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VOORWOORD
Beste leden, kanovrienden,
Als eerste wil ik jullie namens het bestuur allemaal een gezond, voorspoedig en gezellig 2017 wensen.
Nieuwjaarsreceptie
Jason heeft een traditie om aan het begin van het jaar een
8 januari van 15.00 tot 17.00
nieuwjaarsreceptie te houden, dat zullen we dit jaar ook weer
clubgebouw aan de Busch
doen. U bent allen welkom op 8 januari van 15.00 tot 17.00
uur in ons clubgebouw aan de Busch om het nieuwe jaar met
elkaar in te luiden.
2016 ligt alweer achter ons. Het was een prachtig jaar met
veel kano-momenten. Zowel in clubverband als individueel is
veel gevaren.
Toch zijn er ook een paar min-punten te melden zoals:
-het leden-aantal neemt af
-het aantal vrijwilligers neemt af
daardoor komt veel op de schouders van enkelen te liggen, dit
kan niet de bedoeling zijn van de vereniging.
Op de komende ledenvergadering zullen wij aandacht vragen
voor deze situatie. Versterking is nodig binnen het bestuur,
binnen de vaar-commissie, onderhoud en de kantine.
De vereniging heeft in elk geval een positief jaar achter de rug
wat betreft de inkomsten, de verhuur heeft veel tijd en inspanning gekost, maar ook veel geld opgebracht.
Als elk lid probeert een bijdrage te leveren aan het wel en wee
van de vereniging, dan kan het niet anders dat 2017 een mooi jaar gaat worden voor Jason.

uur

Het bestuur hoopt de leden te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie en mocht dat onverhoopt niet zo zijn,
dan wensen wij jullie een plezierig en goed vaarseizoen.
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

Wildwaterweekend TKBN op 4-5 februari 2017
In het weekend van 4 en 5 februari 2017 organiseert de TKBN een wildwaterweekend in de Belgische Ardennen, waar wij ook aan kunnen deelnemen. Het is een prima gelegenheid voor onze leden om weer
eens het stromende water op te zoeken! Enige wildwater-ervaring is wel vereist!
Op zaterdag wordt de middenloop van de Salm bevaren. Dit is een leuk verblokt riviertje dat zich door een
mooie bergwereld slingert. De wildwater gradatie ligt hier op WW 2-3. Op zondag wordt gevaren op de Aisne of de Amblève. Deze riviertjes hebben ook een wildwatergradatie WW 2-3 met wat leuke bevaarbare
stuwtjes en kano speelplekjes, hetgeen natuurlijk wel afhankelijk is van de waterstand. Er wordt overnacht
in een jeugdherberg.
Ik wil graag inventariseren of er belangstelling is bij Jason. We kunnen ons dan gezamenlijk opgeven. Aanmelding moet uiterlijk 25 januari 2017.
Na opgave en betaling worden de resterende gegevens toegestuurd. De deelnamekosten bedragen
slechts € 7,50 per persoon (excl. de kosten voor het overnachten in de jeugdherberg).
Graag reactie aan frank@kvjason.nl als je interesse hebt!
Frank

Lezing door oceaanroeier Ralph Tuijn
Jullie hebben er de afgelopen tijd vast wel over gelezen: de oceaanroeier Ralph Tuijn heeft kort geleden
een poging ondernomen om in een nieuwe recordtijd van Europa naar Zuid-Amerika te roeien. Kort nar
vertrek uit Portugal werd zijn boot echter door een enorme golf opgepakt en kwam deze, na een salto,
weer op het water terecht. Hierbij is navigatie-apparatuur aan boord gesneuveld, waardoor hij onder meer
zijn positie niet meer kan bepalen. Tuijn is toen opgepikt door een reddingsboot.
Hij hoopte in 50 tot 55 dagen aan te komen in Frans-Guyana (Latijns-Amerika). Tuijn wilde hiermee het
huidige solowereldrecord van 96 dagen met ruim een maand verbreken.
Een paar maanden geleden heeft KV Uitgeest het plan opgevat om Ralph Tujjn uit te nodigen voor een lezing. Ook onze
leden kunnen daarbij aanschuiven. Dit was echter voordat hij
begon met zijn solo-poging. Het is onbekend wanneer hij Tuijn
nu beschikbaar is voor de lezing. We houden jullie op de hoogte!
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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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Proef: Argo vervangen door nieuwsbrief
Vanaf het voorjaar gaan we (als proef) kijken of de Argo kan worden vervangen door een nieuwsbrief. Deze zal wat vaker verschijnen dan de Argo, en zal per e-mail aan alle leden worden verstuurd. Ook nietleden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief zal er ongeveer zo uit kunnen zien
(dit is nog een concept!):

Voor meer info: houd de website in de gaten. In het
voorjaar zou je de eerste Jason Nieuwsbrief in je
mailbox kunnen aantreffen!

Vaarprogramma 2017
Vanaf mei tot en met september
Elke woensdag verenigingsavond: varen vanaf 19.30 uur
Elke 2e zondag korte tocht vanaf Jason. Opgeven bij Rene Jonker.
Varen vanaf 10.00 uur
Elke 2e zondag van de maand tocht georganiseerd door de vaarcie
Vertrek bij Jason om 9.30 uur
9 april 2017
11 juni
14 mei
25 / 28 mei
9 juli
13 augustus
26 /27 augustus
10 september
15 oktober

Openingstocht
tocht georganiseerd door vaarcie
tocht georganiseerd door vaarcie
Hemelvaart weekend
tocht georganiseerd door vaarcie
tocht georganiseerd door vaarcie
Sluis tot Sluis tochten
tocht georganiseerd door vaarcie
afsluitingstocht

Wie wilt de vaarcommissie ondersteunen, want vele handen maken het werk ook lichter !
Nadere informatie bij Hans Gaillard
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Van Hooft en Hart … een hernieuwde kennismaking
Zó lang voer ik nog geen kano toen ik met mijn kanoclub meeging. Op een kano-kampeer tochtje vanaf de
Gaasperplas naar Hooft, het grootste van drie kleine kunstmatige eilandjes in het IJmeer tussen Muiden
en Almere. Vernoemd naar P.C. Hooft die drost was van Muiden en het toneelstuk Warenar schreef. Vandaar de namen van de eilandjes: Hooft, Drost en Warenar.
Het viel nogal tegen. Druk, vies, rumoerig, en een iets te hoog Bayliner-met-te veel-bling-bling-bemanning
-BBQ-partytenten-en-kratten-bier-gehalte. Het zou decennia duren voor een hernieuwd weerzien, en
wat voor.
****
De laatste dag van maart stuur ik een mail ik aan mijn leidinggevende en directe collegae met de kwartaalresultaten van onze unit. Ze zijn erg goed, sterker; in de eerste drie maanden benader ik de jaarplanning van de hele afdeling. Ik beloon mijzelf met verlof voor onbepaalde tijd en ga me vooral bezighouden
met kanoën, ingaande morgen. Voor de zekerheid heb ik mijn leidinggevende ingeseind dat het een 1 aprilgrap betreft, maar wel daadwerkelijk wegblijf. Op de warmste 1 april ooit ben ik dus vrij. Die dag borrelt
het plannetje op weer eens naar Hooft te varen.
Het weer is veelbelovend, mooi, windstil, hoewel de vooruitzichten wisselvallig aangeven. Ik besluit te
vertrekken vanaf de Gaasp / Weespertrekvaart ter hoogte van Boerderij Langerlust. De overdraging van
de Gaasperplas de Gaasp in trekt me niet echt.
Een poosje geleden heb ik een hout-canvas Prospector opgeknapt voor een vriend. Een werkelijk geweldige boot, gebouwd door Mike Schumaker. Een 16 voets tweepersoons open kano, Canadees zo u wilt. Een
behoorlijk diepe allround kano, met als niet onbelangrijk voordeel dat je hem ook erg goed solo kan varen.
Je “draait de boot om” om hem vanaf het boegzitje te varen. Die neem ik mee, evenals ons hondenbeest
Terra.
Over de Gaasp vaar ik al snel door Driemond, het Gein laat ik rechts liggen. Kort daarna moet ik het Amsterdam-Rijnkanaal kruisen. Hoewel het een doordeweekse dag is, valt de hoeveelheid beroepsvaart mee.
Desondanks zijn de golven heel behoorlijk, doordat ze links en rechts tegen de stalen damwanden kletsen. Het bootje heeft er geen last van, hij lijkt met plezier over de golven als eierdozen te dansen. Na
het kanaal vaar je op het Smalweesp. Het industrieterrein gaat al snel over in de jachthaven, waarna de
bebouwing begint met vervolgens molen ’t Haantje. Onder een aantal bruggen door kom je in het centrum.
In de smalle sluis die altijd open staat merk je vaak wat stroming, direct daarna vaar je de Vecht op.
De Prospector glijdt geruisloos over het water. In het hier behoorlijk brede water ligt aan de noordoostelijke oever een lint van woonarken. Na de kruising met de A1 vaar je direct Muiden in, met rechts een
deel van de bruine vloot en recht vooruit de grote zeesluis. In je kanootje is het daadwerkelijk een
“grote zeesluis”. Het verval is maar klein, het schutten duurt dan ook niet lang. Schuin tegenover het
Muiderslot is een steiger van een zeilschool waar ik besluit te pauzeren. Aan de picknicktafels eet ik mijn
boterhammetjes en drink ik een bakkie. Ik kijk uit over een absoluut spiegelglad IJmeer. Een bijna surrealistisch beeld door het ontbreken van enige deining of golfslag. Precies noordwaarts ligt Pampus, ten
oosten van waar ik sta kun je de eilandjes zien liggen. Al zijn ze op deze afstand niet als drie afzonderlijke eilandjes te onderscheiden. Na de pier, die eindeloos lang lijkt, vaar ik naar rechts, op het eerste eilandje af (De Drost). Het is niet veel meer dan een langgerekt steenlint wat maar iets boven het water
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Tussen De Drost en Warenar is iets van golfslag merkbaar, veroorzaakt door boten die ver weg over het
IJmeer glijden. Langzaam worden de contouren van Hooft beter zichtbaar, met meer begroeiing en hier
en daar een zandstrandje aan de zuidzijde waar ik op afvaar. Het is erg ondiep, bovendien ligt er op 4050 meter van de oever een lint van rotsblokken, op sommige plekken onderbroken om tussendoor te kunnen varen. Ik verbeeld me dat dit met opzet gedaan is om Bayliner-achtige boten te verhinderen hier aan
te landen. Ik laat de Prospector zachtjes het kleine zandstrandje op glijden. Rechts omgeven door een
prachtige rietkraag, links wat struiken en bomen. Terra is door het dolle als hij weer op vaste grond
loopt, ik ben niet veel minder enthousiast. Een paradijselijk veldje bedekt met gras, zand en mos, met
hier en daar een boom. Op een stukje grond bedekt met mos zet ik mijn tentje op, vlak naast de waterkant en niet ver van een plek waar ooit al eens een vuurtje is gestookt.
Samen met Terra verken ik het eiland. Hier en daar ligt nog steeds wel wat vuil. Maar zo alleen in de stilte lopend valt het minder op, maar misschien ben ik wel Oost-Indisch blind. Het is niet veel langer dan
500-600 meter en 100 meter op z’n breedst. Het lijkt wel een beetje op een duinlandschap, maar dan
vlak. Bosjes worden afgewisseld met zand en gras en groepjes bomen. Hier en daar een konijnenhol, omgeven door keutels. Aan de oostkant is een klein haventje. Er is geen boot te bekennen. We zijn alleen.
Met wat twijgjes en het meegebrachte hout maak ik een vuurtje. De rook kringelt loodrecht omhoog. Ik
zit er de hele middag en avond voor, afgezien wat “uitlaten” van Terra. Het uitzicht is geweldig, zeker
tijdens de zonsondergang. In het zuiden kun je de contouren van het Muiderslot ontwaren, meer naar het
westen de skyline van Amsterdam, in het oosten de Hollandse brug.
In de ochtend de bij een kano-kampeer-tochtje “verplichte” gebakken eieren met spek, en natuurlijk
koffie. Met een meer dan tevreden gevoel vaar ik weer terug.
Een hernieuwde kennismaking met Hooft. Sindsdien was het vaak het doel van een kampeerweekendje.
Maar dan wel voor, tijdens of vlak na de winterperiode, om de Bayline-achtige types niet in het vaarwater
te zitten…
Het vertrekpunt is tegenwoordig niet zelden het Smalweesp tegenover de molen, om het kruisen van het
Amsterdam-Rijnkanaal te voorkomen. Daarnaast is het tochtje dan maar zo’n 10-12 km, waardoor je meer
tijd op Hooft kan doorbrengen. Soms vertrek ik zelfs vanaf IJburg, omdat de grote zeesluis in de winter
op zondag niet meer bediend wordt. Iets waar je overigens pas te laat achterkomt, waardoor je je kano
in Muiden moet omdragen, met een in- en uitstap van ruim 1½ meter hoog. Maar met het Hooft in je
hoofd valt zelfs dát mee.
Rob van Dijk
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Verjaardagen
JANUARI
11
14
15
19
19
29
30

Miles van Eck
Kim van der Kuij
Guido van der Kuij
Job de Groot
Paul Verkooijen
Lammert v.d.Meulen
Berno Snijder
FEBRUARI

MAART
2
3
14
20
28

1
3
6
13
18
18
21
23
24
24
27

M. Cazant
Annelies van Bentum
Jolanda van der Kuij
Joris Cassee
Peter Bijmholdt
Jur de Pauw
Ernst Louwen
Marianne Groep
H. Cazant
Svenja Jonker
Rimke Klitsie

Cor Molenaar
Dick van Diepen
Ronald Cassee
Rob Kruiver
Dirk van den Bos

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

ARGO nr. 1-2017

10

JANUARI– MAART 2017

JANUARI-MAART 2017



ARGO nr. 1-2017



Sluitingsdatum
kopij ARGO
April–
Juni 2017
is op:

25-MAART
2017

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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