeft na 8 jaar trouwe dienst aangeven hiermee te willen stoppen. Wie zich geroepen voelt kan contact
opnemen met het bestuur.
Het kano-seizoen is dan wel afgelopen, dat wil niet zeggen dat er niet gewoon doorgevaren kan worden.
Vriendelijke groet
Harry Snijder,
voorzitter kv Jason
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Mijzenpolder 12 juni 2015
De vaarcommissie organiseert iedere tweede zondag van de
maand een tocht. Zondag 12 juli was de Mijzenpolder aan de
beurt, deze ligt ten zuidwesten van Avenhorn.
Om half tien verzamelen
we bij Jason. We zijn: Dick
van Diepen, Hans en Ellen
Gaillard, Ruud van Steen
en Jan den Uil. Het weer
ziet er redelijk uit: wat lichte regen en een aantrekkende wind, ca 19 graden.
In Schermerhorn manoeuvreert Ruud zijn auto met botenwagen bij een
verborgen kanosteiger. Een ander plekje dan gepland, maar er is kermis
in het dorp (en achteraf bleek ook nog een prut-marathon).
Onder het zingen van 'Als het gras twee kontjes hoog is ...' brengen we
de kano's door manshoog riet naar de steiger. Voor ons ( Ellen en
Hans ) achteraf een herkenbare plek: aan de overkant hadden we een
picknickstop op onze eerste Jason-Hemelvaart trektocht!
Al snel vallen de eerste regendruppels. Gelukkig blijft het bij wat lichte
regen. Het vaart heerlijk tussen de rietkragen van de ringvaart. In Ursem
vinden we een bruin café voor onze koffiestop met appeltaart en slagroom. Inmiddels is het twaalf uur geweest.
Het tweede deel blijft droog, maar de wind is flink aangewakkerd en we varen er gedeeltelijk tegen in. Dat
is flink bikkelen, we schatten zelfs windvlagen van windkracht vijf!
Tegen twee uur zijn we terug in Schermerhorn, waar het inmiddels
flink druk is geworden voor de prutmarathon. De kajaks worden weer opgeladen, ik pluk nog even een fantastisch boeket met veldbloemen en dan rijden we weer
terug richting Jason.
Een gezellige tocht! Bedankt vaarcommissie!
Een aanrader voor iedereen die eens ergens anders wilt varen!
Hou dus mail en vaarkalender in de gaten!
Ellen Gaillard
Foto’s van Jan den Uil en daarom staat hij er niet op 
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Verslag Purmerringvaarttocht
gevaren door Carin Mooy en Dick van Diepen, in de kajak, en Hans Vijvers, als walmeester, op maandag 20 juli 2015.
Het is al weer een tijdje geleden dat ik het plan opvatte om de ringvaarten van onze vier nabij mijn woonplaats W. gelegen droogmakerijen, De Beemster, de Purmer, de Schermer en de Wormer (die wij eigenlijk
gewoon ‘polders’ plegen te noemen) te gaan bevaren. Het idee was ingegeven door de gedachte dat mijn
grootvader van moeders kant, in drie van die polders heeft gewerkt en gewoond. En netjes aangeharkt,
met opgeschoonde wallekanten, voor mij heeft achtergelaten. Een soort eerbetoon aan mijn voorouders
dus, want mijn grootmoeder werkte vanzelfsprekend gewoon mee.
-Vorig jaar heb ik op een mooie zondagmorgen de eerste poging gewaagd om de Beemster ringvaart ‘te
doen’, met logistieke ondersteuning van Ben Smit, net als ik lid van de kanovereniging Jason uit Krommenie. Gestart in Spijkerboor op het Noord-Hollands kanaal, beëindigde ik ‘s middags de tocht in Oudendijk
omdat ik de vermoeidheid voelde toenemen (nét wat ‘te veel hooi op de vork’, al is dat hier niet de meest
juiste uitdrukking) en ik er geen uitputtingstocht van wilde maken. Wel verstandig. Maar een dergelijk plan
niet tot een einde brengen past niet helemaal bij mijn langeafstandskarakter.
-Dus: voor dit jaar had ik de Purmer op mijn aandachtlijstje gezet, die ringvaart is wat korter (circa 23/25
km.) en aan de Purmerpolder heb ik zelf uit de oorlog nogal wat herinneringen overgehouden. Ik zal er
straks een paar voor u ophalen. Ben wat serieuzer gaan trainen dan de vorige keer, denk ik, heb de vaart
en de in-/uitstapmogelijkheden langs of nabij de route goed geïnventariseerd. Heb “kaartsteun” gekregen
van mensen van het Hoog Heemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, waarvoor dank op zijn plaats
is. Mijn kanomaatje Carin en mede Jasonlid Arie wilden wel meevaren, en even zag het er naar uit dat we
met een grote groep van start zouden gaan. Maar daarvoor zijn de voorzieningen langs de vaart té beperkt
en uiteindelijk zijn Carin en ik afgelopen maandag 20 juli met ons tweeën aan de tocht begonnen. Met als
“walmeester” Hans Vijvers, ook van Jason, met wie we telefonisch contact zouden kunnen maken ingeval
van ?, ja, wat eigenlijk?
Goed, om 09.u. laadden we bij Jason de boten op de auto van Hans en haalden die wat later aan de Lingerzijde in Edam weer omlaag. We hadden voor die plek gekozen omdat er een café-restaurant in de buurt
is en het leek ons leuk om eerst koffie te drinken en dàn van start te gaan. Maar op maandag zijn de horecamensen kennelijk aan rust toe, dus nergens langs de route was kans op “koek en zopie”. We krijgen koffie van Hans en duiken even later onder de drie bruggen door die ons van de ringvaart scheiden. Het is
mooi zonnig weer en zodra je op de vaart bent is er ook rust. Geen geraas van auto’s meer, af en toe het
geluid van een tractor, en wij zijn ook stil. Luisteren naar de geluiden van de vogeltjes die ik niet kan
‘thuisbrengen’, maar Carin wel. Het gaat allemaal heel gemakkelijk, er staat wel wat wind, maar veel last
hebben we daar niet van. In de buurt van Middelie kijken we af en toe op de achtertuinen van de enkele
woning die daar gebouwd is en kort daarna passeren we het voormalig stationsgebouw van Kwadijk. Gewoon een prachtige start. Het zal de hele tocht goed vaarweer blijven, ook al verdwijnt de zon later achter
wat lichte bewolking. Er loopt wel steeds een fietspad met ons mee en in de buurt van Purmerend wordt
het wat drukker.
Onze eerste stop is in Purmerend bij de betonnen brug die vanuit de stad over de ringvaart de Purmer in
gaat. Het kost wat tijd voordat Hans ons daar kan vinden en dan staat er nog een hek tussen ons, want
Carin en ik staan op ‘verboden gebied’: de eigenlijk voor het publiek afgesloten weg naar het in aanbouw
zijnde nieuwe gemaal. Hans reikt ons door de spijlen van het hek een bekertje koffie aan (en even heb ik
de indruk dat ik een soort bootvluchteling ben.) Eigenlijk was deze plek mijn eerste keuze als startplaats,
omdat ik in de oorlog hier ik weet niet hoe veel keer over de brug gelopen en gefietst ben vanuit- en weer
terug naar Purmerend. Wij zijn in die plaats gaan wonen op grond van de evacuatieplicht die toen aan een
deel van de bewoners van Beverwijk (onze eigenlijke woonplaats) was opgelegd i.v.m. de mogelijkheid dat
onze wijk oorlogsgebied zou worden.
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Dan herleven toch weer de herinneringen. Als ik naar rechts kijk loop ik daar samen met mijn moeder met
de slee over de besneeuwde wegen en bevroren sloten, om bij boeren die haar vader had gekend, wat
voedsel, tarwe bijvoorbeeld, te kopen. Of ik weet weer dat ik om 6 uur ’s morgens langs de Ortskommandatur ben geglipt samen met mijn broers om melk te gaan kopen (een gulden per fles) bij de boeren die
hun hek daar voor openzetten ‘s morgens vroeg. Eén broer liep richting Edam, de ander richting Kwadijk
en ik richting Ilpendam. Om een uur of 10 of half elf, was je wel weer terug. Soms jankend van moeheid.
Als ik naar links kijk weet ik daar de Purmer Steenweg, waar in de buurt de botenloods was waar wij ingevlucht waren, nadat we hout hadden gestolen dat de Duitsers voor zich zelf hadden klaargelegd, bij het
i.v.m. de staking verlaten spoorwegstation. (Iedereen had vanzelfsprekend te weinig brandstof in die koude
winter). We werden achtervolgd en we werden beschoten, ik dacht dat het de Duitsers waren die dat deden
maar mijn broer zegt: dat waren Nederlandse politiemensen. Zeker weet ik dat ik bang was.
Terug naar de realiteit. Het is nog steeds zonnig als we onze trip vervolgen, richting Ilpendam. Ook daar is
het café dicht, weet ik, dus drinken we op een bankje aan het water, vlakbij fietsknooppunt 23, weer Hans
z’n koffie. Ik heb mij ondertussen verwonderd over de schoonheid van de begroeiing langs de kant. Als je
met aandacht naar zo’n rietkraag kijkt, die op sommige plaatsen meters dik lijkt, is er veel moois te zien. Ik
ben niet echt een natuurvorser, maar herken wel de lisdodde, het wilgenroosje en de heemst, jawel. Ik zie
af en toe een vogeltje, Carin zegt: de kleine karekiet, zij herkent hem ook aan z’n geluid. En af en toe een
libelle, waterlelies, een soort hoog gras met een opvallende gele aar, en – vanzelfsprekend – diverse
schermbloemigen. Prachtig om te zien en nog steeds heerlijk rustig, want van de weinige gebruikers van
het weggetje achter het riet, horen we weinig en zien we niet veel. Voorbij de Kloosterdijk die naar Monnickendam loopt, wordt het nog stiller want dan is er een hele tijd alleen een boerenwandelpad in de buurt van
het water.
Op de hoek van het Stinkevuil en de vaart, waar de Kloosterdijk begint, ontdek ik een witharige bult in het
water. Ik meld dat telefonisch aan het HHNK en de volgende dag belt de boer van wie het schaap is/was,
mij op om te bedanken voor de tip. (Let wel: het volgende heeft niks met dat telefoontje te maken). Dan
begint ook de vermoeidheid bij mij voelbaar te worden in de bovenarmen, maar ik ben wel in staat om het
eerder ingezette tempo vol te houden. Eenmaal voorbij de Katwouder polder komt het geruis van het verkeer op de provinciale weg richting Amsterdam ons tegemoet en wordt het silhouet van Edam al weer
zichtbaar. We varen achter de luxe eerste bebouwing van Edam langs om vlak voor de brug, waar we ’s
morgens Klein Westerbuiten verlieten, rechtsaf te gaan en Edam weer binnen te varen. Daar wachten mijn
dochter en haar zoon, samen met Hans Vijvers ons op. Dat maakt het een extra leuke aankomst.
Het was, samenvattend, een bijzonder mooie dag (het begon pas te regenen toen wij in de auto op de terugweg waren) en het was een bijzonder mooie tocht. Ik heb genoten van de conditie van de volle kleurrijke rietkragen rechts en links en besef dat het onderhoud van zo’n ‘waterwerk’ nogal wat van de overheid
vergt. Dat onderhoud is mijns inziens in goede handen bij het HHNK.
Ik had graag willen eindigen met zo’n zelfde mooi lofdicht als gemaakt is over de Starnmeer (u kunt het
lezen op de gevelsteen van het café-restaurant in Spijkerboor) maar van de Purmerpolder kan ik zoiets niet
vinden. Wel is de schoonheid van zijn steden, Purmerend, Edam en Monnickendam, al door Constantijn
Huijgens in de 16e eeuw bezongen. Ik weet zeker dat als die beroemde man behalve een koets destijds
ook een kano had gehad, hij de schoonheid van de ringvaart zeker poëtisch zou hebben beschreven.
Dick van Diepen
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Verjaardagen
OKTOBER
5
7
12
12
13
14
14
21
27

Jos Spijkerman
Stefan Jonker
M. Burauen
Wilma van Lieshout
Robert Mijnsbergen
Ruud van Steen
Natasja van der Let
Marit de Groot
René van der Kuij
NOVEMBER
8
9
13
19

Ferry Kee
Karen Bijmholdt
Ben Smit
Marjo Broertjes

DECEMBER
1
2
3
4

Arie Schram
Frank de Groot
B. van Ingen
Carin Mooy

10 Hans Gaillard

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 geïnteresseerden).

NU VOOR:

T-shirt
maat
S/M/L/XL en XXL:

Lesley Klitsie
Rinus Reiman
Emmy Hoogervorst
Marc Harsveld
Fred Müller

Van
Harte
Gefeliciteerd!

€ 5,00

Stickers:

11
12
18
27
31

€ 0,25
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Zaterdag 5 sept. onderhoudsdag bij Jason.
Na eerst een lekker kopje koffie gedronken te hebben zijn we aan de slag
gegaan. We waren met 7 personen. Jammer dat er niet meer aanmeldingen waren, want er is genoeg te doen. Iedereen heeft een mailtje gehad en
de data staan op de website . Waar blijven de andere clubleden???????
Hans en Arie hebben de dakgoten weer schoongemaakt en gerepareerd voor de volgende regenbuien.
Want er is veel water naar beneden gekomen.
Radboud heeft zich ontfermd over het houten wandje
boven de ingang. Deze is geheel vervangen en in de
grondverf gezet. De entree ziet er weer netjes uit.
Het houten beschot tussen de garage deuren heeft
weer een mooie frisse kleur blauw gekregen dankzij
Dick, Huub en Ed. Huub heeft het gat in de werkplaats
dichtgemaakt.
Hans heeft in de kantine de muurtjes onder de kozijnen en de houten rand erboven stralend wit geverfd .
Ik heb de ramen beneden van binnen en buiten
schoongemaakt en de plank met foto’s en tegeltjes
opgeruimd. En na afloop de kantine nog veegschoon gemaakt. Ellen heeft
voor de heerlijke lunch gezorgd.
Bovenstaande mensen bedankt voor alle hulp en gezelligheid tijdens het
klussen.
Emmy Bruggeman

Verslag brandingvaren 12 september 2015
Zaterdag 12 september; brandingvaren bij Europagaai in Hargen aan Zee. Als chauffeur van Anouk kwam
ik mee. Fototoestel stand-by, sluitertijd alvast op snel, om al het opspattende water van de omrollende golven vast te leggen. En de snelheid van de golven trotserende Jason-kanovaarders. Ehm… welke golven
precies? De zee leek op het eerste gezicht wel een biljartlaken.
Oké, er was wel wat deining. Maar golven? Niet echt. Het werd
dus zeekanoën langs de kust, van Hargen aan Zee naar bijna
Bergen en terug. Voor de niet-vaarders een prachtige strandwandeling; mooie luchten, veel vogels, een visser, kleurige kano’s op
het water. Qua actie niet helemaal wat we er van hadden verwacht, maar toch een erg leuke ochtend.
Jolanda
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Branding varen of vissen voeren?
Zaterdagochtend 12 september, even voor half elf in Hargen aan Zee. Wij stonden klaar om de branding in
te varen. Wetsuits en zwemvesten aan, helm op het hoofd, korte sit-on-top kano's achter ons in het zand
en onze voeten in het water. Maar waar was de branding? Hans G., die de vorige avond nog naar het
strand was geweest, had het al voorspeld: de zee ligt er bij als een spiegel. Inderdaad, de golven die we
zagen mochten geen naam hebben. En dus besloten we een tocht langs het strand te gaan varen. Twee
van onze fans (aanhang) liepen over het strand met ons mee.
Ik had nog nooit op zee gevaren en evenmin op een sit-on-top. In het begin was het dus vooral wennen
aan zo'n kort bootje en aan het schrap zetten van je voeten in een paar voorgevormde gaten. Het duurde
even voordat ik de juiste slag te pakken had met de iets kortere peddel, tegen de wind in en door de deining heen. Na de eerste strekdam leken er wat meer golfjes te zijn. Hoopvol keerden we onze bootjes richting het strand. Maar er was niets mee te beginnen.
Dus nog maar een stukje verder richting Schoorl en Bergen aan Zee. Nu ik de slag te pakken had, had ik
meer aandacht voor de omgeving. Ik keek naar de vogels, de horizon, de wolken en proefde de zoute spetters. Ik zag hoe Ruud stevig doorpeddelde en Rob bochtjes maakte met de canadees. En ik voelde hoe
mijn maag zich steeds verder in de knoop legde. Vreemd, dacht ik. Virus opgelopen? Iets verkeerds
gegeten? Of... zou je zelfs van deze suffe golfjes zeeziek kunnen worden? Ik vroeg het aan begeleider
Hans Smit. Die vertelde dat het inderdaad wel eens voorkwam, vooral als de golven van de zijkant kwamen.
Na anderhalve kilometer probeerden we opnieuw wat golven
te pakken tussen een paar strekdammetjes. Maar echt
geschikte exemplaren zaten er niet tussen. Sommige kajakkers stapten van hun boot af. Ik was blij om weer even vaste
grond onder mijn voeten te voelen. Het beviel zelfs zo goed
dat ik de rest van de groep liet gaan toen die nog een stuk
verder peddelde. De boot werd ver op het strand getrokken en
ik sloot me aan bij de wandelploeg. Het werd een mooie wandeling. Op de strekdammen zaten veel verschillende vogels.
Even verderop gingen acht felgekleurde streepjes door het
water, ieder met een rode helm erboven.
Vlak voor de Kerf, ongeveer 3 kilometer van ons vertrekpunt,
hielden de kajakkers stil. Goede golven hadden ze niet gevonden en het werd tijd om terug te gaan. Ze hadden nu wind mee, dus ik moest stevig doorstappen om me
halverwege bij hen te kunnen aansluiten. Strandwandelaars keken een beetje vreemd naar die dame met
een zwemvest om haar nek en een peddel op haar schouder. Alsof ik net was aangespoeld uit Engeland.
Maar een vriendelijke groet deed wonderen. Terug op het water bleek het inderdaad de deining te zijn die
me te pakken had. Het vreemde gevoel keerde snel terug.
Een half uur later stonden we weer op de plek waar we 's
ochtends begonnen waren. We hadden geen branding gevaren (en ook niet de vissen gevoerd), maar wel een leuke
tijd gehad. We namen afscheid van onze begeleiders Hans
en Wouter, en werden uitgenodigd om een week later alsnog de branding in te gaan. Ik ben benieuwd of de vaarders toen meer geluk hebben gehad met de golven...
Marianne Groep
Foto’s: Jolanda v.d. Kuij
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AFSLUITINGSTOCHT / Herfsttocht
Het was een leuke bijeenkomst op 11 oktober. Dit ter afsluiting van het zomer activiteiten seizoen.
De winter vaarders gaan immers nog even door.
In de middag ware er twee tochten uitgezet. Een naar Uitgeest en een ander in de Eilandenpolder bij Graft.
Het was uitzonderlijk mooi helder en zonnig weer. De temperatuur was wat aan de koude kant. Maar daar
kun je je tegen kleden. En er was een sterke wind. Toch zijn we nog met een tiental boten op het water
geweest. Het waren mooie tochten. Wat wonen we toch in een mooi water en kano land.
Beide tochten eindigden rond 17.00uur bij Jason waar Hans Vijvers en Rob van Dijk een warm onthaal
hadden geregeld voor de vaarders. Een paar leden die niet mee konden varen sloten zich gezellig bij ons
aan. Na de borrel een lekkere stamppotten maaltijd met de bekroonde rookworsten van Slagerij Snel uit
Limmen.
Het was een gezellige dag met ruimte voor een mooie kanotocht en tijd om weer bij te kunnen praten met
andere Jasonners. Het idee is om de openingstocht op dezelfde wijze te organiseren.
Hans Gaillard
P.S.
Omdat er steeds meer Jasonners de winter doorvaren is de naam van de openingstocht en afsluitingstocht
eigen lijk niet meer zo op zijn plaats. Wellicht is lente en herfst tocht een betere benaming.

zaterdag 31 oktober organiseren wij de laatste
onderhoudsdag van dit jaar.
Op

klussen, zowel binnen als buiten,
en de kantine kan een schoonmaakbeurt gebruiken.
Er is nog een flinke lijst met

Wie komt ons helpen?
Zoals altijd: we beginnen om 10.00 uur en we gaan door tot ongeveer 16.00 uur.

Voor een gezellige lunch wordt gezorgd.

Graag tevoren een bericht of je komt aan
Hans Vijvers (hans@kvjason.nl of 06-51132511).
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Sluitingsdatum
kopij ARGO
Januari-Maart
2016
is op:

24 December
2015

Nieuwe Leden

Lidmaatschap
Contributie:

Geen nieuwe leden

Leden, die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn
Leden, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn
Ieder volgend gezinslid, ongeacht leeftijd

per 01-01-2010
€ 7,70 p/mnd
€ 10,50 p/mnd
€ 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:

Disclaimer:

Elk in te schrijven lid

€ 10,00 eenmalig

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 vriendelijk een mailtje te sturen
naar:
argo@kvjason.nl of contact op
te nemen met de ARGO commissie.

Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven

€

12

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 volgt.

OKTOBER-DECEMBER 2015

Een keer in de maand wordt er wel wat gepland
maar dan is er altijd iemand aanwezig om de dienst
te draaien.
Vanaf de openingstocht komt er weer een rooster.

Openingstijden
Kantine open van 13.30 u.-17.00 u.

Na de herfstvakantie is het seizoen gesloten

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:
Lenette Cassee
tel. 0235490769
E-mail: kantine@kvjason
Ruilen doorgeven aan Lenette Cassee, in de kantine komt dan ook nog een lijst
te hangen met het rooster en daarop de evt wijziging.

KANTINEROOSTER

geen kantinedienst.
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E-mail: info@grootschoenen.nl
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