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Wat doe je bij kanovereniging Natsec?
Als enthousiast kanovaarder vaar ik in veel verschillende type boten

zowel kajaks als open kano's en speel ik graag kanopolo. Binnen

Natsec richt ik me momenteel op het terugbïengen van kanopolo als

discipline binnen de vereniging. Nauw verwant hieraan is de wens om

dit jaar een jeugdgroep te starten. Ook ben ik betrokken bij de PR com-

missie \raarmee we meer publiciteit willen en hierdoor meer leden

weryen.

Kun je wat vertellen over de kanovereniging?
Natsec is een gezellige vereniging met verschiltende disciplines en

veel mogelijkheden. De leden hebben een grote invloed op wat er

gebeurt. Een enthousiaste groep wildwatervaarders ging vaak bran-

dingrvaren of in de Alpen wildwatervaren. Daarnaast heeft Natsec op

verschiilende momenten kanopolo teams gehad die op alle niveaus

meespeelden. In de tijd dat Eef Haaze lid was heeft het vlakwaterwed-

strijdvaren de nodige aandacht gehad.

Onze Cll heeft veel opzien gebaard in het open kanovaren, ook inter-

nationaal. De zeegroep is een tweede vaste pijler, de zee commissie

organiseert elk jaar een eskimoteercursus in het zwembad. Ook de

groep Anders Actieven mogen niet ongenoemd blijven, zij gaan er

iedere maandagochtend op uit, ofwel met kano ofwel op een andere

manier.
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een jeugdgroep op te zetten willen we zorgen dat een nieuwe genera-

tie vaarders de sport leert kennen en er net zoveel plezier aan beleeft

als de groep voor hen.

Wat is er het meest veranderd in de kanowereld
ten opzichte van 25 jaar geleden?
De sport is veel professioneler geworden. Vroeger teide Nederland

veel bouwers van kano's en kajaks. Nu komen boten van ver weg en is

polobotenbouwer DPP van Wouter Ottjes de enige echt grote boten-

bouwer die ons land rijk is. De spullen die we gebruiken zijn ook alle-

maal een stuk doordachter geworden, vïoegeï was het heel wat als je

een wetsuit had, toen ging je nog gewoon in je trainingsbroek varen.

Tegenwoordig zie je veel meer high-tech spullen.

Verder is kanovaren minder allround g.*ordur,. Met de komst van

kunstmatige wildwaterparken, speelgolven enzovoort zijn er freestyle

vaarders die nog nooit een rivier hebben bevaren. Ook kanopolo was

een spelletje voor de wintermaanden in het zwembad, maar is nu een

eigen volwaardige sport.

Hoe gaat de toekomst van kanovarend Nederland
eruit zien?
Het allround kanovaren gaat nog meer afnemen, verenigingen worden

kleiner. Mensen komen makketijker in contact met elkaar via internet en

gaan zelf op zoek naar vaarmaatjes. Voor de wedstrijdtakken zullen ver-

enigingen belangrijk blijven, recreatieve vaarders gaan hun eigen weg.

Dit wil ik nog even kwijt over de kanovereniging
Natsec is een geweldige vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Wie

in Rotterdam woont en zoekt naar een actieve allround vereniging

moet zeker eens meevaren.

Alles over KV Natsec vind je op de website wvvw.natsec.nl <

Waarom moeten mensen lid worden van Natsec?
We hebben heel veel clubmateriaal waardoor de stap om iets op te

pakken wij ktein is. Natsec is een heel gezellige vereniging waar veel

mag en kan. Op zondagmiddag is er vaak muziek in de kantine en

de oude garde btijft tot op hoge leeftijd enthousiast en actieÍ. Met een

groep actieve jeugd en alles hiertussen is er veel ruimte. Het is een

club waar je een warm gevoel van krijgt, we zijn één grote familie.

Wat doet de kanovereniging tegen vergrijzing?
Ondanks de vergrijzing zijn er dit jaar ruim 25 nieuwe leden die de

gemiddelde leeftijd doet dalen. We proberen op allerlei manieren

nieuwe leden te trekken, zo hebben we vorig jaar een leuke dag met de

Scoutingrverenigingen in de omgeving van Vtaardingen gehad. Door
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