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Kanovereniging Lelystad

Vaarseizoen
Het vaarseizoen start op vrijdagavond 30 maart om 19.00 uur. Er wordt weer gevaren op de vrijdagavonden. De maandaggroep heeft op maandag 2 april haar eerste dagtocht in de omgeving van
Giethoorn.
evt. een stukje kunnen varen.
Omdat er i.v.m. vakanties niet altijd een bestuurslid aanwezig kan zijn, vragen we de vrijdagavondvaarders om hier opmerkzaam op te
zijn en zo nodig bezoekers te woord te staan.

Winterstop
De afgelopen winter heeft de vaarmogelijkheden
wel beperkt. Op maandag 19 maart zag de steiger er nog flink ijzig uit door het bevroren spatwater.
Ledenvergadering
Op 9 maart is de algemene ledenvergadering
gehouden. De opkomst was goed. Met deze
nieuwsbrief ontvang u tegelijk een concept verslag van deze vergadering, waarin u uitvoerig
kunt lezen wat er zoal aan de orde is geweest.
Vervanging sloten
Er is een nieuwe serie hangsloten voor het terrein, de loodsen en de kanokar van KVL aangeschaft. De oude serie was al niet meer toereikend. Nu er ook nog een slot is zoekgeraakt was
vervanging nodig. Vanaf komende vrijdag 30
maart kunnen leden hun huidige sleutel inwisselen voor een nieuwe in het clubgebouw bij Herman of Gerard.
Werkochtend
De werkochtend op 17 maart is vanwege het
koude weer en de harde wind afgelast. Op zich
was dat niet zo erg omdat het terrein er na de
winter nog netjes bij lag.
Kennismakingsavonden
Mede in het kader van de maand van de watersport worden er op enkele vrijdagavonden in mei
kennismakingsavonden gehouden waarbij belangstellenden bij KVL kunnen komen kijken en

Vertrokken leden
In het nieuwe jaar zien we een paar leden niet
meer terug. Piet Saan kampt nog steeds met fysieke problemen waardoor het varen wordt belemmerd. Samen met zoon Harald heeft hij zijn
lidmaatschap opgezegd. Dat geldt ook voor Johan
ten Kate die veel tijd kwijt is als mantelzorger
voor zijn vrouw.
Oproep
Een goed sluitende begroting, een stabiel leden
aantal, een mooi clubhuis, een prachtige vaarkalender van de maandaggroep, maar....... Hoe zit
het met het weekendvaren. Wat kunnen we aspirant leden buiten de maandag bieden?
Eigenlijk maar weinig. De afgelopen jaren hebben
we de vaarkalender wat uitgebreid met TKBN
tochten. Maar dat is geen programma voor nieuwe leden; dat is meer iets voor bestaande ervaren leden. Volgens ons moeten we tijd gaan investeren in een nieuwe lichting kanovaarders.
Mensen die straks enthousiast activiteiten organiseren en nieuwe ideeën inbrengen. Dat vraagt
van ons als vereniging meer dan leren instappen
en vaartechnieken. Het is veel breder en meer
omvattend. Kennismaken met de verschillende
takken van kanovaren zoals klein en grootwater.
Hoe organiseer ik een tocht etc.
Als bestuur zijn we op zoek naar leden die ons
kunnen helpen met bedenken van creatieve oplossingen voor het weekend varen, het opleiden
van nieuwe leden. Als we allemaal een klein stukje bijdragen, dan hoeft het niet veel tijd te kosten. Heb je ideeën of zin ons met werkzaamheden m.b.t opleiding te verrichten.
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Zwembadtraining
Voor het eerst na lange tijd is er weer een zwembad avond. Het zwembad water biedt een uitstekende gelegenheid tot het oefenen van technieken die we hopen niet te hoeven toepassen. Denk
hierbij aan:
 Uitstappen onder water.
 Geassisteerde redding: Instappen op het water oftewel met behulp van een ander weer in
een geleegde boot kunnen komen.
 Zelfredding: Instappen in het water zonder
hulp van een ander.
Ook andere technieken kunnen aan bod komen.
De nadruk zal echter liggen om de beginnende
vaarder weer veilig in de boot te laten komen.

Waar: Zwembad de Koploper
Wanneer: Zaterdag 14 april
Hoe laat: Van 19.30h tot 21.00h.
Aanmelden: Voor uiterlijk woensdag 11 april
bij Sietze Haan 06 107 57 006 of
a.s.haan@hccnet.nl
Voorwaarden:
 Een geheel schone boot (dus zonder takjes/
blaadjes/modder)
 Kleding waarin je normaal gaat kajakken,
maar eventueel mag alleen zwemkleding ook.
Een zwemvest is een vereiste.

Verzamelen: Ons verenigingsgebouw om 18.45h.
Vertrek: Uiterlijk 19.00h. Hierna gaan we gezamenlijk met auto en trailer naar het zwembad.

Aangezien we in het grote bad gaan oefenen is er
ook voldoende gelegenheid voor de jeugd om
mee te gaan en te zwemmen.

Neem eventueel dakdragers mee voor het geval
er meer kajaks zijn dan de trailer kan vervoeren.
De kajak moet voorzien zijn van grijplijnen om
“gered” te kunnen worden.

Heb je iets te melden? Stuur je bericht aan het bestuur

