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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 5.

Beste vrienden,

Het hing aan een zijden draadje door de steeds veranderende coronamaatregelen, maar
uiteindelijk kon de verplichte algemene statutaire jaarvergadering, die normaal gezien gepland was
op de tweede vrijdag van januari, uiteindelijk doorgaan op zondag 20 juni. En, de opkomst van het
aantal leden oversteeg onze verwachtingen. Meer nog, het was een gezellig weerzien. Voor
sommigen was het meer dan een jaar geleden dat ze nog in de club waren geweest. De
vergadering werd gehouden conform het geldende protocol en door de gunstige temperatuur
konden we op het terras zitten. Dank aan alle aanwezigen.

Ondertussen zijn ook de Pallietertochten achter de rug. Hier was het ook “bang” afwachten wat
kon en niet kon, wat mocht en niet mocht. In juli werd van overheidswege tot 2 maal toe alles nog
eens veranderd. Uiteindelijk konden we de uitnodigingen naar onze bevriende clubs opsturen. En
dan, dan was het afwachten wie zou komen en met hoeveel ze zouden komen. De “verplichte”
voorinschrijvingen beloofden niet veel goeds. Maar, de laatste week, de laatste dagen voor de
tocht, kregen we verschillende bevestigingen van deelname. Aan de traditionele mosselen
waagden we ons niet, maar de pasta en kip werd door iedereen geapprecieerd en gesmaakt. Ook
hier een groot woord van dank aan alle helpers.

Voorlopig kunnen we terug vooruitkijken naar al de geplande activiteiten van de kalender.
Weliswaar zijn er terug verontrustende berichten over de Delta-variant die als zeer besmettelijk
bestempeld wordt. Hoe het gaat evolueren kan niemand voorspellen. Momenteel zijn er terug veel
plaatsen in het buitenland die rood kleuren qua besmettingsgraad. Maar de enige manier om te
proberen deze pandemie in te dijken, is door zich te houden aan de opgelegde maatregelen. Ik
dank ook de leden die zich houden aan de opgelegde restricties.

Ik wil toch besluiten met een positieve noot. Door corona gaan minder mensen op reis. Zij zoeken
alternatieven. En een van die alternatieven vinden ze in de kanosport. Er zijn dan ook veel
inschrijvingen van nieuwe leden. Het 250ste lid is een feit! Deze “nieuwelingen” worden
opgevangen door het “initiatieteam” dat elke woensdagavond vanaf 18.45 uur paraat staat. Onder
deskundige leiding van ervaren leden leren zij de eerste paddelslagen op de plas voor de club. En
na een paar keer worden ze, opnieuw onder begeleiding, meegenomen op de Nete. Hier ervaren
ze dan het paddelen op stromend water. En voor verschillende (nieuwe) leden blijft de
woensdagavond een vaaravond. En daar gaat het tenslotte om: plezier vinden in een vaartocht,
alleen of in groep. Dank aan de vrijwillige lesgevers voor hun inzet.

Tot een van deze op het water of in de club!

Norbert Chovau
Voorzitter KKCL vzw
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Verslagen bestuursleden
Hieronder kan je de verslagen terugvinden die de bestuursleden voordroegen op de algemene
ledenvergadering.
Verslag van de voorzitter – Norbert Chovau
Kessel, 20 juni 2021
Beste leden,
Beste vrienden,
Eerst en vooral wil ik jullie allen, namens het bestuur en namens mezelf, bedanken voor jullie
aanwezigheid hier. Een vergadering beleggen tijdens de corona pandemie is niet evident. Maar ik
verzeker jullie dat het bestuur er alles heeft aangedaan om het voorgeschreven protocol te
handhaven. Zo zijn o.a. alle tafels en stoelen, alle deurklinken en deurlijsten en het sanitair
ontsmet. Voorts werd er gevraagd bij het binnenkomen de handen te ontsmetten. En het
mondmasker dragen is ten alle tijden verplicht, tenzij men zit.
Het voltallige bestuur is aanwezig. Maar omdat er niets aan de toog mag besteld worden, nemen
enkele bestuursleden de taak op zich om de dranken rond te dragen. Ik dank jullie nu al voor de
inachtneming van deze door de overheid opgelegde verplichtingen.
Op 16 juli 2020 is Sigrid Van den Plas overleden. We gaan nu zittend een minuut stilte in acht
nemen.
Statutair, dat houdt in dat ik moet vragen of er leden zijn die volmachten bijhebben.
De statutaire jaarvergadering van KKCL gaat in principe door op de 2de vrijdag van januari. Door
de gevolgen van het uitbreken van een pandemie in 2020 en de van overheidswegen opgelegde
maatregelen, hebben we dit jaar tot 2 maal toe deze vergadering moeten verdagen. Uiteindelijk
kan deze dan toch vandaag doorgaan, weliswaar onder strikte voorwaarden.
Het jaar 2020 zal waarschijnlijk later in de geschiedenisboeken vermeld worden als een
“verschrikkelijk jaar”. Nochtans kondigde 2020 zich voor kano club Lier aan als een feestelijk jaar.
De club bestond immers 65 jaar en de 50ste Pallietertochten zouden niet onopgemerkt blijven.
Tijdens deze vergadering van vorig jaar hadden we reeds gehoord van een virus in het verre
China, met nadruk op “verre” en het was dan ook een ver van mij bed show. Al vlug echter was de
opmars van dit virus een dagelijks item in de media. Op 10 maart 2020 vielen de eerste doden in
België gerelateerd aan dit virus. En op 18 maart ging ons land in lockdown. Een nieuw begrip, net
zoals samenscholingsverbod en avondklok.
Voor de kano club had dit ook drastische gevolgen. Alle geplande activiteiten mochten plots niet
meer. Er mocht zelfs niet meer gevaren worden. Immers, alle niet essentiële verplaatsingen
werden verboden. En dan kwamen terecht in een rollercoaster van versoepelingen,
verstrengingen, aanpassingen, tweede golf, mondmaskerverplichtingen en noem maar op.
Niemand had echter verwacht dat tot de dag van vandaag we nog altijd geconfronteerd worden
met de gevolgen van deze pandemie. Het bestuur probeert zo goed als mogelijk aan de steeds
wisselende opgelegde regels van het protocol te voldoen. En ik wil dan ook alle leden bedanken
die begrip tonen voor deze maatregelen. Alleen door ze vandaag na te leven geraken we er
hopelijk binnen enkele weken vanaf.
Vorig jaar is er helaas één lid van de kano club overleden: Sigrid Van den Plas. Samen met haar
man, Frans Bakkovens die overleden is in 2011, was Sigrid ook een van de leden van het prille
begin van de kano club. Na het overlijden van Frans, verdeelde Sigrid haar zondagen tussen de
thuiswedstrijden basket van haar kleinzoon Janis en de club. Ook konden wij altijd beroep doen op
haar om chauffeurs van of naar vertrekplaatsen te brengen. De laatste jaren sukkelde Sigrid met
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haar gezondheid. Op 16 juli vorig jaar heeft zij de strijd opgegeven en is rustig ingeslapen. Sigrid is
geboren te Boechout op 25 oktober 1938.
Ook werden we op de hoogte gebracht van het overlijden van Gust Geuens op 29 oktober 2020.
Meer dan 65 jaar geleden, op 19 januari 1955 om precies te zijn, werd de kano club opgericht door
Gust Geuens. Gust was ook meteen de eerste voorzitter. Twee jaar ervoor had Gust een lumineus
idee om in Lier een kano club op te richten. Hij vond in zijn ogen een ideale locatie in het in onbruik
geraakte openbaar zwembad, beter gekend als het “zwemkeutje” gelegen aan de Spuivest. Na
veel gepalaver en met veel overredingskracht verkreeg hij uiteindelijk de toelating om deze
gedemodeerde gebouwen te mogen gebruiken. KCL was een feit. Na 8 jaar voorzitterschap gaf
Gust in 1963 de fakkel over aan Jan Ceulemans.
Op de uitnodiging van deze vergadering staat bij verkiezing bestuur een nieuwe kandidaat:
Corneel Versmissen. Corneel heeft samen met zijn moeder de paddelmicrobe opgedaan bij LWK,
de Lustige Water Kletsers. In 1998 is Corneel lid geworden in KKCL. Als computerspecialist heeft
Corneel het bestuur al dikwijls geholpen. En eindelijk heeft hij de tijd gevonden om het bestuur te
komen versterken. Opnieuw een jonge gast die zich engageert om het reilen en zeilen van KKCL
mee helpt te bepalen en zo de toekomst van de club helpt te verzekeren. Voor ons ouderen een
grote geruststelling.
Ik wil ook mijn collega’s bestuursleden bedanken voor hun inzet om de club draaiende te houden
tijdens deze uitzonderlijke, nooit eerder gekende tijden.
Hopend op een fantastisch jaar 2021 voor de Koninklijke Kano Club Lier, draag ik jullie allen mijn
dankbaarheid toe voor jullie luistergeduld.

Norbert Chovau
Voorzitter Koninklijke Kano Club Lier vzw

Verslag van de secretaris – Simonne Van der Heyden
Beste leden van KKCL,
Dat 2020 geen jaar zou zijn als een ander stond reeds vroeg op het jaar vast.
In januari zijn we vol goede moed begonnen met de algemene statutaire jaarvergadering en de
zondag erop de nieuwjaarsdrink en enkele weken later de viering van ons 65-jarig bestaan. En
eigenlijk waren dat zo ongeveer de hoogtepunten van 2020. Want half maart zijn we voor de
eerste keer dicht gegaan.
Gelukkig konden we in het begin van het jaar rekenen op het ganse bestuur want iedereen was
terug verkozen.
IJverig zijn we nog gestart aan alle voorbereidingen van de rest van het jaar maar helaas het één
na het ander werd geannuleerd. Half maart ging alles onherroepelijk dicht. Uiteindelijk zijn we na
een lange periode terug opengegaan maar op 1 november ging de deur weer op slot. Ondanks de
gesloten deuren moest de dagdagelijkse werking wel verder gaan. Sporten met 4 buiten kon maar
voor de rest kon er niets. Ook niet vergaderen. Daar moest iets op gevonden worden want 2021
zat er ondertussen aan te komen en dan moesten er toch afspraken gemaakt worden. Dus…….
Voor het eerst in het bestaan van KKCL wordt er een digitale vergadering georganiseerd. Ik kan
jullie verzekeren dit is aanpassen voor iedereen.
Ook het VKKF (nu PEDDELSPORT VLAANDEREN) heeft niet stilgezeten tijdens dit Corona jaar.
Zij lanceerden midden in de 2e Lockdown een gans nieuw platform dat wij verplicht moeten
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gebruiken om bv: leden lid te maken van het verbond. Dit alles werd uitgelegd via online
vergaderingen en YouTube filmkes. Ik moet eerlijk zeggen dit ging boven mijn petje. Gelukkig kon
ik rekenen op ons nieuw kandidaat bestuurslid Corneel Versmissen. Hij heeft er voor gezorgd dat
alle lidmaatschappen op tijd ingegeven zijn en we verzekeringsgewijs in orde zijn. Voor de rest
staat dit allemaal nog in zijn kinderschoenen en moet alles nog verder op punt gezet worden.
Daarom Corneel nen dikke merci. Alleen had ik dit nooit klaargekregen.
Tussen de 2 Lockdowns in hebben we wel de woensdaginitiatie en de start to kayak kunnen laten
doorgaan. En of het te zien was dat iedereen behoefte had aan sporten en in gezelschap te
vertoeven. Iedere woensdag waren er veel sportievelingen die van onze sport wilden proeven en
ook lid worden van de club. Ondanks dat er bijna niets kon hadden we vorig jaar zeer veel nieuwe
leden. Hier zijn er toch een groot aantal dit jaar terug gekomen. Hopelijk kunnen we vanaf nu terug
beetje bij beetje meer clubleven opbouwen.
Voor diegenen die het niet weten. Je kan nog altijd de formulieren van het ziekenfonds laten
invullen op het secretariaat. Liefst digitaal maar ook de papieren exemplaren worden met plezier
ingevuld.
Ondertussen zijn we reeds 6 maand ver in 2021. Hopelijk gaat alles nu de goede richting uit en
kunnen en mogen we vanaf nu ook weer een beetje meer.

Getekend
Simonne Van der Heyden
Secretariaat KKCL

Financieel verslag van de penningmeester – Mark Chauvaux
Goede dag beste vrienden van Kano Club Lier.
Toen ik de algemene vergadering van begin 2020 afsloot met de woorden: ‘Laten we samen van
2020 een boeiend en sportief-, vaar-, feest- en werkjaar maken.’ had ik me, zoals de meeste onder
ons, het jaar 2020 anders voorgesteld dan het is gelopen.
2020 was wel boeiend, we zijn ook nog sportief bezig geweest want varen in de omgeving mocht
nog en voor het feest gedeelte verwijs ik graag naar het uitgebreid verslag straks van onze
feestbestuurder Koen.
We zijn intussen in de helft van 2021 en stilaan kunnen we terug hopen op een meer normaal jaar.
Elk jaar zijn de toogontvangsten en de pallietertochten onze voornaamste bron van inkomsten, in
2020 geen pallietertochten, geen werk maar ook geen inkomsten.
Maar, zodra de horeca vorig jaar terug open mocht, is er een groepje clubleden opgestaan, die erg
creatief waren om, ondanks de steeds wijzigende maatregelen, de toog en het terras open te
kunnen houden en ook te bemannen en/of te bevrouwen.
Er waren meerdere avonden waarbij het op het terras leek alsof er toch pallietertochten plaats
grepen, uiteraard steeds met in acht name van de geldende maatregelen op dat ogenblijk. Ik wil
dan ook alle leden die hieraan hebben meegewerkt speciaal bedanken en ik hoop dat we in de
toekomst nog op jullie kunnen rekenen.
Voor de cijfers verwijs ik naar de algemene vergadering van 20/06/2021.
Ondanks corona hadden we eind 2020 meer in kas dan begin 2020.
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Verklaring:
In 2020 hebben we de onkosten van het wegvliegen van het zeil in 2018 teruggetrokken van de
verzekering.
We kregen ook een coronatoelage via het Vlaams noodfonds voor verenigingen.
Door de corona maatregelen mochten we in 2020 nog wandelen, fietsen en kanovaren. De
regering Wilmes heeft veel reclame gemaakt voor de kajaksport, dit heeft zich vertaald in een vrij
sterk gestegen ledenaantal. Hopelijk blijven deze mensen actief in de kajaksport.
De uitgaven in het coronajaar zijn uiteraard ook minder:



de enige investering waren verstelbare voetsteunen voor de clubboten
onze energie factuur is ook gedaald omdat de lokalen veel zijn dicht gebleven en door onze
investering van 2019 waarbij we het dak van het paviljoen hebben geïsoleerd, we hebben
minder betaald dan in 2019 maar toch blijft dit een grote kost.

Voor meer cijfers ligt het kasboek van 2020 hier ter inzage, indien interesse graag tijdens pauze of
na de vergadering.
Ik sluit af met dezelfde worden als vorig jaar: Laten we samen van de rest van 2021 een boeiend
en sportief vaar-, feest- en werkjaar van maken.

Met sportieve groeten,
Mark Chauvaux

Begroting 2021

Naar jaarlijkse verplichting hebben we een begroting voor 2021 opgesteld.
Vermits 2020 een uitzonderlijk jaar was heb ik het eindresultaat van 2019 genomen en rekening
gehouden met gelijke uitgaven en met gelijke inkomsten, zodat we op een 0 begroting uitkomen
voor 2021.
We voorzien 40.000 euro uitgaven en 40.000 euro inkomsten.
Met vriendelijke groeten,
de penningmeester,
Mark Chauvaux

Verslag van de navigator – France Ceulemans
Beste vrienden,
Dat 2020 voor vele mensen een rotjaar was, daar twijfelt niemand aan. Al moet ik zeggen dat ik als
navigator niet heel hard mag klagen.
Onze initiatie is nog nooit zo’n groot succes geweest. Enorm veel mensen vonden hun weg naar
de club en maakten kennis met onze sport. Daarnaast hebben we ook nog een start-to-kayak
lessenreeks georganiseerd waarop we tevreden mogen terugblikken.
De organisatie van de meeste tochten is echter in het water gevallen. Gelukkig zijn vele van onze
anciens blijven varen, alleen of met enkele compagnons.
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In 2020 hebben we samen 23.517 km gevaren. Sterk werk van een aantal van onze leden.
Ondertussen zijn we terug volop opgestart. De initiatie is opnieuw een succes, we zijn gestart met
een tweede start-to-kayak lessenreeks en we mochten al heel wat nieuwe leden verwelkomen. We
organiseren beetje bij beetje ook opnieuw tochten. Nu vertrekken we nog aan de club, maar
binnenkort zullen we ook opnieuw tochten op verplaatsing organiseren.
Nieuw dit jaar is dat je nu je gevaren kilometers ook digitaal kan doorgeven. Met dank aan Corneel
die dit technisch mogelijk gemaakt heeft. Dit is een serieuze tijdsbesparing. Indien je nog niet weet
hoe dit moet, spreek mij of Corneel hier gerust over aan, dan helpen we je verder.
Ik hoop dat we snel onze normale werking weer helemaal terug kunnen opnemen en we opnieuw
volop samen het water op kunnen, in Lier maar ook elders. Heb je zelf een leuk idee voor een
tocht? Laat dit zeker weten zodat we dit kunnen bekijken en we er mogelijk een clubtocht van
kunnen maken.
Als laatste wil ik graag de leden die mij telkens bijstaan met de organisatie en het begeleiden van
de initiaties, start-to-kayak en tochten bedanken voor hun hulp en inzet, elke week opnieuw. Ik
mag mijn twee pollekes kussen met zo’n topteam. Een hele dikke merci.
Tot op het water.

Jullie navigator,
France

Uitreiking prijzen meest gevaren kilometers
Een 95 leden vaarden samen 23.517 km, maar het grootste deel hiervan werd slechts door een
stuk of 10 leden gevaren.
Ik zal voor zowel jeugd, dames als heren het lid met de meeste kilometers vermelden. Dames en
heren kunnen om de 5 jaar een prijs winnen, dames moeten hiervoor minstens 600 km varen,
heren minstens 900 km. Jeugdleden kunnen elk jaar een prijs ontvangen indien ze minstens 600
km varen. Per categorie wordt er één prijs uitgereikt. De prijzen dit jaar zijn craftjes met lange of
korte mouwen met het clublogo erop.
Voor de jeugd: een hele dikke pluim voor Ward Van Tendeloo, die 1100 km vaarde.
Bij de dames: Lieve Bryon vaarde 682 km. Ze kreeg nog recent een prijs dus komt dit jaar niet in
aanmerking. Verder zijn er geen vrouwen die meer dan 600 km vaarden vorig jaar.
En bij de heren: Jan Laenen overdreef vooral niet met zijn 3351 km. De prijs gaat echter naar
Johan Kennes, hij vaarde 1793 km. De leden die meer vaarden, Jan Laenen, Jan Van Tendeloo
en Bruno Knabe kregen de prijs nog recent dus komen niet in aanmerking.
Een dikke proficiat voor jullie prestaties.

Jullie navigator,
France
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Verslag van de feestbestuurder
Beste leden,
Allereerst ook van mij uit de beste wensen voor 2021, alsook een goede gezondheid en hopelijk dit
jaar wat meer feestplezier…
2020 wat was me dat… Het diende zich aan als een echt feestjaar en dat mocht ook wel, want of
we iets te vieren hadden, jazeker! 65 jaar KKCL en onze 50ste Pallietertochten!
Ik overloop graag even met jullie het nu al legendarische jaar 2020.
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar waren er liefst 56 leden aanwezig op onze
nieuwjaarsreceptie en men maakte duchtig van de gelegenheid gebruik om iedereen een
voorspoedig en feestelijk 2020 toe te wensen.
Enkele weken later stond de club pas echt op zijn kop, op 19 januari was het exact 65 jaar geleden
dat onze club werd gesticht en dat konden we niet zomaar laten voorbijgaan. Ons paviljoen en de
zaal zaten afgeladen vol en iedereen kon zich tegoed doen aan een rijkelijk Breugelbuffet. Jong en
oud vierde mee en het lied van KCL en de snijdersbank werden door groot en klein uit volle borst
meegezongen (toen kon dit nog…).
Op 14 februari organiseerden we onze jaarlijkse après ski en na de openingstocht op zondag 1
maart gingen de 40 gebraden kipjes er ook vlotjes in.
Het eerste themafeest van het jaar vond plaats op zaterdag 7 maart en was getiteld ‘KKCL in de
Far west’. Cowboys,cowgirls en indianen palmden onze club in en de buikjes werden gevuld met
heerlijke chili con carne. Het nodige gerstenat zorgde ervoor dat niemand oververhit raakte.
En toen…. Wat er dan gebeurde had niemand durven voorspellen, 2020 veranderde van feestjaar
in een annus horribilis. Er stonden nog zoveel festiviteiten gepland met op kop natuurlijk onze 50ste
Pallietertochten, maar daar besliste een vies virusje anders over. Gezondheid gaat boven alles
natuurlijk! Gevolg… het ene na het andere evenement werd geschrapt. Als feestbestuurder zijn er
leukere dingen om mee te maken, maar het kon niet anders.
Al goed dat men nog plezier op het water kon beleven en dat hebben vele leden dan ook massaal
gedaan, bootje in en even alles vergeten… Het deed deugd dat ondanks alles er toch nog wat te
beleven was in de club. De warme temperaturen kregen we er gratis bij.
Steeds weer volgden we nauwgezet de berichtgeving op over eerst de versoepelingen maar ook
daarna over de verstrengingen die men ons van hogerhand oplegde. Echt feesten zat er voor een
tijdje niet in, dat hadden we al snel door. Toch besloten we om op vrijdag 2 oktober een alternatief
Oktoberfest te houden, volledig coronaproof en volgens de geldende maatregelen. Met wat
decoratie, aangepaste muziek en een goede verbeelding kom je al ver. Een Oktoberfest zoals
voorgaande jaren werd het dus niet maar de aanwezige bubbels genoten er toch van. Even kopke
leegmaken en vertellen wat er op je lever ligt kan soms deugd doen in deze bizarre tijden.
Iedereen hoopte toen stilaan toch op wat beterschap maar het tegengestelde was waar. Na de
laatste verstrengingen was het duidelijk dat we een dikke streep konden trekken onder ons
jubileumjaar.
Ik had het graag anders gezien en velen met mij, maar het is wat het is. Hopelijk kunnen we deze
periode vlug achter ons laten, en kunnen we in de loop van dit jaar terug naar het normale
evolueren. Ik denk dat iedereen daar wel naar uitkijkt!
Vanaf het ogenblik dat er terug iets mogelijk is geven we er een lap op en dan kunnen alle remmen
los! Hou het gezond en tot binnenkort.
Uw Feestbestuurder Koen.
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Polar hartslagmeters.
Loopbanden, ergometers, crosstrainers, roeitoestellen.
van Ketler en Tunturl.
Running – Tennis - Fitness – Volleybal –
Basketbal – Tennis – Voetbal.
Lisperstraat 121 – 123
2500 Lier
Tel.: 03/480.31.93
www.vedettesport.com
info@vedettesport.com
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Karthuizervest 108

Bestuursleden 2021
door France Ceulemans
Hieronder geven we je een overzicht van de bestuursleden en hun taken anno 2021. Nieuw is dat
Corneel Versmissen het bestuur vervoegd heeft.

Norbert Chovau
Voorzitter
Aanspreekpunt
integriteit

Leen Jespers
Ondervoorzitter

Mark Chauvaux
Penningmeester

Simonne Van der
Heyden
Secretaris

France Ceulemans
Navigator

Koen Kerkhofs
Feestbestuurder

Pirre Jacobs
Huisbewaarder

Kevin Knabe
Econoom

Theo De Busschere
Materiaalmeester

Joyce Ceulemans
Bestuurslid
Aanspreekpunt
integriteit

Corneel Versmissen
Bestuurslid
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Terugblik
Door Simonne Van der Heyden, Koen Kerkhofs, Corneel Versmissen, France Ceulemans en
Katelijne Van Balen

Sinksenweekend aan de Semois 22 tot 24 mei
Eindelijk was het zo ver. We konden nog eens gaan kamperen. Naar goede gewoonte ging het
met Sinksen naar de Semois. Ieder van ons zorgde voor zijn eigen reservatie. Op vrijdag kwamen
de deelnemers druppelsgewijs op de camping aan. Op zaterdagmorgen was het gezelschap
volledig. KKCL was daar met +/- 25 leden.

Op zaterdag en zondag is er gevaren door een 8-tal leden. Zaterdag van de camping tot in Bohan
en op zondag van Bouillon tot op de camping. De rest van de groep heeft op zaterdag en zondag
zijn wandelschoenen aangetrokken en een mooie wandeling gemaakt. We zijn allemaal vertrokken
met wisselend mooi en minder mooi weer. Na de vaar en wandeltocht werden we met zijn alle
getrakteerd op lekkere appelcake ter gelegenheid van Mark zijn verjaardag. Door corona konden
we niet gezellig dicht bij elkaar gaan zitten maar hebben we een hele grote kring gevormd en zo
toch samen kunnen genieten van de traktatie.

Later op de avond lieten de
weergoden weer van zich
horen. Wind, hagel (die bleef
liggen omdat het zo koud
was), en bakken regen. Het
was jaren geleden dat het nog
zo koud en nat was. Maandag
verdween dan ook het ene na
het andere KKCL lid naar
huis. Het weer was niet zoals
het hoort te zijn met
Pinksteren maar iedereen
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was het er over eens dat het nog eens deugd deed om samen te zijn.
(SVDH)

Tocht der armen
Op zondag 11 juli, maakte een kleine delegatie vaarders zich klaar om aan de tocht der armen te
beginnen. De tocht ging naar visclub ‘ Het Zoontje’ te Nijlen en weer terug. Echt zomerweer was
het niet maar het kon erger… Bij aankomst terug in de club stond er een stevige maaltijd klaar om
de verloren calorieën terug in te halen, namelijk gebakken haring met overheerlijke ajuinsaus. Het
zalige aroma van dit gerecht vulde ons clublokaal en het terras. Er waren zeker voldoende porties
om al de ‘armen’ te spijzen en ze nadien nog lang te laten nagenieten van dit ‘feestmaal’. De extra
ongekuiste haring de per vergissing was geleverd werd ook nog door Kris Bryon op meesterlijke
wijze proper gemaakt zodat op het einde van de avond alle vis op was.
Het was de eerste keer sinds lang dat we nog eens iets konden organiseren in de club, en hopelijk
kunnen we bij de volgende tochten of evenementen ook terug wat meer volk verwelkomen zodat
het begin naar het normale stilletjes aan is ingezet. Aan iedereen die terug van het clubleven wil
meegenieten zou ik zeggen hou jullie mail of ons Kontakt in de gaten om zeker geen van de
toekomstige activiteiten te missen.
Tot snel, Koen.
(KK)

Start-to-kayak
Op 6 mei 2021 was het eindelijk zo ver: Start 2 Kayak kan beginnen. De Covid-19 maatregelen
van dat moment zijn ons ook gunstig, buiten sporten in clubverband mag! Nu het weer nog ….
Maar een wijs man zei ooit: “Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kledij!”.
Klopt, dus toch maar starten op deze eerste regenachtige dag.
Deze editie konden we rekenen op 8 deelnemers. Sommige waren al lid, andere zijn speciaal lid
geworden om deze lessenreeks te kunnen volgen.
Samen met Wout Leenaerts hebben we de deelnemers de kneepjes van het varen aangeleerd. De
eerste les is de klassieke kennismaking en een uurtje theorie i.v.m. de basisbegrippen van het
kajakken. Nadien wordt het materiaal verdeeld, leren we de deelnemers een juiste peddelgreep
aan en laten we ze op een correcte manier instappen.
De overige lessen komen de meer geavanceerde technieken aan bod. Van de (relatief)
eenvoudige boogslag naar zijwaarts vorderen tot zelfs de lage peddelsteun. Om toch nog meer
zelfvertrouwen te krijgen in de kajak wacht hun nog de “gevreesde” kenteringsproef. Voor we deze
proef gaan nemen, wachten we toch wijselijk op wat beter weer.
Enkele lessen later is het dan toch zo ver: stralend weer! Wat groen weghalen voor de club en het
omkantelen kan beginnen. Één voor één moeten de deelnemers omgaan, boot meteen recht
trekken met de kuip naar boven, peddel in de kuip steken, één van de twee punten vastnemen en
naar de oever zwemmen. Nadien de boot per twee ledigen. Iedereen heeft deze opdracht tot een
goed einde gebracht. De algemene opmerking na deze oefening, is dat ze nu toch met meer
vertrouwen in de kajak zitten.
Tussen de technische lessen door werden er ook nog enkele tochtjes gevaren: een keer rond Lier
en de klassieke toer langs de Melkerij.
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Deze lessenreeks wordt dan op het einde (hopelijk) bekroond met het behalen van de kajak
brevetten A en B1. Voor deze brevetten dienen de deelnemers enkele proeven af te leggen voor
een strenge maar rechtvaardige jury. Deze proeven bestaan onder andere uit enkele theorie
vragen: functie van drijfvermogen kunnen uitleggen, basis onderdelen van een kajak kunnen
benoemen, …
Tijdens de praktische proeven gingen we testen of de deelnemers de juiste techniek hebben.
Zijwaarts vorderen met de wrik beweging, lage peddelsteun en het omgaan behoren ook tot het
examen. Deze proeven mag je doen in een kajak type naar keuze. Toch heeft Johannes ervoor
gekozen om deze proeven in een afdaler te doen. TOP. Liene daarentegen kan omgaan en
zwemmen zonder haar haren nat te maken! Geweldig.
Iedereen die de brevetten ging halen, is ook geslaagd!
Proficiat aan de deelnemers!
Uiteraard wil langs deze weg ook alle helpende handen bedanken:
Wout, France, Mark, Jowaan, JP  Dikke merci!
Ik wil ook alle deelnemers bedanken voor hun inzet en prestaties:
Johannes, Leen, Liene, Michèle, Olivier, Remo, Shana en Sven  Dankjewel voor de leuke
lessen en jullie inzet!
Heb je zin om mee te doen met de volgende Start 2 Kajak, hou dan zeker het clubnieuws in de
gaten voor de nieuwe data.
Corneel
(CV)
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Pallietertochten
Het was een tijdje afwachten of en op welke manier we de Pallietertochten konden organiseren,
maar uiteindelijk konden we deze toch in redelijk ‘normale’ vorm laten doorgaan. Heel wat eigen
leden en leden van andere clubs schreven zich in. Het weer kon zeker beter gezien het augustus
is, maar al bij al viel het nogal mee en bleef het redelijk droog.
Zaterdag vaarden we van Booischot naar Lier
op de Grote Nete. Voor de picknick waren we
opnieuw welkom bij de visclub aan Hullebrug
in Itegem waar de deelnemers een hotdog
konden kopen. ’s Avonds was het
supergezellig op ons terras. Wat een blij
weerzien met heel wat eigen leden en
vrienden van nadere clubs. De pasta die we in
take away-formule aanboden onder het afdak
op het terras werd gesmaakt. Een bandje of
DJ kwam er dit jaar niet aan te pas, maar we
hebben toch echt wel genoten van het gezellig
samenzijn.
Zondag vaarden we naar het sas van Duffel
waar we gezamenlijk versast werden. Daarna
bakten onze vrienden van de Lierse Kayak
Club Anderstad lekkere pannenkoeken voor
ons. We zetten onze tocht verder via sas Lisp
en praatten nog even na op het terras in de
club. Ook de braadkap die vooraf besteld
werd, werd enorm gesmaakt. Alle deelnemers
kregen als aandenken een pakje Lierse
vlaaikes alvorens ze huiswaarts keerden.

Het was eens wat anders, geen mosselen zoals
altijd, niet aanschuiven aan de keuken en allemaal
blijven zitten, maar het heeft de pret zeker niet
bedorven! Bedankt aan alle helpers die dit allemaal
mogelijk maakten en bedankt aan alle deelnemers
om jullie niet te laten kennen en gewoon af te
komen!
(FC)

© Kris van Bulck
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© Kris van Bulck

Weekend ‘Sportief plezier maken’
Vrijdag 13 augustus 2021, 9 uur, de madammen staan klaar voor vertrek richten Eben-Emael
alwaar we het fort gaan bezoeken dat tijdens WOII een eventuele dreiging uit het oosten moest
tegenhouden. Geen supergroot succes want op 10 mei 1940 werd dit onneembaar geacht fort in
ongeveer 30 minuten geneutraliseerd. Alhoewel ondergetekende zelf niet zo'n groot voorstander is
van oorlogstoestanden, was het toch een interessant bezoekje dat een goed beeld gaf van het
leven in een fort, schuilen in de kelder terwijl er een V1 uit de lucht dondert, liggen in de
ziekenboeg, eten in de officiersmess, douchen met warm water (niet zo vanzelfsprekend toen), ...
Vervolgens lekker gaan eten bij een
overenthousiaste Hollander en dan richting
Maastricht voor een namiddag shoppen: de
buit was redelijk karig maar er waren lekkere
kibbelingen en ijsjes😊.
Nog even inkopen doen en dan richting 's
Gravenvoeren alwaar onze vakantiewoning op
ons lag te wachten: leuk huis, heel
comfortabel, grote tuin,... alleen de jacuzzi en
de sauna lieten een beetje te wensen over
maar daar gingen we niet moeilijk over doen.
Lekker gegeten, even in de maar half
werkende en letterlijk adembenemend jacuzzi
(Limburgse chloor) gekropen, nog wat
nagekaart en dan ons bed in want zaterdag
gingen we de streek te voet verkennen.
Zaterdag 14 augustus, na een lekker ontbijt
hebben we onze stapschoenen aangetrokken
om de streek te verkennen, richting Nederland
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en terug. Weidse heuvelachtige landschappen, holle wegen,
berg op, berg af en een lekker zonnetje om ons te
vergezellen. Tegen de middag aangekomen in het
Nederlandse Mheer voor een lekkere lunch en daarna terug
richting Voeren via soms wel modderige bospadjes met kleine
hindernissen en helaas, het beloofde café onderweg bleek
ineens in rook te zijn opgegaan (niet letterlijk).
Terug aangekomen in Voeren bleek er gelukkig wel een
cafétje te zijn met een redelijk vervelende cafébaas maar heel
lekkere ijsjes.

In ons huisje aangekomen was het even tijd om de beentjes omhoog te leggen maar de dapperen
onder ons waagden zich nog aan een spelletje kubb.
's Avonds BBQ en daarna heeft ondergetekende een nieuw kaartspel ontdekt dat redelijk
verslavend is😊.

Zondag 15 augustus, pistolekes bij 't ontbijt, inpakken en vervolgens richting Kanne, een volgens
welingelichte bron pittoresk dorpje maar 't was maar ne scheet groot en ni zo super pittoresk maar
na even zoeken hadden we toch een leuk terras gevonden waar ze ons wilden bedienen. Daar dan
ook maar ineens geluncht en vervolgens naar de mergelgrotten van Kanne wat eigenlijk geen
grotten zijn maar groeves. Het temperatuurverschil was wel enorm, op één minuut tijd van 28
graden naar 12 graden, brrrrr.
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Onder leiding van een deskundige gids zijn we dus
de grotten gaan verkennen: fossielen,
muurtekeningen, champignonkwekerij (allée een
nabootsing ervan), ... Onderweg mochten we ook
nog even proeven van een grotbier maar dat was
niet zo'n overweldigend succes.
Hierna gaan uitrusten op een terraske aan de
jachthaven en nog een beetje met de kaarten
gespeeld😊.
Onderweg naar onze laatste bestemming, Bilzen,
nog even een tussenstop gemaakt bij de toren van
Eben-Ezer in Eben-Emael, een heel speciale toren,
gewijd aan de vrede en gebouwd uit Silex
(vuursteen die terug te vinden is in de
mergelgrotten) die we wel enkel van de buitenkant
hebben bezichtigd.

In Bilzen eerst de landcommanderie van Alden-Biesen gaan bezoeken, aan de buitenkant dan
toch, om vervolgens de innerlijke mens te gaan versterken.
Tegen half 10 terug naar Alden-Biesen voor onze laatste activiteit: Bilzen mysteries, een klank en
lichtspektakel dat zeker de moeite waard was en een waardige afsluiter van het
madammenweekend.

Voor mij was het de eerste keer dat ik mee op madammenweekend ging maar ik vind het zeker
voor herhaling vatbaar: de weergoden waren ons zeer gunstig gezind, het eten was lekker (in
zowel Nederlands als Belgisch Limburg zijn de coronaregels blijkbaar wel afhankelijk van het
humeur van de cafébazen maar dat namen we er maar bij😊), de uitstappen waren superleuk en
het gezelschap kon niet beter!
Katelijne Van Balen
(KVB)
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Prijsstijging drank
door France Ceulemans
De prijzen die we hanteren voor de drank die we in de club aanbieden zijn al heel lang niet meer
gewijzigd. We hebben geprobeerd deze lage prijzen zo lang mogelijk aan te houden, maar dit is
niet meer houdbaar.
N.a.v. de Pallietertochten hebben we de prijzen aangepast naar 1,50 en 2,50 euro. Deze prijzen
zullen we dan ook behouden. We hopen dat het jullie niet zal weerhouden om nog steeds gezellig
een pintje te komen drinken en danken jullie voor jullie begrip.

Clubkledij
door France Ceulemans
Een tijdje terug hebben we een nieuwe lijn clubkledij uitgekozen en
gezamenlijk een bestelling geplaatst. Heb jij deze actie gemist maar wil
je toch graag kledij bestellen? Je kan de kleding afzonderlijk bestellen.
Er zijn wel geen pasmodellen, als je wil passen informeer je best even
wie er eerder al een bestelling plaatste zodat je deze even kan passen.
Overzicht (telkens zowel mannen- als vrouwenmodellen S-XXL):





T-shirt (ronde of V-hals): 8 euro
Hoodie: 19,50 euro
Vestje met rits, met of zonder kap: 25,50 euro
Softshell: 42,50 euro

Meer info en bestellen (t/m 1 september) via
Joyce: joyce.ceulemans@gmail.com.
De thermische kledij van Craft die een tijdje geleden besteld werd, zal
weldra geleverd worden.
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Clubnieuws
Zondag 5 september 2021: Tocht van de voorzitter
Op 5 september kajakken we op de Kleine Nete van Retie (taverne ’t Meulezicht) tot Herentals
(taverne De Hut). Onderweg stoppen we bij onze vrienden van de Kastelse Kayak Klub waar
we onze boterhammen kunnen opeten en iets kunnen drinken.


8 uur: boten laden en vertrek aan de club. We brengen de
deelnemers naar Retie en de chauffeurs gaan de auto’s naar
Herentals brengen.



Vertrek van de tocht rond 11 uur



Afstand: 17 km



Na de tocht: barbecue in de kano club.
Volwassenen
Uitgebreid assortiment groenten: 8,5 euro

+ prijs per stuk vlees
Gemarineerde kipfilet en brochette: 2
euro
BBQ-worst en hamburger: 1,5 euro

Kinderen
Groentjes + 2 vleesjes: 7 euro

Inschrijven aan het infobord of via de website.
ALLE ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN KUNNEN DOORGAAN ALS DE CORONA MAATREGELEN ONGEWIJZIGD BLIJVEN OF IN SOMMIGE GEVALLEN VERSOEPELD
WORDEN.

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021: Abpaddlen in Homberg
Voor alle liefhebbers van de Rijn is dit een kans om deze stroom te
bevaren.

Vrijdag 15 oktober 2021: Kwisavond
Tijdig inschrijven is ook hier de boodschap (via het infobord).
In groep testen we onze kennis.


Aanvang: 20 uur

Uitsluitend voor leden van KKCL
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Maandag 1 november 2021: Pannenkoekentocht
De pannenkoekentocht is de sluitingstocht van de club, onder het
motto: “Alle boten uit de botenloods“.
Een fijn tochtje voor gans de familie met versnaperingen
onderweg.




Vertrek: 13 uur
Traject: KKCL – Nijlen – KKCL, 13 km (stop in
visclub ’t Zoontje)
Na de tocht kan je genieten van lekkere pannenkoeken

IJverige pannenkoekenbakkers zijn hiervoor steeds welkom.
Gelieve in te schrijven aan het infobord (lijst hangt binnenkort uit) of per mail aan France
(france@kanoclublier.be). Wil je graag mee pannenkoeken bakken (in de voormiddag) of na de
tocht opwarmen? Laat het even weten aan France of vul je naam in op de lijst die tegen dan
aan het infobord zal hangen.

Vrijdag 12 november 2021: Wisselbeker “Rik Meulepas”
Kaartavond uitsluitend voor de leden van KKCL.
Tijdig inschrijven aan het info bord is de boodschap (de lijst wordt binnenkort uitgehangen).

Prijzen voor de eerste, tweede en laatste.
Aanvang: 20 uur

Zaterdag 20 november 2021: Themafeest: Studio 54
Uiteraard hoort bij dit thema passende kledij! 
Je zal iets kunnen eten (menu moet nog bepaald worden).
Meer info volgt binnenkort.
Inschrijven is de boodschap!
Meer informatie bij Koen.
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Den Ellentrikker
Knabe Kevin
0479/33.43.16
denellentrikker@gmail.com

Renovatie en herstellingen
In orde maken elektrische keuringen
Vervangen oude verlichting door energiezuinige led
Videofonie
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Het jaar rond met de nodige wijzigingen – augustus 2021
Wijzigingen van de voorbije maanden.
Consumptiecheques in alle winkels
De consumptiecheques mogen vanaf 1
augustus in alle in België gevestigde winkels
aanvaard
worden, al zijn
handelaars niet
verplicht ze aan
te nemen. Enkel
webwinkels
mogen de
cheques niet aanvaarden.
De consumptiecheque werd tijdens de
coronacrisis door de regering in het leven
geroepen, om de koopkracht te versterken en
tegelijkertijd sectoren te ondersteunen die
zwaar getroffen zijn door de
gezondheidscrisis. Bedrijven konden hun
werknemers voor maximaal 300 euro aan
dergelijke cheques geven. Binnenkort kunnen
daar nog voor maximaal 500 euro aan
consumptiecheques bij komen, meer bepaald
de coronapremies in bedrijven die het tijdens
de crisis goed deden.
De geldigheidsduur van de eerder uitgegeven
consumptiecheques wordt ook verlengd, tot
eind 2022.
Aangetekende zendingen als je niet thuis
bent
Vanaf augustus is de dienst van Bpost “Sign
For Me” in heel het land beschikbaar.
Daarmee kunnen geadresseerden het
merendeel van hun aangetekende zendingen
meteen in de brievenbus ontvangen, ook als
ze niet thuis zijn om de zending in kwestie af
te tekenen.
De dienst wordt geleidelijk aan uitgerold in
het land en zal in augustus overal
beschikbaar zijn.
Particulieren kunnen
Bpost een volmacht
geven door met hun
identiteitskaart in een
postkantoor of een

postpunt in te tekenen op Sign For Me en hun
inschrijving via een bevestigingsmail te
valideren. Zo kunnen ze het merendeel van
de aangetekende zendingen in hun
brievenbus ontvangen, zonder dat die
zendingen hun juridische waarde verliezen.
Zendingen met bericht van ontvangst, zoals
gerechtsbrieven, vragen nog steeds om een
handtekening. En ook voor aangetekende
zendingen die te groot zijn voor de
brievenbus, voor aangetekende kiesbrieven,
voor aangetekende zendingen met
douanekosten en met aangegeven waarde
kan geen beroep gedaan worden op Sign For
Me.
Geen cruiseschepen in Venetië
Grote
cruiseschepen
worden vanaf 1
augustus
verboden in het
historische
centrum van
Venetië.
Er gingen al langer stemmen op dat de
schepen de Venetiaanse binnenstad, erkend
als Unesco-werelderfgoed, in gevaar
brengen. Vóór de uitbraak van de
coronapandemie brachten cruiseschepen
jaarlijks miljoenen toeristen naar Venetië. De
schepen varen heel dicht langs de historische
gebouwen en vormden zo een gevaar voor
de stad.
Vakantietijd is komkommertijd. Dit is ook te
zien aan de wijzigingen die er gaan komen.
Na de grote vakantie gaat dit natuurlijk weer
in hoeveelheid toenemen.

Tot schrijfs…
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Weetjes
Zweminrichting
Uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf

Deze kaart werd afgestempeld in 1905
Op 25/08/1917
De Raad keurt goed een ontwerp van verbetering der bestaande zweminrichting, waarvan de
uitvoering is geraamd op 9.885,75 fr.
op 29/12/1917
De Raad keurt goed de aanbesteding van het ontwerp van verbetering der zweminrichting en
aanvaardt M. Lod. Van Rymenant tot aannemer, mits den prijs van 11.740 fr.
***Een werk nochtans, aan welks uitvoering het Stadsbestuur veel belang hechtte, eenerzijds
omdat het reeds zoolang in behandeling was, anderzijds omdat het nauw verband staat met de
openbare gezondheid, trachtte het College door te drijven, wij bedoelen de verbetering der
zweminrichting. Een ontwerp daartoe werd opgemaakt en door den Gemeenteraad goedgekeurd
in zijne zitting van 26 april 1917. Het werd in aanbesteding gesteld en de uitvoering ervan
toegewezen aan M. L. Van Rymenant, mits den prijs van 11.740 fr. Ongelukkiglijk moesten
nogmaals ten slotte, de pogingen van het Stadsbestuur schipbreuk lijden. De uitvoering moest
achterwege blijven, omdat de Duitsche Overheid halsstarrig weigerde de werken te laten
begingen, zoolang die de uitroeing zouden vereischen van twee bomen, staande op de
stadswandeling, ter plaatse waar de zweminrichting, op den boord der Nethe, nabij ’t Groot Spui,
moest opgericht worden.
Het Beheer van Bruggen en Wegen oordeelde later het ontwerp onvoldoende, weigerde zijne
goedkeuring, en de Stad Lier is nog altijd zonder behoorlijke zweminrichting.

Uit: Verslag over het Bestuur en den toestand der Zaken van de Stad Lier.
Diestjaren 1914 – 1918
( Originele tekst.)
Felix
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Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:
-

Marie Coulon
Chris Verschueren
Peter Van de Poel
Jerina Colyn
Brice Lefevre
Adrien De Rodez
Shinde Pankaj
Kevin Van den Bosch
Alexander Van den Bosch
Jozef Van den Bosch
Gerda Lens
Mélaine Le Verre
Abbas Oubari
Pieter Volckaerts
Steven Seuntjens

- Benjamin Van den Berghe
- Paul Coertjens
- Hilde Rylant
- Marie Goris
- Nathan Willemse
- Marleen Raemdonck
- Noël Van Goethem
- Tatiana Pchelina
- Andrey Pchelina
- Ludo Verelst
- Hennah Bushrod-Roose
- Bart Verschueren
- Iyad Tatari
- Fanny Ceulemans

In de kijker
Jong geleerd is oud gedaan, Floortje en Ward Kerkhofs in actie!
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Lierse petroleumproducten

SEGERS

B.V.B.A.

L.P.V.
Altijd warm !
Boomlaarstraat 321
2500 Lier
Tel.: 0 4 9 5 / 2 0 8 7 3 8
Fax: 0 3 / 4 8 9 1 5 1 5
Steeds tot uw dienst !
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‘T KONTAKT

CLUBBLAD: 65ste jaargang
nummer 3
Augustus 2021

België –
Belgique
P.B.
2500 Lier1
08/5515

Ver. uitgever: Norbert Chovau
Berkendal 18
2560 Kessel
Erkenningsnr.: P806179

Driemaandelijks tijdschrift:
verschijnt februari, mei, augustus en november.

Afgiftekantoor: 2500 Lier 1

Wie durft Ward na te doen?

Koninklijke Kano Club Lier vzw
Mz.: Berkendal 18, 2560 Kessel BE 0410.101.152

