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VOORWOORD
Beste kanovrienden, leden van Jason
Het vaarseizoen 2016 zit er weer op.
Het afgelopen weekeind hebben 6 trouwe leden het vaarseizoen officieel afgesloten.
De afgelopen maand was het uitzonderlijk mooi weer, waar ook velen van ons gebruik van gemaakt hebben om nog een tochtje te varen.
Het wordt weer tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen.
Het bestuur is daar al mee bezig en met de leden zullen wij dit ook weer doen in de komende Algemene
ledenvergadering.
Een van de belangrijkste evenementen in de nazomer is onze Sluis tot Sluis tocht. Deze tocht is een succes geworden door de inzet van enkele leden. Het zouden er veel meer kunnen en moeten zijn....niet alleen om te varen, maar ook voor de activiteiten er om heen. Het baart het bestuur zorgen dat het neer komt
op de schouders van enkelen. Dit thema zal zeker terug komen op de ALV.
De afgelopen week heeft Jur Pauw om persoonlijke redenen afscheid genomen van Jason.
Wij als bestuur zijn Jur zeer erkentelijk voor zijn enthousiasme en inzet voor de vereniging en danken hem
daar voor.
Als je regelmatig vaart zal je gemerkt hebben dat met name op de zaterdagavonden de kantine met enige
regelmaat verhuurd is geweest het afgelopen seizoen. Hiermee heeft de vereniging financieel gezien goede resultaten behaald en we hopen dat het de gezelligheid voor de leden niet in de weg gestaan heeft.
De herfst en de winter zijn in aantocht, maar dat wil niet zeggen dat alles stil ligt bij Jason. Een aantal onderhoudsklussen zullen doorgaan en zoals altijd zullen er leden blijven die weer of geen weer de kano uit
de stalling halen om een stukje te gaan varen.
Wij als bestuur wensen alle leden de komende maanden alle goeds toe en zullen elkaar ook in deze periode ongetwijfeld af en toe treffen.
Harry Snijder
Voorzitter
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Per 1 juli zijn we aangesloten bij de TKBN
Uitgeest, Heerhugowaard, Edam zijn ook aangesloten bij de TKBN
Het blad van de TKBN heet kanotities
Het verschijnt 6 maal per jaar
Iedereen krijgt het toegestuurd
We hebben nu een WA-verzekering voor alle activiteiten
Leden kunnen hun boten tegen concurrerende tarieven verzekeren via de TKBN
Meer informatie kun je vinden op de website www.TKBN.nl

Onderhoud 2016 najaar
Onderhoudsdagen Jason
Zoals gebruikelijk organiseren wij in het voor- en najaar onderhoudsdagen om de kantine en botenloodsen in goede
conditie te houden. Voor het najaar staan 2 dagen gepland, zoals ook op
de onze website vermeld staat: zaterdag
1 oktober en zaterdag 22 oktober.
We proberen dit jaar onze kantine regelmatig te verhuren. Genoemde dagen zijn nu verhuurd, daarom moeten wij beide onderhoudsdagen laten
vervallen.
We gaan proberen op andere dagen alsnog het nodige onderhoud te
doen, maar de data daarvoor zijn nog niet bekend.
Hans Vijvers

Uw hulp is welkom!
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Zwembadtrainingen 2017
Ook in 2017 kunnen wij, samen met KV Uitgeest, vier maal gebruik maken van zwembad de Hoornse Vaart
te Alkmaar voor de jaarlijkse zwembadtrainingen. Er kan worden geoefend in eskimoteren, en tevens kunnen er (met hulp van leden van KV Uitgeest) reddingstechnieken worden geoefend.
De data voor 2017 zijn al vastgelegd en zijn 22 en 29 januari, 12 februari en 12 maart, allemaal op zondagmiddag en wel van 13.00 - 14.30 uur. We zitten dan in het ondiepe gedeelte van het 50 meter bad. De kosten bedragen waarschijnlijk weer € 12,50 per keer.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Inschrijven kan via de activiteitenkalender van KV Uitgeest, of per mail
aan Frank (frank@kvjason.nl). Laat bij je inschrijving even weten of je in het bezit bent van een eigen boot
en/of vervoer voor kajaks.
Betalingen vooraf op rekeningnummer NL73 RABO 0363 4695 75 ten name van Kanovereniging Uitgeest,
onder vermelding van de data waarvoor je je hebt ingeschreven.
De punten van de kajaks moeten beschermd zijn, zodat deze geen beschadigingen aan het zwembad kunnen veroorzaken. Ook moeten de kajaks schoon zijn.
Tot ziens in het zwembad!
Mede namens KV Uitgeest,
Frank
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Sluis tot Sluistochten groot succes!
Op 11 en 12 september jl. vonden onze jaarlijkse Sluis tot Sluistochten plaats. Vooraf waren er al de nodige aanmeldingen binnengekomen, er was veel aan promotie gedaan en het weerbericht was uitstekend,
dus het beloofde een druk weekend te worden.
En ja, op vrijdagochtend stonden de eerste mensen (met caravan) al voor de deur, en gelukkig was Hans
V. aanwezig om de mensen op te vangen en wegwijs te maken. Langzaamaan arriveerden er vrijdag nog
meer mensen, zowel met caravans als met tenten. ’s Avonds was het al gezellig druk.
De tocht zaterdag (waar ik zelf niet bij was) ging via de Nauernasche Vaart en Westzaan naar de Zaanse
Schans, waar een molen kon worden bekeken, ook van binnen. De molenaar zorgde voor deskundige uitleg. Van verschillende mensen heb ik gehoord dat het een erg mooie en leuke tocht was, met rond de 35
deelnemers.
Zaterdagavond was er de traditionele barbecue met een goede deelname, van eigen mensen en van alle
kampeerders van andere verenigingen (inclusief een groot aantal uit België).
Zondag was het al weer vroeg een drukte van belang, voor de tocht die om 9.30 uur zou starten. De tocht
ging via de Woudaapsluis, en de sluis van Oost-Knollendam, door het Wormer- en Jisperveld, naar Jisp.
Gelukkig was De Lepelaar dit keer wèl open, en konden we aan de koffie met taart. Anderen aten lekker
hun broodje op, op de picknickbanken. Na een flinke pauze stapten we weer in de kano’s en ging het richting Arjan Bloem, met name voor de Belgische vaarders, die onder meer 15 peddels aanschaften en diverse kano’s gingen uitproberen. Altijd leuk om daar rond te kijken.
Sommigen vonden het hier welletjes en legden kun kano op de trailer, en zij konden meerijden naar Jason.
Een flinke groep stapte wel weer in de kano en ging via de Poelsluis de Zaan op, en via de Zaan en Nauernasche Vaart naar de Noordersluis. Via Krommenie kwamen we weer bij Jason, een tocht van in totaal ca.
20 km. Ook deze keer voeren tussen de 30 en 40 mensen mee.
Op het terras van Jason smaakten de drankjes en de
frites prima! We kunnen terugkijken op een prachtig
kanoweekend met super weer, veel deelnemers en
mooie tochten! Dank aan de organisatie, de vaarcommissie en de vrijwilligers.
Voor wie nog even wil nagenieten: de foto’s staan op
http://2016.kvjason.nl.
Frank
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Kajakken op de Waddenzee
Tijdens een bezoek aan Arjan Bloem in Wormer viel mijn oog op een advertentie
van Klaas Hofman. Klaas Hofman heeft in de provincie Groningen een zeekanoschool. .
De zeekanoschool genaamd Wirdummerklap (http://www.wirdumerklap.nl)is gevestigd in het plaatsje Wirdum.
In de advertentie stond een zeekanoweekend vermeld voor beginners op 3 en 4 juli.
Ik heb mij daarvoor opgegeven. En ik was niet de enige van Jason. Radboud en Ellen hadden zich ook
opgegeven evenals Mary en Jur. Mary was op het laatste moment echter verhinderd.
Vrijdagmiddag werden we verwacht. De mensen die geen zeekano hadden konden die huren bij Klaas. Ik
kwam als een van de eerste aan en kon meteen al een kajak uitproberen in het water achter het huis van
Klaas. Prima boot. Voor het verblijf daar kon je kiezen voor slapen in het groepsverblijf (mijn keuze) of slapen in je eigen tent op het erf.
Vrijdagavond was er voorlichting voor de beginnersgroep. Klaas vertelde op geanimeerde wijze over het
programma voor de volgende dag.
Zaterdagochtend was de eerste oefendag. De kayaks werden opgeladen of waren al opgeladen op de eigen auto's. Op naar het Schildmeer. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildmeer)
Hier werden de kajaks afgeladen en naar het strandje gebracht. Iedereen hees zich in het pak.
Daarna werd groepsgewijs nog wat aan warming up gedaan en gingen we te water.
Windkracht 4 was het dus konden wij al wat wennen aan de golven.
Daarna begonnen de oefeningen onder leiding van Klaas en nog een instructeur en een instructrice. Was
erg leerzaam. Tussen de middag gezamenlijk eten op de parkeerplaats en daarna weer varen. Via Appingedam, waar de nationale bezienswaardigheid de 3 hangende keukens zijn, terug gevaren naar Wirdum.
Na de maaltijd, geregeld door Klaas, avonds weer voorlichting over het varen over het wad.
Veiligheid, stroming en betonning passeerden de revue.
Zondagochtend vroeg opgestaan. De kajaks weer opgeladen en in optocht naar Lauwersoog.
Na het afladen van de boten en omkleden volgde weer het gebruikelijke ritueel van de warming up.
Daarna in de boten en in groepen van 7 met de instructeurs richting Schiermonnikoog.
Daar aangekomen hebben we gepauzeerd naast de haven. Ook nog even naar het dorp gelopen om een
kopje koffie voor 80 eurocent te drinken bij Van der Werf.
Op gegeven moment rekening houdend met het getij de boten weer te water gelaten en gestart met de
terug tocht naar het strandje naast de haven van Lauwersoog. Het was een hele mooie tocht.
Daar aangekomen even gedobberd tot het water genoeg was gestegen om uit te stappen.
De kajaks op de kant getrokken en opgeladen, de kano kleding vervangen door de gewone kleding waarna
iedereen na het afscheid nemen weer huiswaarts ging.
Een hele mooie ervaring, voor herhaling vatbaar.
Deze herhaling deed zich in september weer voor. Twee hele mooie dagen midden in de week.
Dit keer waren er geen andere leden van Jason bij.
Vanuit Uitgeest naar Holwerd gereden waar de aanhanger met de gehuurde boten van Klaas al klaar
stond. Waaronder ook die van mij. Nu gevaren van Holwerd naar Nes op Ameland.
Heel mooi weer, weinig wind. Genoten van het water en de natuur.
Kamperen naast de haven, s' avonds met bijna de gehele club uit eten in het dorpje.
De volgende ochtend varen langs de zuidkant van het eiland.
Via de slenken een natuurgebied ingevaren. Prachtige Natuur.
Heel veel vogels gezien. Later een stop gemaakt bij de kooiduinen waar een aantal mensen ook nog de uitkijkpost hebben beklommen en sommigen ook nog hebben gezwommen. In de
boten gestapt en weer terug gevaren naar Holwerd. Ook weer
een schitterend tocht. Voor mij staat vast dat ik dit soort tochtjes
vaker ga doen.
Arie Schram
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Onze eerste tocht op het IJsselmeer!
Zaterdag 15 oktober, Op een regenachtige zaterdagochtend staan wij, Ellen en Radboud, voor ons doen
zeer vroeg op om bijtijds in de auto te stappen naar Enkhuizen. Vandaag gaan we voor het eerst met een
groepje van Peddelpraat mee varen van de Markerwaarddijk ter hoogte van de Trintelhaven over het IJsselmeer naar Urk, een tocht van 12 kilometer en weer terug. De boten hebben we de vorige dag al op de
auto geladen bij Jason. Rijdend door de regen vraag je je een beetje af wat je bezielt, maar eigenlijk zijn
we al blij dat het niet hard waait op onze eerste dag IJsselmeer varen. Onderweg komen we Mary nog tegen die ook mee vaart vandaag. Bij Enkhuizen draaien we de Markerwaarddijk naar Lelystad op. Halverwege de dijk ligt ons vertrekpunt de Trintelhaven.
Ik had verwacht dat het een soort jachthaven zou zijn, maar het blijkt een groot leeg vak met hoge damwanden, kennelijk destijds gebruikt voor grote werkboten bij de dijkaanleg. Niet echt een plek om de kano's
te water te laten. De enige wat vage uitspanning die er is, is gesloten. Op het parkeerplaatsje staan al een
paar auto's met kano's erop, en ik hoor dat we vertrekken van het strandje in de luwte aan de dijk, we kunnen over het fietspad vlakbij komen voor het afladen van de boten.
Langzamerhand druppelt iedereen binnen, we zijn met 11 man en 2 vrouwen (van Jason: Ellen en Mary!).
Als iedereen een beetje klaar is voor vertrek houd organisator André een kort verhaaltje met een toelichting
op de kaart en noemt hij de koers die we op het kompas kunnen aanhouden, en het advies om elkaar goed
in het oog te houden en bij elkaar te blijven. Het zicht is wat beperkt door de laatste motregen en nevels,
het eerste uur moet daardoor vooral op het kompas worden gevaren. Plezierig (!) om te merken dat men
inderdaad elkaar in de gaten houdt en bij elkaar blijft en ook steeds wacht tot wij beginners er weer bij zijn.
We hebben windkracht 3, meest zijwind, af en toe een spatje regen en vrijwel de hele dag bewolkt helaas.
Voor mij is het de 4e keer dat ik echt op groot water vaar en de eerste keer op het IJsselmeer. De golven
zijn minder hoog dan op de Waddenzee, maar ze zijn korter en ze duwen je voortdurend uit je koers. Doordat je hier geen stroming hebt zoals op zee, is het eigenlijk zwaarder varen.
Wanneer we de vaargeul kruisen zijn er af en toe wat boeien te zien die enige oriëntatie geven, de wal
komt pas vrij laat in zicht door het slechte weer. We meren uiteindelijk aan op een prachtig strandje voor de
dijk bij Urk, iets noordelijk van de haven. In de zomer kennelijk een zwemparadijsje want door de dijkjes
ervoor ligt het mooi in de luwte.
Mijn neopreenpak is aardig nat geworden want mijn spatzeiltje heeft zijn beste tijd kennelijk gehad. Ik heb
geen zin om af te koelen dus neem toch maar de moeite even droge kleren aan te doen. We hebben ruim
een uur om wat te eten en de benen te strekken richting een uitspanning in het oude vissersplaatsje. In
kleine groepjes verspreiden we ons over Urk, waar voor de rest eigenlijk niets lijkt te gebeuren op straat,
behalve dan in het kroegje waar we meteen weer naar buiten stuiteren van de lucht van rook, bier en hardschallende kermistierelier. Gelukkig vinden we aan de haven een restaurant waar het net zo stil is als in de
rest van Urk, en we in de warmte genieten van een cappuccino met gebak voor Jaap en/of een soepje
waardoor we natuurlijk te laat weer weg zijn.
Terug op het strandje zijn de meesten al terug en zit iedereen al in zijn boot als wij nog bezig zijn ons natte
klamme neopreen aan te hijsen. De wind blijkt wat te zijn aangetrokken naar ruim windkracht 4 en we hebben af en toe pittige golven. Terwijl de heenweg me meeviel, lijkt de terugweg voor mij minstens 3 keer
langer. Halverwege heb ik het wel een beetje gehad maar er is toch geen andere keus dan gewoon door
blijven varen. Doordat we niet echt ver kunnen zien is het op een gegeven moment ook best eentonig vind
ik zelf. Na wat een kleine eeuwigheid lijkt komt er in de grijze verte een streepje zichtbaar waar na nog een
eeuwigheid ons strandje zichtbaar wordt naast de bomen rond de Trintelhaven. En dan merk je pas hoe
langzaam een kano eigenlijk vaart want er lijkt nog een half uur voorbij te gaan voordat je ook echt op dat
strandje aankomt . .
Ik ben behoorlijk moe geworden van al het gebeuk tegen wind en golven merk ik. Maar we zijn weer een
mooie ervaring rijker. Volgende keer bestel ik nog een zonnetje erbij en dan is het helemaal mooi. Na nog
een nawoordje van André worden de auto's gehaald en boten opgeladen en rijden we weer huiswaarts.
Onze eerste tocht met Peddelpraat mee was een succes en voor herhaling vatbaar!
Radboud
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Verjaardagen
OKTOBER
5
7
12
13
14
14
21
27

Jos Spijkerman
Stefan Jonker
M. Burauen
Robert Mijnsbergen
Ruud van Steen
Natasja van der Let
Marit de Groot
René van der Kuij
NOVEMBER
8 Ferry Kee
9 Karen Bijmholdt
19 Marjo Broertjes

DECEMBER
1
2
3
4

Arie Schram
Frank de Groot
B. van Ingen
Carin Mooy

10 Hans Gaillard

11
12
18
27
31

Lesley Klitsie
Rinus Reiman
Emmy Hoogervorst
Marc Harsveld
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 geïnteresseerden).

NU VOOR:

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

€ 5,00

Stickers:

€ 0,25
9
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Sluitingsdatum
kopij ARGO
Januari–
Maart 2017
is op:

25DECEMBER
2016
Nieuwe Leden

Lidmaatschap
Contributie:
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 01-01-2016
€ 8,00 p/mnd
€ 11,50 p/mnd
€ 6,50 p/mnd

Gezinscontributie:
Vier of meer personen op één adres in gezinsverband
samenwonend

€ 25,00 p/mnd

Botenstalling:
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen.
Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar
€ 5,00 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

€

5,00 eenmalig

Donatie:
Per jaar inclusief ontvangst van ons verenigingsblad
‘ARGO’

€ 17,50 minimaal

Betaling:
op Bankrekeningnr. NL 85 RABO 0333 9030 80 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.
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Kantinediensten
Zoals besproken in algemene ledenvergadering in maart jl. zijn we gestopt met het kantinerooster. Reden
hiervan is dat er te weinig mensen waren om deze kantinediensten te draaien en er weinig bezoek tijdens
deze diensten was.
Er is gekozen voor een andere opzet, zoals ook bij andere kanoverenigingen al wordt toegepast. Dit betekent
dat leden, die dit willen, zelf kunnen beschikken over een sleutel van de kantine en de code van het alarm.
Via de mail zijn alle leden gevraagd of ze interesse hadden in een dergelijke systeem.
Dit heeft geresulteerd in de volgende werkwijze:
1.
In de hal van het clubgebouw hangt een sleutelkluisje
2.
De leden die zich opgegeven hebben voor eigen sleutelbeheer, beschikken over de cijfercode van het
sleutelkluisje. In het kluisje hangt de sleutel van de kantine en de code van het alarm.
N.b.: deze code van het sleutelkluisje zal regelmatig wijzigen.
3.
De toegang tot de hal verloopt niet via de centrale buitendeur maar via de botenloods.
4.
De leden die hiervan gebruik maken, hebben zelf de beschikking over de kantine en dragen zelf zorg
voor het uitschakelen van het alarm, de consumpties en het schoonhouden van de kantine.
5.
Bij het verlaten van de kantine wordt het alarm weer ingeschakeld en de deuren afgesloten.
6.
De sleutel van de kantine wordt weer terug gehangen in het sleutelkastje.
7.
Voor het gebruik van consumpties zijn een aantal zaken belangrijk:
8.
Er is een Senseo-apparaat aangeschaft voor mensen die een enkel kopje koffie willen
9.
Alle servies wat gebruikt wordt, wordt afgewassen door de gebruiker en netjes weer opgeruimd.
10. Er is een bonnensysteem waarmee het gebruik van consumpties wordt geregistreerd (zie hieronder).
Er wordt later afgerekend, er is geen geld aanwezig in de kantine.

Gebruiksaanwijzing Bar Bon
Boekje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Als er geen kantinebezetting aanwezig is, dan is
er ook geen kassa. Er kan dus niet contant afgerekend worden.
De verrekening gebeurt als volgt:
Je wilt iets gebruiken en er is geen kantinebezetting
Je pakt een blanco “bar-bon” uit de map
Je zet je achternaam en datum op deze bar-bon
Je verbruik noteer je op deze bar-bon
Bij vertrek stop je de bar-bon in het mapje onder
te betalen bar-bonnen. En graag bij het juiste
alfabetische tabblad
Bij een volgend kantine bezoek graag een nieuwe bon gebruiken
De bar-bon(nen) kan/kunnen afgerekend worden als er bestuurs- of commissieleden met een
sleutel van de kas aanwezig zijn.
Bij verrekening wordt de bar-bon afgetekend
door de kasbeheerder.
De betaalde en afgetekende bar-bon wordt achterin het mapje gestopt bij betaalde barbonnen.

Het barbonnen boekje

De gebruiksaanwijzing

De blanco bon

Het archiveren
van bon

Oproep:
Wanneer er Jasonleden zijn die eerder geen interesse
hadden in het zelfstandig gebruik van de kantine, maar
dit alsnog willen, kunnen ze dit kenbaar maken bij het
bestuur.
Lenette Cassee
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De betaalde bonnen

Veel gezelligheid
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E-mail: info@grootschoenen.nl
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