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Voor de oplettende lezer….in het colofon is
het nummer van de postbank weggelaten op
verzoek van de penningmeester. Zo’n regeltje
deleten is het probleem niet. Toch? En het
blijkt niets te maken te hebben met het
RABOotje op blz.15-16 En nu krijg je net
rentepunten bij de bank van Jan…..
De redactie heeft de afgelopen weken niet stil
gezeten. Samen met Rob en Chris is er hard
gewerkt aan de website van de vereniging.
Tijdens de jaarvergadering maken we de
naam bekend. Tot dan is het bestuur erg druk
met de tekstuele invulling van de website.
Sluiting kopij: 14 april 2006.
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Van de voorzitter.

Mijn start was dit jaar goed:
o Een zeer boeiende avond verzorgd
door de KNRM, met een behoorlijke
opkomst. We zijn er nog eens op
gewezen dat kajakken op groot
water zorgvuldig aangepakt moet
worden om risico's te vermijden.
o Een mooie tocht door de Biesbos,
zelfs met een demonstratie van een
bever die terloops vlak langs onze
kajaks kwam zwemmen.
Helaas was er toch een kleine teleurstelling.
De geplande zwembadcursus kregen we
niet rond door enige tijdsdruk maar vooral
door een beperkte aanmelding. Volgend jaar
misschien een nieuwe poging met een iets
bescheidener opzet. Als alternatief is
natuurlijk het strandje bij Dorregeest
beschikbaar, maar daar is het water
voorlopig nog wel wat fris ……

Mijn laatste voorwoord. Tja.
Na vier jaar, of eigenlijk 3½, is het
voorlopig weer tijd voor fris
voorzitterschap.
(Bedankt Mattijs, Piet, Max, Peter, Kees,
Jos, Maarten, Annet)
Ik denk dat het bestuur een goede
kandidaat heeft als voorzitter: Wieger
Tomassen wil de komende jaren niet
alleen actieve kajakker zijn, maar is ook
bereid wat taken binnen deze club voor
zijn rekening te nemen.
Ik heb wel meteen een andere taak op
me genomen: "KVU-mediathecaris", ik
zal alle kajak-dvd's van de vereniging
beheren. We hebben er al één! Te leen
bij mij (075 6215672), na overleg, een
dvd over zeekajakken met spectaculaire
beelden. (zie blz. 17)
Een serieuze terugblik valt nu niet van
mij te verwachten, het vooruit kijken zal
plaats kunnen vinden op de Algemene
Leden Vergadering van 22 maart.
Tot dan en daar, hoop ik.
Dick Mulder.

voor de
Algemene ledenvergadering
van de
Kano Vereniging Uitgeest.
Op woensdag 22 maart 2006,
aanvang 20.00 uur.
In Cultureel Centrum “De Kuil”,
Hogeweg 8 1911 GH Uitgeest.
(naast de bibliotheek, ingang Dr. Brugmanstraat)

P e t s p l o n s.
Dick kijkt verrast opzij, naast zijn boot
wordt het rustige wateroppervlak
verstoord. Gilbert en ik, in de
achterhoede kijken elkaar aan; een
bever ? Na alle glij-, graaf-, knaag- en
loopsporen zou dat fantastisch zijn.
Vanaf de plaats van de petsplons zien
we een bellenspoor en onder de over
het water hangende wilg zijn heel
duidelijk loopsporen van de bever te
zien. Voorzichtige conclusie, we
hebben een bever opgeschrikt en
voordat we het dier te zien krijgen
geeft het te kennen onze aanwezigheid
niet op prijs te stellen.
Wat hieraan vooraf ging. We schrijven
22 januari, de snerttocht in de
Biesbosch. Auto’s op- en

volladen, een kop koffie en
wegwezen richting
Biesboschmuseum. Vervolgens
af- en uitladen, omkleden, boten
inpakken, naar het water
dragen, instappen en varen
maar. We zijn met 8 man: Dick,
Henk, Maarten, Gilbert, Jos,
Piet, gids Chris en ikzelf,
Natasja. De route is als volgt,
heen over groter water met de
wind in de rug, dan de Amer
stroomopwaarts en terug via
kleine en grotere kreken. Nog op
de parkeerplaats in de Biesbosch
komt een zilverreiger
voorbijvliegen. Voor degenen die
hem even hadden gemist kwam
het gekke beest twee tellen later
nogmaals voorbij, blijkbaar
terug naar af. Ik ben vandaag
met de nieuwe aanwinst van de
club onderweg, het knaloranje
Rabootje. Wat een kleur. Maar
ach, na vier dagen varen

(Overijsselse kanovierdaagse in mei)
in een soort van mega chiquita is een
dagje peddelen in een winterwortel
ook nog niet zo gek. Al gauw na het
vertrek worden verschillende
groepen eenden gespot. Het is een
grauwe, grijze dag met weinig kleur,
waardoor moeilijk is te zien wat voor
enden het zijn. Zaagbekken vliegen
over en even verderop zwemt/drijft
een niet geheel fitte eend die bij
benadering steeds weer weg spartelt
zoals een moedereend je weglokt bij
haar kroost. Van kroost is hier echter
geen sprake, dus waarschijnlijk is dit
exemplaar ziek of gewond. Henk zet
de achtervolging in, maar de eend is
hem te snel af.
Na een klein uur

peddelen over het Noordgat van de
Vissen bereiken we de Amer.
Gezamenlijk besluiten we dat het tijd is
voor een bakkie. Op een landtong,
compleet met strand en uitzicht op de
Moerdijkbrug, staat een als jachthut
vermomde wagen die beschutting biedt
tegen de koude wind. Blijkbaar vreest
iemand dat de wagen gestolen wordt,
want deze is met een lange ketting
vastgeketend.

Vreemde jongens daar in de Biesbosch!
Gezellig is het wel daar in die hutwagen.

Weer in de boten is het een klein
stukje buffelen naar de beschutting
van de oever van de Amer. De
rivier zelf is erg rustig. Vrijwel geen
scheepvaart, een lichte tegenwind
en tegenstroom. Na enige tijd is
daar een korte peddelpauze,
waarin we met de stroom mee
terug keren naar waar we vandaan
zijn gekomen. Dat kan nooit de
bedoeling zijn van onze activiteiten,
en dus wordt er nog eens stevig
aan de peddels getrokken. Korte
tijd later, net als de Amer wel wat
saai begint te worden en de
koeltoren van de Amercentrale
opdoemt uit de grauwigheid,
bereiken we het Gat van de
Kerksloot. Om de hoek ligt een
zandstrandje aan de rand van het
spaarbekken Honderd en En
Dertig.

Een uitermate geschikte plek om te
picknicken, maar hoe kom je daar
zonder natte voeten? Ongeveer 10 m.
van het strand is het zo ondiep dat we
een voor een stranden. Maarten trekt
de stoute schoenen aan en stapt als
eerste in het koude water. Eenmaal
aan land gaan de dekluiken open en
komt er van alles uit: branders,
pannen, snert, soepkommen, lepels,
lunchpakketten, veel kleding en een
heus picknickkleed. Alleen de
picknickmand ontbreekt, maar dat is
ongetwijfeld te wijten aan het feit dat
een mand niet zomaar in een kajak
past. De snert smaakt uitstekend. Ik
kan het weten, want ik eet twee
bakkies leeg terwijl ik helemaal geen
snert lust! Na enige tijd begint iedereen
te blauwbekken en rondjes

De terugtocht voert door allerhande
kleine kreken en sloten met namen
als Keeskes killeke. Onderweg veel
sporen van bevers: kaalgeknaagde
boomstammen, looppaden,
pootafdrukken enz. In de stille,
kronkelige waterloopjes is slechts
het geluid van de peddels
hoorbaar. We zijn allen onder de
indruk van deze woeste wildernis
waar echte wilde dieren leven.
Verderop, op groter water wordt
weer volop gekletst, maar hier is
het even stil.
We varen langs een pompstation
van het regionale
waterleidingbedrijf. Het gebouw, de
graafmachine ernaast en de
aanlegsteiger vormen een
dissonant in dit landschap. Even
verderop, de petsplons ervaring.
Het zet ons op scherp om een
echte bever in levende

lijve te kunnen zien.

Een echte bever.

Een kwartiertje later, in opnieuw een mooie
kleine kreek is het zover. Als eerste wordt
een bellenspoor waargenomen. We
dobberen, muisstil, met z’n achten bij elkaar
als daar een heuse bever opduikt. Eerst en
grote, platte kop, dan komt een deel van het
lijf boven water. Wij bekijken de bever, de
bever bekijkt ons en besluit dan dat acht
kanoërs toch wel wat veel is en zwemt, ons
rustig bekijkend langs ons heen. Ik probeer
een foto te maken, maar op het

moment dat mijn camera scherp
gesteld heeft laat het een piepje
horen. Dat is te veel voor de bever
en met een klap van de grote platte
staart verdwijnt het dier onder
water. Wederom en petsplons
ervaring waar we stil van zijn. Met
Jos en Maarten blijf ik achter,
kijkend naar het bellenspoor van de
bever. Even verderop duikt hij/zij
weer op en zwemt, zonder ons
verder een blik te gunnen, rustig
verder en verdwijnt om de bocht.
Wauw!
De groep wacht aan het eind van
de kreek op ons en na nog een
klein stukje varen zijn we terug bij
het startpunt. Daar wordt de
aanvangsprocedure in omgekeerde
volgorde afgewerkt en wordt de
thuisreis aanvaard.

Het eind van een fantastische tocht.
Een paar dagen later belt m’n
moeder om te horen hoe het is
geweest in de Biesbosch:
‘Ja, erg leuk mam, we hebben een
bever gezien.’
‘Een wat heb je gezien?’
‘Een bever’
‘Een wever? Wat raar!’
‘Nee mam, een bever. Je weet wel,
met van die grote tanden en een
platte staart.’
‘Nou, ik weet niet wat je bedoeld
hoor!’
‘Een bever mam. ‘
‘Ooh, je bedoelt een bever !’
‘Ja mam, een bever.’
Vanaf deze plek wil ik iedereen
nogmaals bedanken voor geweldige
ervaring en een gezellige dag. Jos,
Piet, Henk, Chris, Maarten Dick en
Gilbert, nogmaals bedankt.
Natasja Nachbar

Nog een tochtje naar de Biesbos.
Ja, dat is een flink stuk …
Het haventje uit, Uitgeester meer,
Stierop, Zaan, illegaal het
Noordzeekanaal over steken,
Amsterdam door, Oranjesluizen,
stukje IJsselmeer, bij Muiden de
Vecht op, …, en dan ben je er nog
lang niet. Dat is echt even avonturen!
Het is puzzelen, maar met enige
moeite kom je uiteindelijk op de
Waal. Dan is het een makkie: je
gewoon met wat stroom mee laten
afzakken langs Gorcum, de Merwede
op tot Werkendam.
Of: Meldijk, Veenpolderweg,
Nzoveel, A9, en na ruim een uur
rijden ben je dan bij J.G. Polyester in
Werkendam
Ja, na bijna 12 jaar kreeg mijn Sirius
zeekajak wat kale plekken, die val
van de auto zo'n acht jaar

geleden bleef al die tijd
provisorisch hersteld, en toen ik in
Denemarken bij 38 0C in de zon
op mijn dek ging zitten kon dat
niet zo goed als bij 20 0C. Nog
een paar barsten er bij. Een
vriendelijke ontvangst bij de
werkplaats van J.G., een snelle
analyse van de problemen, een
prijsopgave, nog eens genieten
van de oplosmiddelen in de
werkplaats, een bewonderende
blik op een mooie lange kajak,en
daarna zonder eigen bootje nog
de laatste 10 km richting
Biesbosmuseum.
Die laatste paar kilometers geven
nog veel buizerds op paaltjes
naast de weg, veel ganzen wat
verder weg, zelfs nog een grote
zilverreiger te zien.
Het museum is, zoals verwacht,
op maandag gesloten, maar vlak

daarvoor is een prachtig wandelpad. Kort, misschien 1,5 km, maar in
die grauwe winterse mist die daar 's winters alles zo karakteriseert
een werkelijk fascinerend tochtje. Laarzen mee, langs en door de
grienden met geknotte wilgen en wilgjes.
Veertig soorten wilg zijn daar te zien, subtiel gekleurde takken, van
knalgeel tot bijna paars aan toe. In de knotten minituintjes. Raar, ik
kom nu al zo,n 15 jaar in de Biesbos, altijd varend. En nooit een
serieus tochtje door dit fraais gemaakt.
Volgend jaar weer een Biesbos tocht?
Verplichte excursie, lopend, door "De Pannekoek", een klein stukje
van Staatsbosbeheer vrijwel naast het museum.
Dick Mulder

Vaaromgeving, een beetje couleur
locale..
Als wij thans onze kaarten bestuderen,
realiseren wij ons niet dat de in 1571
geboren Uitgeester Jan Willemsz
Blaeu, wis- en sterrekundige,
boekdrukker en kaartenmaker, een
groot aandeel heeft gehad in de
ontwikkeling van de cartografie en de
Hollandse maritieme expansie. (Reeds
voordien had een timmerman Joost
Jansz Beeldsnijder in opdracht van
Alva in 1753 een schitterende kaart
van Holland getekend.)
Het landschap ten oosten van de
duinen is ontstaan doordat de mensen
vanuit deze duinen het veen introkken
in het eerste centennium. Het
landschap bestond uit veen op de
strandvlakten en strandwallen. Die
strandwallen boden mogelijkheid tot
bewoning, het veen leverde veeteelt
en beperkte landbouw. Dit geheel werd
doorsneden met kreken en prielen, die
vaak nog afwaterden op de
Noordzee. De ontginning van het land
gebeurde vanuit de wooncentra op de
duinen, de strandwallen en

rivierduinen. De kustlijn sloot zich,
behalve bij Petten, de Rekere. Het
Kennemerland waterde af naar het
noorden, de Rekere, en in het zuiden,
het OerIJ. De niet-gesloten duinenrij aan
de Noordzee-zijde liet Noord Holland
afwateren op de Noordzee. Het Almere
was een zich verbredende veenrivier in
het hoogveen, die vermoedelijk
uitwaterde tussen Vlieland en
Terschelling, de huidige Vliestroom.
Toen met het ontstaan van de hoge
Jonge Duinen en tengevolge van
menselijk ingrijpen de Noordzee-kust
gesloten raakte, moest de afwatering
steeds meer op de oprukkende
Zuiderzee i.c. het Marsdiep geschieden.
De strijd tegen het water als res publica
blijkt uit de Westfriese omringdijk,
waarvan de aanleg reeds omstreeks
1200 gestart werd. Toen het land nog
boven de zeespiegel lag, kon afgewaterd
worden via natuurlijke stromen, later via
enkelvoudige spuien tijdens eb naar de
Zuiderzee. De waterbeheersing d.m.v.
dammen en spuien in die stromen deed
de diverse dam-steden als Edam.
Volendam, Uitdam en Amsterdam
ontstaan, daar waar goederen

van het ene vaarwater naar het andere
vaarwater moest worden overgeladen.
Dat Amsterdam als handelsstad de
andere Waterlandse plaatsen
overvleugelde, kwam vooral voort uit
het grafelijk privilege van 1323 tot te
heffen op al het Hamburgs bier, dat
naar Holland werd geëxporteerd. Niet
de handel op Indië, maar op de
Oostzee, de “moedernegotie”, is vele
eeuwen de ruggegraat van het
commerciële succes van Amsterdam
geweest. Om het land beter
begaanbaar en geschikt voor
landbouw te maken, werd het
ontwaterd met greppels vanuit de op
de verhogingen in het landschap
gelegen wooncentra (vaak nog terug te
zien aan de slotenstructuur). Die
ontwatering had inklinking en oxidatie
van het veen tengevolge, waardoor het
land niet meer geschikt was voor
landbouw. Veeteelt en vooral
schapenteelt -in het vaak nog zilte
weiland- waren de middelen van
bestaan. Met het indringen van de
Zuiderzee in het Noordhollandse land
neemt het belang van de visserij toe,
maar ook het gevaar voor de
bewoners.

Na de door de monniken gevoerde strijd
tegen het oprukkend water starten
enkele Noordholandse edelen al in de
15e eeuw met kleine inpolderingen bij
Bergen, die mogelijk zijn geworden door
het gebruik van de verstelbare paltrok
windmolen met krukas-overbrenging (zie
o.a. de houtzaagmolen Cornelis
Cornelszoon uit Uitgeest) als gemaal
i.p.v. de handgedreven tongemalen,
tredmolens en tjaskerachtige
watermolentjes. Tot in de late
middeleeuwen heeft de strijd om het
water tussen boeren en vissers, tussen
vlees en vis, geduurd om plaats te
maken voor een strijd tussen ingelanden
van de diverse waterschappen, wie
afwaterde op welk water.
Door de houtzaag-, plet- en pelmolen
ontwikkelde het Zaanse land zich tot
eerste industriegebied in de wereld, de
motor van de Amsterdamse
handelsvaart.
Met het voortschrijden van de
droogleggingen als een Noordhollands
bevolkingsbreed particulier
investeringproject kreeg het schiereiland
van Noord Holland het huidige aanzicht
met als laatste grote ingreep de
droogleggingen t.b.v. de aanleg van het
Noordzeekanaal.

Welke rol timmerman, molenbouwer,
bouwkundige en visionair Jan Adriaansz
“genoemd Leeghwater” (1575) uit De
Rijp in de droogleggingen werkelijk heeft
gespeeld, is niet echt bekend.
Het Noorder kwartier moge dan
grotendeels door mensenhand gevormd
zijn, toch bleven er sporen van het oude
land, zoals het geulenlandschap bij
Limmen, Uitgeest en Krommenie, het
sompige land van het Westzaner en
Guisveld, het Schermereiland, de
Eilandspolder en de diverse kronkelige
weteringen en ringsloten. Erfgoed,
waarmee ’s lands bestuurderen niet
goed weten hoe ermee om te gaan;
park, wasteland of wetland of woonwijk
of watervilla’s?
Wij, kanoërs van Kano Vereniging
Uitgeest, en onze gewaardeerde gasten
genieten nog dagelijks van dit land!
Vlakwatercommissie Kanovereniging
Uitgeest

Rabootje
In december schreef ik enthousiast over
onze nieuwe kajak, flink gesponsord door
de lokale Rabo-bank. De bijdrage van de
bank waarderen we zeer, en dat wilde ik
ook wel laten weten. Een bescheiden
correspondentie was het gevolg:

Betreft: Inwijding van “Het Rabootje”,
aangeschaft met bijdrage van Stichting
Sportondersteuning.

Geachte mevrouw,
Van de onlangs ontvangen bijdrage hebben we
een kajak gekocht, die vooral geschikt is voor
een beginnende kajakker die op “groot water”
wil varen, zoals het Alkmaarder Meer dat is.
We hebben de kleur in stijl gekozen: oranje, en
willen de kajak de naam “Het Rabootje”
geven.
Ons voorstel: iemand van de Rabobank komt
de kajak officieel en feestelijk inwijden, zo
mogelijk in aanwezigheid van de plaatselijke
pers.
z.o.z.

We hebben dan ook een voorkeursdatum: (zondag) 23 april, bij onze Openingstocht.
We horen graag van U.
Wij zijn blij met de kajak, en bedanken de Rabobank Heemskerk-Uitgeest
hartelijk voor hun bijdrage. Het antwoord is bemoedigend! We kunnen ook dit
jaar weer een beetje PR gebruiken.
Geachte heer Mulder,
Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de inwijding van het 'Rabootje'.
Wij willen als Rabobank graag aanwezig zijn bij deze inwijding.
Ik zal u zo spoedig mogelijk berichten wie de bank zal komen vertegenwoordigen.
Rabobank Heemskerk-Uitgeest.
Maar de bank stelt zich daarna zeer bescheiden op:
Geachte heer Mulder,
In mijn laatste mail van 17 januari jl. gaf ik aan dat iemand van de Rabobank
aanwezig zou zijn bij de inwijding van het Rabootje op 23 april.
Helaas moet ik u berichten dat ik te voorbarig ben geweest met deze uitspraak.
De bank vindt de inwijding van het Rabootje een bijzonder leuk initiatief, maar zal
niet aanwezig zijn bij de inwijding.
De reden is dat de bank verschillende goede doelen steunt voor de lokale samenleving
en hiervoor niet de publiciteit zoekt.
De Rabobank wilt u wel hartelijk bedanken voor het initiatief en de Kano vereniging
veel plezier wensen met de nieuwe kajak.
Vriendelijke groeten,
Stichting Sportondersteuning Rabobank Uitgeest.
Samenvattend:
Een mooie kajak die al meerdere proefvaarten heeft gemaakt, een korte maar
voor ons prettige samenwerking met de bank.
Nogmaals: alle waardering voor de hulp en opstelling van de bank.
Dick Mulder

Mediatheek:
DVD: This is the sea two

Ook staan op de DVD beelden van de
Omdat ik vorig jaar deel één van “this circumnavigation (wie weet daar een mooi
Nederlands woord voor?) van Japan en
is the sea” had gezien, was ik erg
benieuwd naar Deel twee van Justine Tasmanië. Maar ook beelden van de
Curgenven. Deel één wilde ik trouwens Lofoten met de beroemde Maelström, Lake
kijken toen ik met rugletsel thuis op de Michigan en Newfoundland. Het is jammer
dat het geluid van de DVD niet van goede
bank zat. Al snel moest ik de TV
uitzetten; onwillekeurig ga je blijkbaar kwaliteit is. Ook de beelden schieten soms
te snel door het beeld.
toch mee kajakken en daar was mijn
rug nog niet tegen bestand.
Maar ondanks dat valt er nog genoeg te
De DVD laat zien waarom zeekajakken genieten.
Dus voor iedereen die weer heel langzaam
nu zo leuk is; nieuwe gebieden
in vorm wil komen voor het nieuwe
ontdekken, de natuur beleven,
vaarseizoen; ga kijken en lever de eerste
technieken uitproberen of andere
materialen zoals de Greenland peddel. inspanning van dit seizoen op de bank voor
Maar ook het spelen op het water komt de TV. Maar ook voor iedereen die gewoon
wil zien wat er nog meer te koop is op
ruimschoots aan de orde zoals in de
zeekajak gebied.
tidal races Penrhyn Mawr en the
Bitches of in de Skooks. Daar waar je
Te verkrijgen bij Dick Mulder
de kajakkers supersurfs, pop-outs en
loops ziet maken.
Annet

Uit: De Uitgeester 15 februari 2006.
VERBETERINGEN in & om Uitgeest.
In 2005 is begonnen aan de restauratie van de houten gebouwen aan de
Gemeentehaven. Nieuwe planken zijn tegen de gevel getimmerd en groen
geschilderd. Deur- en raampartijen werden vernieuwd en wit geverfd, net als de
windveren en waterborden aan de ‘gebroken kappen”. Het jaartal 1890 siert de
topgevel aan de haven. In de rijzige houten gebouwen was voorheen de
vogelkooienfabriek van Zonjee gevestigd, een bedrijf dat naast de Stokkenfabriek
stond.
Kijk eens hoe ijdel de schuren zich in het water spiegelen, jongens toch. De details
zijn op het spiegelbeeld beter te lezen dan aan de schuren zelf. Door een lichte
golving van het water worden vormen een tikkeltje vertekend, dat wel. Al met al geeft
de foto een heldere indruk van de beeldbepalende schuren in het decemberlicht.
Jan Deckwitz©

