
PeddelbladHet

Nummer   4  | Jaargang 32 | December 2016  |Clubblad van de Utrechtse Kano Club

Slalom: Winst op de  
Gennerpermolen voor UKC

UKC-er in beeld: Waarom 
Mieke lid is geworden van UKC

Tourtocht: Varen met KVIJ op 
de waal



1

 
Tarieven 2016*
 
Lidmaatschap
Eerste gezinslid   € 105,00 
Tweede gezinslid  € 71,50
Derde gezinslid e.v  € 25,00 
Zelfstandig jeugdlid 
(tot 18 jaar)    € 71,50 
Met U-pas 50% korting 
 
 
Inschrijfgeld   € 15,00 
Sleutelborg  € 50,00

Kanostalling  
(op eigen risico)
Kayak  €49,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten  € 64,00

Huren van clubmateriaal
   € 25,00
Gebruik kantine
Lid, privé   € 30,50
Zakelijk en overig € 92,50

 
 
 
 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan alleen  
schriftelijk worden opgezegd door 
een bericht te sturen naar het bestuur 
van de vereniging tenminste 4 weken 
voor het einde van het boekjaar  
(31 december).

Van de Redactie

Beste ukc-leden,

We zijn nu beland bij het 4e en laatste Peddelblad 
van dit jaar. En wat een jaar is het geweest! Bij een 
terugblik op het afgelopen jaar, is te zien dat wij 
als club veel activiteiten hebben ondernomen en 
dat die goed zijn bevallen. Denk hierbij aan de 
eskimoteer-, de resque-, de introductie, de KVA/
KVB , de slalom- en de beginners wildwater- 
cursus. Maar denk ook aan de georganiseerde 
tour- en wildwatertochten.  Ook de poloers en 
slalomers zijn actief geweest. Dit heeft er al met 
al voor gezorgd dat er dingen waren om over te 
schrijven waardoor er elke keer een goed gevulde 
clubblad ontstaan is uiteraard met jullie hulp!  
Daarvoor onze dank.
Wij als redactie hebben heel veel plezier gehad in 
het maken en uitbrengen van het blad. Helaas is 
het zo dat Marjoke en Jeannine moeten stoppen. 

Dit zal dus voor hun het laatste blad zijn. Daarom
zijn wij opzoek naar nieuwe mensen die de redactie 
kunnen komen versterken. (zie oproep op blz. 8) 
Desondanks hebben wij voor dit blad weer alles 
gegeven en hopen wij dat jullie weer veel leesplezier 
hebben. Verder wensen wij jullie allemaal fijne  
Kerstdagen en natuurlijk een gelukkig  
Nieuwjaar met weer heel veel kajakplezier!
Tot volgend jaar!

Groetjes,

De redactie: Marjoke, Jeannine en Sjaan
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Van de Voorzitter
Pepernoten op. Kerstman uitgepakt. Nog een paar nachtjes slapen en dan worden de dagen 
weer langer en dan kunnen we al gauw weer kanoën. Alhoewel er nog steeds bikkels zijn die 
gewoon lekker door peddelen. Zonder wind een een zonnetje is het bij 5 graden echt lekker. 
Maar als je het liever warmer wil: er zijn begin 2017 ook eskimoteerlessen in het zwembad. snel 
inschrijven want vol is vol (als ze dat al niet zijn).
Recent hebben we een hele goede bijeenkomst gehad met alle leden die betrokken zijn bij 
opleidingen en trainingen binnen de UKC. Dat is gewoon een clubhuis vol met mensen. De 
lessen van afgelopen jaar zijn geëvalueerd, het programma, op hoofdlijnen, voor volgend jaar 
is besproken en er komen zelfs weer nieuwe cursussen bij. Er was zelfs iemand die het te veel 
vond, want hij wilde overal aan meedoen, maar het programma is zo vol dat de lessen over-
lappen. 
Het ledenberaad van dit najaar heeft ook wat nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Ook bij nieuwe 
leden en dat is heel fijn. De betrokkenheid wordt daarmee alleen maar groter. Maar nog niet 
alle posten zijn gevuld, waaronder iemand die vanaf april 2017 dit stukje wil gaan schrijven. 
wie wil???

Fijne kerstdagen, mooie jaarwisseling en tot op de  
nieuwjaarsreceptie,

Oscar van Dam

Agenda
Wildwater  
7 jan:  Derrogatiedag
21-22 jan:   Eiffel/Rur weekend
28 jan:  Salm trip 
10,11,12  feb: waterski weekend Harz
11- 12 maart:  
 Afsluitweekend derogatieseizoen
25-26  maart:  
Stromend water weekend Luxenbourg 
1 april: Hohen limburg/ klimdag

Tourvaren
8 jan: Nieuwjaarstocht
5 feb: Vaarmee
5 maart: Vaarmee

Ga voor meer informatie naar de website 
van UKC (www.utrechtsekanoclub.nl) en 
klik op agenda.
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UKC groeit over de hele breedte
De UKC heeft dit jaar heel even (vanaf oktober) meer dan 200 leden geteld, nadat gedurende het 
jaar 41 mensen zich als lid hadden aangemeld. Per 1 januari gaan wel weer 22 leden de club verla-
ten waardoor de teller dan 182 staat; nog steeds een record. Over de laatste vier jaar is het ledental 
gemiddeld met 10% per jaar gegroeid, de laatste twee jaren zelf met 15%.

Waar hebben we die groei aan te danken? 
Ongetwijfeld draagt het nieuwe clubgebouw 
(afgebouwd in 2011 en verder ingericht de jaren 
erna) bij aan de aantrekkelijkheid van onze club. 
Maar voor het werkelijk aantrekken van nieuwe 
leden is de introductiecursus onmisbaar. Uit het 
stukje van Dorine en Johanneke blijkt dat van de 
144 nieuwe leden sinds 2013 er 93 begonnen zijn 
met de introductiecursus, ofwel 65%. Een kleiner 
aantal (16), maar niet onbelangrijk vanwege 
de verjonging van de club, is via de jeugd-club 
van Oscar lid geworden. Een ander klein deel is 
direct begonnen met kanopolo. De rest heeft zijn 
eerste kano-ervaring bij een andere vereniging 
opgedaan en is later (vaak na een verhuizing) 
overgestapt naar de UKC.

Bovenstaande figuur toont dat de nieuwe leden 
van alle leeftijden zijn. Alleen boven de 65 
worden mensen geen lid meer. De groep tussen 
15 en 25 jaar is duidelijk ondervertegenwoordigd. 
Dit blijkt een ‘probleem’-groep bij veel sportclubs 
te zijn (zie allesoversport.nl). De piek ligt direct 
ná deze leeftijdsgroep (25-35 jaar), maar het aan-
tal loopt bij de hogere leeftijden (richting 60 jaar) 
maar heel langzaam terug.

Onderstaande figuur (3) laat zien wat dit voor de  
samenstelling van de UKC betekent. De leeftijdsver-
deling piekt bij de groep van 45-55 jarigen en loopt 
door tot maximaal 73 jaar. Begin 2013 was de  
gemiddelde leeftijd nog 40,5 jaar. Zonder wijzigingen 
zou deze begin 2017 4 jaar hoger hebben gelegen, 
maar door de nieuwe leden en de opzeggingen is deze 
nu zelfs iets afgenomen naar 39,7 jaar. 
 
Behalve een lichte verjonging treedt er ook een 
verschuiving in de sexe-verhouding op. Er zijn de 
laatste 4 jaar namelijk meer vrouwen dan mannen 
lid geworden, vooral in de groep boven de 40 jaar 
(zie figuur 2). Het percentage vrouwen in de UKV is 
hierdoor toegenomen van 39 naar 43.

Paul van Rijn
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Hoe vergaat het de deelnemers  
van de introductiecursussen?

In 2016 hebben weer 42 kano-enthousiastelingen de introductiecursus gevolgd. De cursussen in het 
voorjaar en de zomer hadden elk 13 deelnemers die de cursus tot het eind toe hebben volbracht. De 
cursus in het najaar werd maar liefst door 16 deelnemers tot een succesvol einde gebracht. Van hen 
werden in elk geval 29 (69%) lid. Super leuk dat er zoveel enthousiasme is voor kanoën bij UKC en van 
harte welkom: Anke, Annebelle, Clara, Ellemieke, Emma, Henny, Jan, Jitse, Joep, Lieke, Martin, Nicole, 
Ovidiu, Pieter D., Pieter V., Robbin, Rutger, Sil, Sylvia M., Sylvia V., Tom en Yannika.
Nathalie deed ook mee aan de cursus maar was al lid. Janna, Marieke, Manu en Niels werden na de  
introductiecursus ook lid maar hebben hun lidmaatschap inmiddels toch weer opgezegd.

De introductiecursus wordt sinds 2013 gegeven 
door Cor V., Niels, Dorine en Johanneke en 
inmiddels helpen ook Jeroen, Irene en Sjoerd 
fanatiek mee om alle deelnemers een goede 
indruk van UKC en van de kanosport te geven. 
Sinds 2013 hebben 134 mensen de cursus gevolgd 
waarvan 93 (eveneens 69%) na de cursus lid zijn 
geworden van UKC. Van hen blijft elk jaar gemid-
deld zo’n 70-80% lid. Oftewel: van die 93 intro-
deelnemers die sinds 2013 lid zijn geworden, zijn 
er in 2017 54 (dat is 58%) nog steeds lid.

Dat betekent dat elk jaar zo’n 20-30% van de cursusdeelnemers na inschrijving toch besluit dat kanoën 
toch niet voor hem of haar is weggelegd. Omdat we nieuwsgierig waren naar de redenen daarvoor 
verstuurden we een vragenlijstje. Verhuizing naar het buitenland, kinderen, nieuwe hobby’s… er waren 
ongeveer evenveel redenen om te stoppen met kanoën als mensen die gestopt waren. 

Bijna iedereen geeft aan dat de introductiecursus een goede indruk geeft van de kanosport. Maar voor 
een aantal was de aansluiting met UKC en de manier waarop je na de cursus invulling kan geven aan 
je kano-carrière nog niet even duidelijk. Daarom willen we ons als introductiecommissie in 2017 meer 
focussen op het overbruggen van deze stap. Dat kunnen we echter niet alleen, daar hebben we alle  
andere UKC-leden en UKC-disciplines hard bij nodig.

Geïnspireerd op de antwoorden op de vragenlijst hebben we inmiddels een aantal ideeën om voor een 
betere aansluiting tussen de introductiecursus en de club te bereiken:
•	 Een echte (instap) toertocht wordt standaard onderdeel van de introductiecursus (als 7e les).  
  Uiteraard staat deze tocht open voor alle leden, dit is dus een goede gelegenheid om kennis te 
   maken met potentiële nieuwe leden!
•	 We zullen nog actiever gebruik maken van de verschillende whatsapp groepen en  
 mailinglijsten.
•	 We zullen de deelnemers van de introductiecursus al tijdens de cursus wijzen op niet-kano  
   activiteiten om zo alvast andere leden te leren kennen. 
•	 Voor de deelnemers van de introductiecursus van 2016 organiseert UKC in 2017 een aantal 



6

aansluitende cursussen: kanovaardigheid A (KVA) en 
een training effectief toervaren. Daarnaast organiseren 
alle disciplines ook in 2017 weer aansluitende cursussen. 
Deze cursussen staan natuurlijk open voor alle leden maar 
worden actief onder de aandacht gebracht van de deel-
nemers van de cursus in 2016.

Heb je nog andere ideeën en/of wil je bijdragen aan een 
soepele kennismaking voor nieuwe leden? We staan open 
voor meer suggesties!

Hartelijke groet,

Dorine en Johanneke

 
Behalve via de introductiecursus zijn er in 2016 ook mensen op andere manieren bij 
de UKC binnengekomen. Annika, Has, Jiska en Simon zijn met het jeugdprogramma 
mee gaan doen. Erwin? is direct door de polo-ers opgevangen. Dominik en Fabio zijn 
even lid geworden om met de polo-ers te kunnen meetrainen gedurende hun korte 
verblijf in Nederland. Nieuwe leden (ook in 2017) die al kano-ervaring opgedaan 
hadden bij een andere club zijn: Didier, John vdH, Joost, Logan, Margreet, Wicher en 
Linette, Talitha, Fiona en Jan Knol.  Ook allemaal van harte welkom.

Ben jij al lid van de WhatsApp 
groep en e-maillijst van je favoriete 
UKC-discipline? Meld je daarvoor 
snel aan bij Johanneke (voor  
whatsapp, 0640161030) of Paul 
(email, secretaris@utrechtse-
kanoclub.nl). Ga je een rondje 
varen/ balletje gooien/wat poortjes 
draaien en heb je zin in gezelsc-
hap? Zet het op een app en er wil 
vast wel iemand mee!

Oproe
p!
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Impressie Ledenberaad oktober 2016
De UKC is nog steeds groeiende als vereniging. Een groeiend aantal leden vraagt om meer ac-
tiviteiten en meer activiteiten vragen weer om meer mankracht. Daar ging het om tijdens het 
ledenberaad in oktober.  

Het is weer eens wat anders: het bestuur start met een voorstelronde vanwege de vele nieu-
we gezichten die aanwezig zijn bij het ledenberaad. De UKC is afgelopen jaren gegroeid en 
heeft nu meer dan 200 leden. En omdat we een club zijn voor en door de leden is er afgelo-
pen tijd een inventarisatie gemaakt waar de club extra handen en hoofden bij kan gebruiken. 

Succes met ‘elevator-pitch’ 
Alle commissies mochten tijdens het ledenberaad een ‘elevator-pitch’ doen om te vertellen 
wat zij doen en welke hulp zij daarbij van leden kunnen gebruiken. De inspirerende pitches 
hebben succes, voor bijna alle commissies melden 1 of meerdere nieuwe leden zich aan. 

Nieuwe mensen gezocht!
De activiteitencommissie, de toercommissie en de jeugdtraining kunnen echter nog man-
kracht gebruiken. Ook zoeken we nog een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. Heb jij 
tijd en zin om een van deze commissies te versterken? Of lijkt het je leuk om voor de vrij-
komende voorzittersfunctie in aanmerking te komen? Neem dan vooral contact op bij-
voorbeeld via de mail (zie het overzicht verder op in het peddelblad). Of vraag anders op het 
clubhuis, er is altijd wel iemand die je verder kan helpen.
 
Samenwerking
Na de pauze volgde het officiële gedeelte met onder andere nieuws over de samenwerking 
met Lake Diving en de surfclub, de financiën en het aantal leden. Meer daarover in het ver-
slag dat alle leden ontvangen voorafgaand aan ALV in 2017.
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Marjoke en Jeannine gaan het redactieschip verlaten. En Sjaan kan, nu ze net aan haar coschap-
pen is begonnen, niet alles in haar eentje doen. Dus dit zou zomaar eens de laatste editie van het 
UKC-peddelblad kunnen zijn. Neeeeeeeehhh!!! Stop!!!! Het Peddelblad heeft jouw hulp nodig. 
Zonder jou geen Peddelblad.   

Vind jij het leuk om te schrijven? Bijvoor-
beeld een mooi sfeerverslag, een spannend 
wed-strijdverslag of een Wist je dat? In het 
Peddelblad kan het allemaal en kun je al je 
creativiteit en schrijflust kwijt.
 
Gaat het bij jou ook een beetje jeuken als 
je een spel- of typefout ziet? Vervloeken 
je vrienden inmiddels jouw belerende op-
merkingen als ze je op een taalfout betrapt? 
Bij het Peddelblad zijn we juist blij met jouw 
scherpe blik en verbeteringen en mag je  
lekker los gaan.

Vind jij het leuk om foto’s te maken, nieuws 
te verzamelen of je speurneus uit te steken 
voor de laatste UCK-nieuwtjes? Ook dan ben 
je welkom! 
 
Dus doe ook mee met het Peddelblad en  
vergaar eeuwige roem! Aanmelden kan via  
peddelblad@gmail.com.

Wat handig is om te weten! 
•	 Het Peddelblad komt vier keer per jaar uit. 
•	 Voorafgaand aan elke editie overleggen we op democratische wijze wat de inhoud wordt 
van het eerstvolgende Peddelblad en wie wat gaat doen (je krijgt iets meer zeggenschap als je 
heel lekkere koekjes mee brengt) 
•	 We staan altijd open voor nieuwe ideeen!

Het Peddelblad zoekt nieuw schrijfbloed!

Oproe
p!



9

Marnix en Lena Teunissen domineerden de NK slalom in Sauheid. 
Zowel individueel als samen in de C2 hebben ze goud veroverd en zijn 
hiermee nederlands kampioen geworden
Op zondag 16 oktober vond de NK plaats in Sauheid, tegelijkertijd met 
de Belgische kampioenschappen. Het was een uitdagend parcours en 
met een prachtig herfstweer voor de toeschouwers ook erg aantrekkelijk 
om naar te kijken. Het tweede verval leverde het meeste spektakel op.  
Daar moet nauwkeurig gevaren worden .Als dat niet lukt, moet er hard 
gewerkt worden om uit de wals te komen en de volgende poortjes alsnog 
goed te varen. 

Lena  en Marnix goud op NK

UKC-polotoernooi

Op 3 september speelden drie UKC polo-teams om de beker van ons eigen UKC-toernooi. Nog 
nooit hadden we met 3 teams een toernooi bezocht. En het mooie was dat het dus ook ons eigen 
toernooi was. Behalve UKC- A, -B en -C speelden ook Rijnland, de Ronde Venen en het Anker mee 
voor de beker. Dat allemaal op de eerste winderige herfstdag van het jaar.
De 6 teams waren verdeeld in twee poules. UKC-A, Rijnland en het Anker speelden tegen elkaar in 
de ene poule, UKC-B en C en de Ronde Venen in de andere. Hoewel het geen ruime overwinning 
werd, was het duidelijk dat in de tweede poule de Ronde Venen de leiding zou nemen en UKC-C de 
laatste plaats toebedeeld kreeg. 
In de andere poule werd het spannender. Rijnland koploper en UKC-A en het Anker op een ge-
deelde tweede plaats. Het doelsaldo gaf uitkomst en zo speelde UKC-A, samen met Rijnland en de 
Ronde Venen voor de beker, UKC-B en C en het Anker streden om de eer.
Het Anker bleek net sterker te zijn dan UKC-B, die weer net boven UKC-C  eindigde. En alle wed-
strijden waren spannend en natuurlijk schoolvoorbeelden van sportieve rivaliteit. 
In het linker rijtje wist Rijnland opnieuw van UKC te winnen. Tegen de Ronde Venen speelden 
ze echter gelijk. Dat betekende dat de Ronde Venen in de laatste wedstrijd wilde winnen met een 
zo groot mogelijk doelsaldo om zo toch de beker mee naar huis te kunnen nemen. Helaas laat een 
UKC-er zich niet zomaar afdrogen. Sterker nog, UKC zette de wedstrijd al snel naar zijn hand en 
wist deze voorsprong uit te bouwen tot het eindsignaal. 
De eindstand was dus: 1 Rijnland, 2 UKC-A, 3 de Ronde Venen, 4 het Anker, 5 UKC-B,  6 UKC-C. 
Een fraaie beker, echte huisvlijt ging mee naar Leiderdorp waar het een ereplekje in de vitrinekast 
zal krijgen. 
Een geslaagd toernooi op één van de weinige herfstdagen in september. Zeker voor herhaling  
vatbaar.
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De poloërs hebben een nieuw outfit!

Na de zondagtraining besloot het poloteam een foto-
shoot te maken. We weten nu wat voor carrière switchs 
Oscar gaat maken!
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Op 24 en 25 september werd de slalomwedstrijd 
van de Gennepermolen gevaren. Van de wedstri-
jden in Nederland is die bij de Gennepermolen 
(Eindhoven) verreweg de belangrijkste en deze 
heeft een lange geschiedenis. De eerste werd 
gehouden in 1970. Oorspronkelijk was het een 
deel van de feestelijkheden rond de bevrijding 
van Eindhoven (18 september 1944, WWII). Dit 
jaar scheelde het een haar of de wedstrijd was niet 
doorgegaan. De organiserende vereniging ¨De 
Gennepermolen¨ hield het voor gezien vanwege 
te weinig actieve leden. De slalomcommissie 
(voor de UKC GertJan Teunissen) vond echter dat 
deze wedstrijd niet verloren mocht gaan en nam 
een deel van de organisatie op zich. 

Wat maakt deze wedstrijd zo uniek? Allereerst de 
locatie, een stuwtje bij de Genneper watermolen 
in een park. Het water stroomt bij de stuw over 
een glijplank. De stroming alhier is een bonus! 
Het publiek kan bijna overal dicht bij de baan 
komen. Verder valt op, de voor Nederlandse be-
grippen, grote deelname. De helft van de deelne-
mers komt uit Duitsland. Hele (kano)families 
maken er een lang weekend van en kamperen in 
het park of op een weiland in de buurt. Vrijwel 
iedere Nederlandse slalommer probeert in elk 
geval op deze wedstrijd mee te doen. Er komt ook 
een aantal deelnemers uit België.

De UKC doet altijd met een grote groep mee. 
Zater-dagmiddag verkennen deelnemers de baan 

en trainen ze. Er wordt gekampeerd op het wei-
land, Chinees gehaald en ‘s avonds met de andere 
kampeerders geborreld. Voor de wedstrijd is het 
voornaamste doel van de UKC-ers om hun tech-
nische vaardigheid te meten met het parcours, 
in andere woorden, kun je de baan op een ef-
ficiënte manier varen? De tegenstanders zijn vaak 
oude bekenden en de uitslag is in de regel ook 
geen verrassing. Een deel van de wedstrijden: de 
funklasse, Heren Veteranen 2 en 3 K1 en de ploe-
genwedstrijd wordt op zaterdagavond gevaren, 
evenals de afvaartsprint (geen deelname UKC). 
De rest van de wedstrijden is op zondag.

En hoe deden we het?

Dames 
Funklasse: 
- Sjaan Bindt haalde in haar debuut tweede plek, 
met alleen heren als tegenstand. 

Dames K1: 
-Tweede plaats voor Lena Teunissen in misschien 
wel haar laatste wedstrijd voor UKC, achter Dian 
Derks)  
-Negende plaats voor Sjaan Bindt (met tegen-
standers als Dian Derks en Lena Teunissen een 
mooie prestatie)

Dames 1 Ploegenwedstrijd:
- Elke, Marjoke en Sjaan eindigden samen als 
derde. 

Verslag van de slalomwedstrijd 
bij de Gennepermolen
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C1: 
- Een eerste plek voor Lena Teunissen. 

Mix 
C2 Mix: 
-Lena Teunissen eindigde met haar vriend als eerste 
-Niels van Rijn deelde de zesde plek met Sjaan Bindt. 

Heren  
K1 Heren PN1
-Eerste plek voor Maarten Hermans, die bijna naar 
de Olympische Spelen zou gaan, maar het jammer 
genoeg net niet haalde vanwege de strenge NOC-eis.  
Tweede plek voor Marnix Teunissen, die nipt verloor 
van zijn clubgenoot.

Heren K1 PN3 (prestatieniveau 3) 
- Derde plek voor Niels van Rijn 

K1 Heren Veteranen 3
- Vierde plek voor Igor Spee 
- Zesde plek voor Bart Meerman 

C1 Heren Veteranen 
-Derde plek voor GertJan Teunissen 
-Vierde plek voor Andre Lindenbergh 

C2 Heren: 
- Andre Lindenbergh en Bart Meerman behaalden 
samen derde plek. 

C2 Mix
-Andre Lindenberg behaalde vierde plek. 

Voor Sjaan Bindt was het een debuut. In de 
¨funklasse¨ werd ze tweede, met alleen heren als te-
genstand. Bij de Dames K1 was ze tegen Dian Derks 
en Lena Teunissen uiteraard kansloos, maar zag het 

er goed uit en werd ze 9e van de 11 deelneemsters. 
Samen met Elke en Marjoke werd ze derde bij de 
Dames K1 ploegenwedstrijd. In de C2 Mix werd ze 
samen met Niels van Rijn zesde.

Elke Klieverik doet al veel langer mee! Bij de Dames 
Veteranen K1 viel ze net buiten de prijzen (vierde), 
evenals in de C2 Mix (met André Lindenbergh) en 
in de Dames K1 ploegenwedstrijd werd ze derde.

Lena Teunissen, in misschien wel haar laatste wed-
strijd voor de UKC, werd tweede bij de K1 Dames, 
achter Dian Derks. Lena eindigde tweemaal als 
eerste: een keer samen met haar vriend in de C2 Mix 
en eenmaal alleen in de C1. 

Niels van Rijn werd derde bij de Heren K1 PN3 
(prestatie niveau 3), een beetje de amateurgroep. 
PN1 zijn de internationale vaarders uit binnen- en 
buitenland (bijv. Marnix Teunissen), PN2 zijn de 
groep daar tussenin, meestal ex-topvaarders.

Igor Spee werd bij de K1 Heren Veteranen 3 (50 jaar 
en ouder) vierde, met elf deelnemers is dit één van 
de grootste klassen.

Bart Meerman werd zesde bij de K1 Heren Veter-
anen 3. In de C2 Heren (samen met André Linden-
bergh) werd een derde plaats behaald!

GertJan Teunissen werd derde bij de C1 Heren Vet-
eranen.

André Lindenbergh moest zondagochtend maar 
liefst zesmaal de baan af. Twee keer voor iedere 
klasse: C2 Mix (vierde), C2 Heren (derde) en C1 
Heren Veteranen (vierde).

Marnix Teunissen is inmiddels lid van de VKC en 
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verloor nipt van clubgenoot Maarten Hermans 
in de klasse K1 Heren PN1. Maarten Hermans is 
de gedoodverfde Olympiaganger die het jammer 
genoeg niet redde. Hij voldeed wel aan de IOC-eis 
maar niet aan de strengere NOC-eis. 

Bijna alle UKC-ers hadden een prijs en iedereen 
had genoten van het prachtige weer en de gezellige 
sfeer op de wedstrijd. Wellicht kunnen we vol-
gend jaar met een nog grotere groep van de UKC 
deelnemen, bijvoorbeeld de deelnemers van de 
introductiecursus in de funklasse. En ook de jeugd 
zal met een beetje training geen slecht figuur slaan. 
En natuurlijk ieder ander die zin heeft, want het is 
bovenal erg gezellig.
   -André Lindenbergh
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Toertocht Bergschenhoek met aansluitend 
de Tupperware party 15 oktober

Vooralsnog heb ik mezelf nooit beschouwd als 
tourvaartster. Het gebrek aan spanning en de 
noodzakelijke focus (die bij wildwatervaren wel 
nodig is) is de oorzaak van het feit dat ik per 
jaar, 1 tourtocht maak. Desalniettemin vind ik 
de tochten die ik gedaan heb, wel heel leuk. Ik 
kan genieten van de dieren op het water die niet 
gestoord zijn door onze aanwezigheid in de boot. 
Of het paard op het land dat raar staat te kijken 
naar de mensen die een keten van toerkajaks 
maken en sjokkend voorbij lopen. 
Het begon als een wat grauwe dag met wat lichte 
regen maar iedereen had er zin in. We waren 
met een klein groepje mensen, namelijk 8 man. 
Met twee auto’s en de trailer gingen we op pad. 
Eenmaal aangekomen haalde we de boten van de 
trailer en kleedde we ons om in de kleedkamer 
van Outdoor Valley. Toen we instapten, was het 
vrijwel droog. Na  nog geen 100 meter hadden we 
al onze eerst overdraging van max. 4 meter. We 
konden daar namelijk niet onder een brug door. 
Iedereen was lekker aan het varen en had het 
naar z’n zin. Twee mensen deden voor het eerst 

een instaptocht (Sylvia en Jitse). Ze moesten 
eerst wat inkomen, maar al snel vaarden ze lek-
ker mee. Carline en Jan Tjalling waren op pad 
in de Canadees. “Recht zo die gaat” hielden 
ze ons keurig bij. Darius vaarde net als Jitse 
en Sylvia in een toerkajak. Cor, Sjoerd en ik 
vaarden in een zeekajak.  “Ja, die zeekajak 
bevalt me wel. Snel, houdt koers en ik krijg er 
geen slapende benen in!” We hebben die dag 
zo’n 10 km afgelegd. 
Na het varen was het dan tijd voor de tupper-
ware party bij de kanoshop. Iedereen ging de 
winkel in en bekeek en kocht wat spullen. Cor 
en Sjoerd gingen boten uitproberen en hadden 
daar veel plezier in. Ikzelf heb niet veel ge-
kocht. Ik had een neusklem en een muts voor 
onder de helm, want ja, het wildwaterseizoen 
is weer begonnen en als wij net als vorig jaar 
in de sneeuw belanden, wil ik goed voorbereid 
zijn. En wie weet pak ik nog een toertocht mee!
       
    -Sjaan Bindt
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A whitewater kayaker’s 
buyers guide

After a little over two years at UKC I have ac-
cumulated an impressive pile of kayaking stuff, 
learned some lessons and found some gems, 
so it was no surprise to be asked to share the 
experience. Luckily in those two years the UKC-
WWers have more and better club gear! So there 
is less need to buy your own but there are still 
some things that are good to have yourself. 
SIDE BAR
There is a universal truth:
‘Goed koop is twee koop’ – and kayaking wears 
out poor quality gear very quickly… Just look at 
my kayaking shoes.
SIDE BAR
Basically you can divide stuff in three:
1. Things to make you more comfortable 
while kayaking.
2. Things to make you (and others) safer 
while kayaking.
3. Things to make you a better kayaker 
(erm…)
The realisation for me was that if you are wet, 
cold, thirsty and hungry you are less likely to 
be focused on learning, less likely to challenge 
yourself and more inclined to give up before 
it gets fun! Comfort is after all a mental state 
as much as a physical one. Although in WW-
kayaking you will get wet, you can do something 
about being cold, thirsty and hungry without 
spending a fortune. So a top seven things to 
improve your comfort:
1. COMFORT
Long sleeve thermal top – A wool or synthetic 
baselayer is really invaluable. Buy two if you 
want to paddle in January so you can layer 

them! Peak and Palm make nice lycra tops 
which are warm when wet. Kanoshop/Arjan-
Bloem sell cheaper versions. Warning – lycra 
tops are strictly for those without beer bellies. 
My personal favourite is merino wool tops. 
Icebreaker makes nice stuff but ALDI also sell 
cheaper ones! 
Long thermal underwear – Lovely and warm. 
Just buy one pair. Wear it under a club wet suit 
and you are happy all day. Remember not to 
wear cotton underwear under it. Cotton sucks 
when wet. 
Neoprene socks – There are lots of kayaking 
shoes for sale, most are cheap and no good. For 
WW-kayaking they need to be durable with a 
strong grippy sole. Most are not. Just get some 
cheap neoprene socks and use old trainers till 
you are ready for something better, just remem-
ber to check your feet fit in the boat.
Roll top dry bag – It is nice knowing your food 
and clothes are still dry after a swim. There are 
loads of cheap, leaky and non-durable ones 
around; so get a good dry bag that will last. 
Good ones are the Seatosummit ‘Big River’ and 
‘Stopper’, Ortlieb ‘PD350’ and SeaLine ‘Nim-
bus’ but similar no-name versions are available. 
About 13 Litres is a good size.
Karabiner – For attaching your dry bag to the 
boat. Nothing worse than seeing your sandwich-
es float down the river. The keyring type ones do 
not last. A proper climbing one is as cheap as six 
euros and will last forever. Buy two - the other 
one is for your water bottle. 
Water bottle – Get a bottle that you can easily 
get out and can be attached to your boat so it 
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will not float away during a swim. I see many 
beginners who stuff the bottle in the back of the 
boat or tie it in with some string. This makes it 
a hassle to take a quick drink, resulting in many 
thirsty kayakers.  Nalgene and Sigg (and their 
copies) are good bottles with attachment rings.
Thermos-flask – On every WW-trip there is al-
ways is a kindly soul who generously shares their 
hot tea with shivering kayakers. Be the former 
person.
The good thing about the comfort items is that 
they do not cost a lot and are useful for most 
kayaking disciplines, so they are not wasted if 
you decide WW-kayaking is not for you.

2. SAFETY
UKC now has quite a lot of safety gear so no 
need to rush out to Kanoshop as before, but you 
may want to get your own when you know you 
want to carry on with WW-kayaking.
Helmet – All the club helmets pass the required 
safety specifications, but not all fit every paddler 
well. A badly fitted helmet is not safe. Buy-
ing your own is the best way to make sure you 
always have a well fitted one. The more expensive 
ones have better adjustability. Try Sweet, WRSI, 
Shred Ready or Predator. Rocks hurt and you 
only get one head. Don’t compromise.
Personal Floatation Device – The club now has 
some good whitewater PFDs so no need to rush 
a purchase. A good PFD should fit well (it should 
not jam up around your neck while swimming), 
give you enough floatation in whitewater (a 70N 
PFD is a more comfortable swim than an old 

50N polo PFD) and it should have big pockets 
for all the snickers you will carry (see the com-
fort section). A whitewater specific PFD will 
have a rescue harness for fitting a cowtail or 
throwline, if it does not then save your money.
Throwline – WW-kayaking is a team sport. The 
throwline you carry is for rescuing someone else. 
Everyone should have one in their boat. HF and 
Palm make good ones. If you carry a throwline 
then you should carry a knife (I prefer a small 
folding knife stowed in my PFD, others prefer to 
buy a new fixed blade knife every year to go on 
the outside of their PFDs ).
3. BECOMING A BETTER KAYAKER
I have a confession; this title is slightly mislead-
ing. Also the contents are not to be taken too 
seriously. No equipment will make you a better 
kayaker but you’ll buy this stuff eventually any-
way so here we go. 
Wetsuit – Most beginners buy a wetsuit first and 
a year later wish they had bought a drysuit. Save 
your money, use the club wetsuits. If you must, 
then Palm, Gul, Peak and Lomo all make de-
cent wetsuits, but the fit is more important than 
brand. Try before you buy is never more impor-
tant as an ill-fitting wetsuit can be misery. Too 
tight and it leaves you sore and too loose and it 
will not provide any insulation. If you do buy a 
drysuit remember when trying it on to sit down. 
If it pulls against your neck it is too small.
Paddle jackets – A good investment if you 
choose well. Poor ones fall apart and are not 
necessarily cheap. Some terminology to know – 
‘Dry top’: tight fitting latex gaskets around the 
neck and wrists, but they still ‘leak’ when you 
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swim.
‘Semi-dry’: tight fitting neoprene gaskets 
around the neck and wrists. Also known as a 
‘semi-wet’.
Palm, Kokatat and Peak make ‘good’ ones but 
also make ‘cheap’ ones too. Try to get a ‘four 
layer’ jacket with reinforced shoulders and 
elbows. I now have a PEAK Deluxe drytop and 
love it, after buying two very cheap Palm jack-
ets which fell apart when presented with some 
water. Check what others have used for a year 
or more to see what lasts.
Paddle – Buying your own paddle will not 
make you a better paddler but there is one good 
reason you will buy one eventually. Familiarity 
– You may not get the same UKC paddle  
every-time, so each time you will need to get 
used to the length, weight, feather and blade 
size. If you have your own you can focus on 
kayaking. Look for one with a carbon shaft and 
a blade made from either carbon fibre (stiffer, 
lighter and more expensive), glass fibre (more 
flexible, light, cheaper) or plastic (cheapest, 
durable but slightly heavier). Werner and Ad-
venture Technology make very good paddles. 
Kanoshop sell their own brand plastic bladed 
whitewater paddle which are good value.

Boat – UKC now have lots of different WW-
boats, some are more challenging to paddle than 
others. There are two approaches in selecting a 
boat. The first approach is if you swim a lot then 
you have the ‘right’ boat. Learning will take long-
er but it will make you a fantastic paddler. Or, if 
you do not swim a lot then your boat is probably 
very stable, it will give you confidence and you 
will learn quicker. Ask to borrow other people’s 
boats and see what you like before buying, there 
are no really bad new boats but be warned there 
are a lot of old crap boats on Marktplaats. Ask 
around. 
Head-torch – You will be paddling in winter. Its 
dark when you finish. Do I need to explain this?
Stroopwafels – Vital equipment. Everyone likes 
the person who brings stroopwafels. Also please 
be aware that there are foreigners at the club!  
Offering them drop when its dark and they are 
cold and hungry is just cruel.
Big car - to carry all your great gear in – make it 
a Volvo. The best paddlers own Volvos.
    -Bobby Russell

je met de UKC niet alleen kan kajakken, maar ook samen naar de out-
doorfilmtour kan gaan? 10 oktober was de European Outdoor Film Tour in 
het Beatrixtheater en veel leden van de UKC waren aanwezig!

Wist je dat.....
.
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Vroegaaah

Zie hier, kleine Rutger op een leeftijd van 13-14 jaar met een 
bos krullen in de kano!
Rutger leerde kanoën in de Efteling, waar ook deze foto is 
genomen. Dit was een van de eerste keren in de kano.
En dat het jochie van kanoën hield, uitte zich 41 jaar later in 
het varen van zijn eerste Elfstedentocht!

Zaterdagochtend stonden we klaar aan de Waal tegenover Slot Loevestein voor een tocht over de Waal 
georganiseerd door de KVIJ. De thermometer gaf 3 oC aam, daarbij scheen een waterig zonnetje scheen 
en zwierven er mistflarden over het water..
Kribbetjes varend gingen we stroomopwaarts. Na 10 kilometer een korte pauze op een strandje en 
daarna stroomafwaarts in de helft van de tijd weer terug. Een heerlijk ochtendje varen.

Marjoke

Wintervaren op de Waal
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Het leek mij eens tijd om op te schrijven waarom ik ooit lid ben geworden van de UKC, want de 
reden waarom ik ooit deze watersport ben begonnen is hoogst ongebruikelijk.

Een vriendin vraagt je of je mee doet aan de 
Yukon River Quest.
Het is ergens half december. Je zit nog vol win-
terse skiplannen. Wat voor een Quest?
Nou, ’s wereld langste kano en kayak race, de 
Yukon River Quest. In deze “Race to  the mid-
night sun” peddelen deelnemers ruim 700km de 
Yukon River af, van Whitehorse naar Dawson 
(Dat is vanaf iets ten noorden van BritishColom-
bia tot bijna Alaska) Waarbij deelnemers volledig 
op zichzelf zijn aangewezen. Men dient voedsel, 
kampeerspullen en alles wat nodig is om te over-
leven in de bush zelf mee te nemen. En, alsof 700 
km opzich nog niet voldoende uitdaging is, dient 
deze afstand ook nog binnen 84 uur, drie en een 
halve dag, volbracht te worden. 
Dat klinkt als een belachelijk plan. Dus na een 
half uurtje nadenken zegt je “ja, lijkt me tof, ik 
ga mee” Uiteindelijk zijn 4 meiden enthousiast 
om mee te doen. We zullen met 2 tademkayaks 
deelnemen aan de race. We zullen een van de 
weinige vrouwen teams zijn. 
Dan beginnen de eerste voor bereidingen, deze 
zijn makkelijk, inschrijven voor de race, tickets 
boeken enz. Daarnaast besluiten we dat we deze 
race niet alleen voor onszelf zullen doen, maar 
de aandacht die we hiervoor krijgen ook zullen 
gebruiken om geld in te zamelen voor Water.
org (link). Vanaf dan gaan we door het leven als 
4women 4water .
We beginnen met sponsoren aanschrijven en 

ons project onder de aandacht brengen bij zoveel 
mogelijk mensen. We hebben het geluk dat 
Kanoshop ons wil Sponsoren met alle kleding 
en kayakbenodigdheden. Daarnaast krijgen we 
van NIGOR/Eureka genoeg Drybags om al onze 
spullen in de vervoeren en mooie lichte tentjes 
om, de paar uur die we zullen slapen, comforta-
bel door te brengen. Ook krijgen we van Adven-
ture Food genoeg maaltijden om 2 weken van 
te kunnen leven zonder dat we ons een breuk 
hoeven te sjouwen aan zwaar eten. En zelf het 
Canadeze consulaat en Google doneren aan ons 
mooie project.
Dan is het ineens al april en wordt het toch wel 
eens tijd om te gaan trainen. Want echte Kayak 
ervaring hebben we niet. Alle leden van het team 
trainen zelfstandig, op de krommerijn, het meer 
van geneve, maar ook in de sportschool wordt 
hard gewerkt. Ik start zelf met de beginners 
kayak cursus bij de UKC. Als ik vertel waarom 
ik meedoen met deze cursus wordt er door 
de instructeurs wat ongeloofwaardig naar me 
gekeken; wat ga je precies doen? En opmerking-
en zoals ‘dat ga je nooit redden’ tot ‘je bent 
helemaal gek geworden’. Het is ook wel apart 
dat je begint met een beginnerskayak cursus op 
de Maarseveensplassen en een paar weken later 
meedoet met de langste kayakrace ter wereld. 
Eindelijk vliegen we dan half juni naar White-
horse. 3 dagen zijn we nog bezig met al het eten 
uitzoeken, de kayaks testen die we gehuurd heb-

UKC-er in beeld
Mieke Acda
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ben voor de race (wat maar goed bleek, want een 
van de kayaks bleek lek te zijn) kaarten op orde 
maken en allerlei lastminute voorbereidingen. 
Onder tussen ontmoeten we ook andere racers 
en  vieren op de valreep nog Aboriginalday mee.
Woensdag 24 Juni. Al vanaf 8 uur in de ochtend 
zijn we in touw met materiaalcheks, de kayaks 
helemaal optimaal inrichten, stoeltjes voor de 
laatste keer bijstellen en “in-eten”. Na nog wat 
speeches van de burgemeester is 12:00 is dan ein-
delijk de start. In de brandende zon rent iedereen 
naar z’n boot en is de race begonnen!
In Whitehorse worden we nog aangemoedigd 
door mensen die lang het water staan. We kun-
nen nog gezellig kletsten met andere deelnemers 
die om ons heen varen. Maar al gauw wordt het 
stiller. Iedereen peddelt zijn eigen tempo, de snel-
ste teams zijn al ver buiten het zich, en we zullen 
tot aan Carmacks geen bewoonde wereld meer 
tegen komen.
Het eerste obstakel wat we tegen komen is Lake 
Laberge. Een meer van 50 km lang. Waar met 
een beetje wind al flinke golven kunnen ontstaan 
en als het goed gaat waaien kunnen deze golven 
tot wel 2 meter hoog worden. We hebben geluk, 
het meer ligt er als een spiegel bij! We kunnen 
gestaag door peddelen. En bereiken na 10 uur 
het uiteinde van het meer. Bij het Checkpunt met 
Kampvuur hebben we ons eerste geluks- 
momentje. De race gaat tot nu toe voorspoedig! 
We zijn sneller dan verwacht en voelen ons goed. 
Het is midden in de nacht maar echt donker 
wordt het niet. We bevinden ons zo ver noorde-
lijk waar de zon in de zomer nooit helemaal 
onder gaat.  Dit is niet voor niets de “race tot he 
midnight sun”
Vol goede moed (en met een cafeïne pilletje 
achter de kiezen) peddelen we de nacht te-

gemoed. Dan begint de vermoeidheid toch wel 
toe te slaan. Eten lukt niet echt, misselijk van de 
honger, het wordt aan het eind van de nacht toch 
wel wat koud. We hebben wat vage gesprekken 
met andere racers. ER slaat iemand om, we zijn 
blij dat wij dat niet zijn, we doen ons best om de 
spullen die in het water drijven mee te nemen 
voor deze man. Het peddelen begint wat uit-
zichtloos te worden. De handen zitten al vol met 
blaren. We raken uitgedroogd, hebben honger en 
dorst. We zijn blij als we little Salmon chekpoint 
bereiken. We zijn dan 13 uur onderweg. Er liggen 
een aantal mensen te slapen, op dit punt zijn er al 
racers uitgevallen. 
We houden moed over 100 km mogen we slap-
en… Maar 100 km is nog heel erg lang! De Rivier 
kronkelt hier veel, we krijgen iedere heuvel van 
3 kanten te zien. Het lijkt of we nergens komen. 
Of onze stop in Carmacks nooit dichterbij komt. 
Maar we blijven maar door peddelen. We moeten 
hoe dan ook Carmacks zien te bereiken!
Dan doemt eindelijk de steiger op. Er staat een 
support team voor ons klaar. Ze helpen ons uit 
de boot, leiden ons naar een tent (die ze alvast 
voor ons hebben opgezet) en zorgen dat een paar 
uur later onze kayaks weer schoon zijn en al het 
water is bijgevuld. De douche voelt hemels, we 
vallen aan op de hamburgers en duiken dankbaar 
de tent in. Totdat we (het lijkt 5 minuten later) 
worden gewekt om weer op pad te gaan. Dat het 
2:00 s nachts is maakt niet echt uit. Tijd is maar 
relatief, we moeten gewoon weer het water op.
Vanaf dit punt zijn we de enige Nederlanders die 
ooit zo ver in deze race zijn gekomen. We zijn 
vast besloten dat wij de eerste Nederlanders zul-
len zijn die zullen finishen!
De eerste kilometers na Carmacks stroomt de 
rivier hard, waardoor we goed opschieten. De 
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Fivefingerrapids komen we makkelijk door en 
we peddelen gestaag verder. Als de rivier weer 
breder wordt en langzamer gaat stromen slaat 
ook de vermoeidheid weer toe. We beginnen te 
hallucineren. We zien bruggen waar deze er niet 
zijn, we zien de mooiste carvings in de rotswan-
den om ons heen, drijvende boomstammen 
veranderen in kayaks. Fort Selkirk is dan ook 
weer een welkome stop. We krijgen koffie en 
kunnen even kijken naar de helikopter met fire-
fighters die bezig zijn een bosbrand verderop 
te blussen. Als we weer in de kayak stappen 
krijgen we zelf ook last van de bosbranden. Er 
hangt veel rook boven de rivier, deze prikt in de 
ogen en zorgt dat we minder zien.
Als we uit de rook zijn slaat het weer om. We 
hebben dagen in brandende zon gepeddeld. 
Nu begint het hard te waaien. Er ontstaan hoge 
golven op de rivier. We moeten alles uit de 
kast halen om de boot recht te houden en niet 
achteruit de rivier op geblazen te worden. Waar 
andere team besluiten om de wind aan wal uit 
te zitten ploeteren wij ons er doorheen. Soms 
lijkt het na een bocht even minder, dan steekt 
het weer onverminderd op. Na 2 uur hebben we 
flink wat kracht verbruikt maar we hebben de 
wind getrotseerd. Dan begint het te druppelen, 

langzaam gaat dit over in echte regen. Deze 
regen blijft aan voor uren en uren en uren. Met 
hangend hoofd, tegen de regen en vermoeid-
heid vechtend, peddelen we door. Ons lichaam 
weet wat de opdracht is, gewoon diezelfde 
beweging vol blijven houden. Niet echt bewust 
van wat de armen doen blijven de peddels door 
het water gaan. Het is zinloos, uitzichtloos, 
maar opgeven is geen optie. We zwoegen voort 
ergens moeten we Kirkman kreek zien te be-
reiken. Daarmogen we weer 3 uur de boot uit 
en kunnen we schuilen. Na de volgende bocht 
zullen we vast wel iets zien, na de volgende dan? 
Of de volgende? We moeten alleen nog een 
stuk langs deze wand en dan zijn we er. Deze 
wand duurt eindeloos. Er komt een speedbootje 
voorbij varen. Ergens speelt de gedachte om 
te zwaaien en vragen of ze ons mee kunnen 
nemen. Maar nee we zijn echt bijna in krikman, 
nog even volhouden! 
We worden aan land geholpen vanaf een 
standje. Weinig besef van waar we zijn of wat 
we moeten. Dwalend op zoek naar wc, een plek 
om kleding te drogen en even neer te ploffen 
met een warme kop soep. Wauw wat smaakt die 
goed! Een paar uur onder een zeiltje houdt ons 
een beetje droog en geeft ons wat rust. Maar na 
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3 uur moeten we toch echt weer op en verder. Dan 
blijkt dat het nog immer regent. Alles is nat, er ligt 
water in de kayak. We doen een halve poging de 
kayak droog te krijgen. Gaan dan toch maar op 
weg. Op dit punt is er weinig plezier meer in de 
race, we moeten! Voor de sponsoren, voor iedereen 
die mee kijkt en natuurlijk om al dat geld wat we 
opgehaald hebben echt aan Water.Org te kunnen 
doneren!
Na 24 uur in de regen met geen droge kleding 
meer raakt 1 teamlid onderkoelt. We kunnen schu-
ilen bij een heuse golddigger. Alle enigzins droge 
vezels worden uit de kayak getrokken. Een legging 
blijkt prima te voldoen als shirt. Ondertussen is het 
gestopt met regenen. We moeten er nog even tegen 
aan!
Het wordt lastiger navigeren, de rivier wordt breed 
met veel eilanden. Het blijkt dat het lezen van een 
rivier een kunst apart is, die we misschien toch 
beter hadden kunnen leren voordat we aan deze 
race begonnen. Tja, we vinden niet altijd de goede 
stroom maar komen gestaag verder. De laatste 
50 km peddelen we samen, zodat we elkaar alert 
kunnen houden en wat bemoedigend kunnen toe-
spreken. Dawson komt nu echt in zicht! We gaan 
het echt halen!!! 
De laatste loodjes wegen nog wel zwaar. De armen 
lijken die peddelbeweging die ze al 60 uur maken 
zat te zijn. De billen doen pijn van het zitten en de 

rug wil ook graag in een andere positie.
Maar we komen er echt! Met 2 boten samen 
komen we na ruim 68 uur peddelen over de fin-
ish! Wauw We made it!!! Als eerste Nederlanders 
ooit en eerste vrouwen komen we over de finish. 
Euforisch gaan we naar de prijsuitrijking de 
volgende dag. Wat een geweldige race hebben we 
beleefd! Een schitterend avontuur! Zo blijkt; niets 
is onmogelijk; het is vooral mentaal een ontzet-
tend zware race geweest. Het ultieme van tour-
kayakken heb ik wel gehad. Ik heb mijzelf na de  
race beloofd om lang niet meer in een kayak te 
zitten, maar 3 weken later zat ik met de wildwa-
terkayak alweer in de Nederlandse branding om 
mij weer voor te bereiden op nieuwe avonturen. 

    -Mieke Acda
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Ben jij een kayakker die zich niet door een beetje kou laat tegenhouden? Mooi natuurlijk, maar let 
wel op je veiligheid. Als je hier rekening mee houdt, kun je zonder zorgen het water op. Veel plezier 
alvast.
Kajakken in de winter kan betoverend mooi zijn. De felle zon aan een helderblauwe hemel, de frisse 
wind en vooral die heerlijke rust, want waarschijnlijk ben jij de enige gek die in de kou het water op 
gaat. Maar het buitenwater in Nederland heeft doorgaans in de winter een temperatuur van 0 graden 
Celsius. En je weet… als kayakker ligt er altijd de kans op de loer dat je onverwachts omslaat en dan 
in best wel koud water terecht komt. En onderkoeld raken, gebeurt sneller dan je denkt. Dus be  
prepared met de onderstaande tips!
- Pak je hoofd in, liefst met een muts met neopreenmuts. Waarom? Dat houdt je hoofd warm 
en dat is belangrijk, want via je hoofd kun je veel lichaamswarmte verliezen. Vergeet je voeten ook 
niet. Neopreensokken bieden uitkomst!
- Doe jezelf een plezier, geef iets meer geld uit en koop een droogpak. In tegenstelling tot een 
wetsuit houdt deze je lichaam helemaal droog. Ze houden water buiten en lucht binnen. Hierdoor 
heb je het veel warmer en kom je niet in contact met het water. Draag onder het droogpak verschil-
lende lagen isolerende en ademende stof. Het water tussen de lagen neemt de temperatuur van je 
lichaam aan en zorgt voor isolatie. 
- Neem altijd een droog stel kleren mee. En nog belangrijker: zorg dat deze kleren tijdens het 
varen (en omslaan) ook droog blijven. Evenals een warmtedeken, dit is eigenlijk een verplicht onder-
deel in je EHBO-koffer.  
- “Happiness is warming your hands with a hot cup of tea.”Neem daarom een warme  
thermoskan met thee mee om even op te warmen bij koude momenten. 
- Zorg voor een goed reddingsvest. Drijven is belangrijk, elke beweging in het water is er een 
teveel. En je lichaam heeft alle energie nodig om warm te blijven. Bovendien koelt het lichaam snel af 
als het water langs je lichaam stroomt. 
- Midden op een rivier varen moet je maar weer in de zomer doen. Want als je omslaat, moet 
je weer snel aan de kant kunnen komen. Wist je dat in het water je lichaam 17 zo snel afkoelt dan in 
windstille lucht? En dat je met natte kleding maar liefst 230 keer zo snel afkoelt dan met droge kled-
ing onder dezelfde omstandigheden?  
- Hang voor alle zekerheid een fluitje aan je zwemvest. Zo kun je andere watergebruikers waar-
schuwen als je echt in gevaar bent. Tip: check even van te voren of ie werkt. Anders is het fluiten naar 
hulp…
- Zit je vast en lukt het je niet om uit het water te komen? Probeer dan zo min mogelijk te be-
wegen, want daar koel je alleen maar nog meer van af. Lukt het om horizontaal in het water te gaan 
liggen? Doe dat dan, zo heeft alleen de onderkant van je lichaam contact met het water. Gaat dit niet, 
ga dan in de foetushouding liggen met gekruiste armen en benen. Via je oksels, knieholten en ellebo-
gen koel je het snelst af en zo zijn deze niet direct blootgesteld aan het water. En dan maar hard op je 
fluitje blazen en hopen dat iemand je hoort. 
- Trek meteen droge en warme kleding aan en pak jezelf stevig in. Zoek geen troost bij een ex-
terne warmtebron. Je lichaam moet zichzelf geleidelijk opwarmen, het koude bloed moet zich lang-
zaam mengen met het warme bloed van de lichaamskern, anders ontstaat er kortsluiting.   

Dus… moraal van dit verhaal: have fun but be prepared!
          -Jeannine

Veilig winterkayakken, hoe doe je dat?
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Introductiecursus

“Hallo, ik ben Sylvia, 24 en ik heb nog nooit in 
een kano gezeten.” Dat is hoe ik eind augustus aan 
de introductiecursus begon, maar daar zou snel 
verandering in komen. Na een korte voorstelronde 
zijn we materiaal uit gaan zoeken. Er werd ons 
uitgelegd hoe we onze peddel vast moesten houden 
en hoe we in de kano moesten stappen. Vervolgens 
kwam het grote moment, namelijk het daadwer-
kelijk in de kano zien te komen. Gelukkig kregen 
we daar wat hulp bij. Eenmaal op het water werd 
ons een veelheid aan peddeltechnieken geleerd. 
We hebben bochtjes gemaakt met boogslagen en 
leerden hoe we zijwaarts konden peddelen. Nog 
voordat ik het wist was de les alweer voorbij en 
kwam de allergrootste uitdaging van de avond: 
fatsoenlijk uitstappen.
In de tweede les gingen we verder met het oefenen 
van technieken. Ook hebben we geleerd om vanaf 
een hoger punt in- en uit de kano te stappen. Maar 
waar het deze les vooral om draaide was dat we 
ons spatzeil zouden verdienen.  Verbazingwekkend 
genoeg vereiste het nog de nodige technieken om 
bewust om te vallen met een kano, maar het is ons 
allemaal gelukt en we hebben allemaal ons spatzeil 
verdiend! 
 De derde les stond in het teken van het to-
ervaren. Ad en Eefje hebben ons meegenomen de 
trekgaten in waar we een heerlijk rondje gevaren 
hebben. Om acht uur hadden we de andere groep 
bij de Aalscholver afgesproken om te pauzeren. 
Toen we daar om vijf over acht aankwamen was 
er nog niemand te bekennen, dus zijn we nog een 

rondje om het fort gevaren. En wat bleek, op de 
terugweg kwamen we de andere groep tegen die 
ook besloten had om een rondje om het fort te 
varen omdat er nog niemand bij de Aalscholver 
was. Voor hetzelfde geld waren we dus de hele 
avond rondjes om het fort blijven peddelen omdat 
er steeds maar niemand bij de Aalscholver stond. 
Na een korte pauze met koekjes en thee, vertrok-
ken we weer naar het clubhuis. Inmiddels was het 
al behoorlijk donker aan het worden, dus dat was 
nog een hele uitdaging. Zonder al te vaak in bosjes 
te blijven steken, zijn we gelukkig met z’n allen 
weer veilig terug bij het clubhuis aangekomen. 
 Diezelfde week op zondag hadden we de 
wildwaterles. We werden opgedeeld in groepjes 
en zo verdeeld over de verschillende activiteiten 
die er waren. Mijn groepje begon met redding-
stechnieken. Niels en Irene leerden ons eerst hoe 
we een peddel en een kano moesten redden en ten 
slotte ook hoe we drenkelingen (prachtig gespeeld 
door Niels) konden redden. Daarna leerden we 
van Sjoerd hoe werplijnen moesten gooien en wat 
je er mee moet doen als je in het water ligt. Verder 
hebben we nog gefreestyled met Cor en leerden we 
opkanten en hoe we keerwaters in moesten varen 
van Jeroen en Johanneke. We eindigden de les met 
een spectaculaire Himalayastart en tosti’s in het 
clubhuis.   
 De meest frustrerende les was misschien 
wel de slalomles. Al slingerend en rondjes draaiend 
vertrokken we die avond over de plas naar de 
slalombaan. Ook tijdens het slalommen kwam het 
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regelmatig voor dat ik achteruit in plaats van 
vooruit of met een gekke slinger door (of naast) 
een poortje ging. De terugweg verliep gelukkig 
een stuk rechter dan de heenweg. Ondanks dat 
het niet voelde alsof er enige vooruitgang was 
geboekt, hadden we dus wel degelijk wat van de 
les opgestoken. 
 Kanopolo stond op het programma van 
de laatste les. In het begin van de les hebben we 
vooral zelf een beetje gespeeld omdat Cor op 
zoek moest naar het verdwenen doel dat ergens 
aan de andere kant van de plas dreef. Toen het 
doel eenmaal weer op zijn plek stond, kon de 
les eindelijk echt beginnen. We kwamen er dan 
ook al snel achter dat alles wat we tot dan toe 
deden (de bal op het spatzeil leggen en daar  
lekker een eind mee gaan peddelen) absoluut 
niet de bedoeling tijdens het spel. We heb-

ben een potje polo gespeeld totdat het echt te 
donker was om de bal nog te kunnen zien. Dit 
was leuk, maar bovenal was het één grote chaos 
van peddels, boten en een bal die om je oren 
vloog. 
 Al met al was de introductiecursus een 
super geslaagde inleiding op het kanoën en de 
verschillende disciplines. Ik heb enorm veel 
geleerd en wil de instructeurs dan ook heel erg 
bedanken daarvoor. Inmiddels ben ik samen 
met Jitse lid geworden van de club en zit ik 
wekelijks in een kano. 
     -Sylvia
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Om voor 37 belangstellende UKC-leden een 
wildwater-cursus te organiseren is een uitdaging. 
Er is immers eigenlijk plek voor 15 personen. 
Maar met hulp van veel personen (en lenen van 
materiaal ) en organisatie talent is het gelukt. 
We zijn 3 weekenddagen en één weekend naar 
het stromende water in Duitsland , België of 
Luxemburg gereden. Daarbij hebben we op 3 
wildwaterbanen gevaren en daarnaast 2 tochten 
gevaren. 
Uitdagingen waren er ook onderweg : “rechtop 
in een boot blijven !” , “hoe pak ik toch dat keer-
water ?” en “kan ik ook achteruit de stroomver-
snelling af ?”
Omslaan hoorde er ook bij . Gelukkig had ik veel 
neopreen aan en was er genoeg hulp in de buurt. 
De eerste  tocht was uiteindelijk erg lang zodat 
helaas door het donker een deel van de groep 
eerder moest stoppen. Maar vanwege de scouts 
onder hen konden zij zich warmen bij een snel 
gemaakt kampvuur.  
Bij de laatste tocht was de waterstand niet hoog 

zodat ieder veel rotsen tegenkwam. De tocht 
ging wel door een mooi stuk natuur : een dal met 
hoge rotsen met mossen, varens en bomen.
Gezamenlijk eten hoort natuurlijk ook bij wild-
watervaren : of in restaurants of 26 pizza’s halen 
en deze in een Belgisch clubhuis opeten.  
Verder heeft Didier in het weekend een heerlijke 
chili con (en sin) carne met salade op tafel ge-
toverd. Daarna is er die avond nog lang gespeeld 
op de kegelbaan die bij het gehuurde huis  
hoorde. 
En daarna de ochtend-uitdaging : 8 uur ontbijt 
en om 9.30  het huis en de keuken opgeruimd en 
weer in oorspronkelijke staat achter te laten.
Het was een leerzame en gezellige cursus. Nog-
maals dank aan allen die hieraan bijgedragen 
hebben.
    -Marthan Migchelsen

Verslag wildwatercursus in oktober en november
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Uitspraken tijdens de wildwatercursus

“Meer water dan wild.” 
Les 2

“Het kampvuur maakt het wachten 
op de auto’s dragelijker.” 
Les 2

“Minder gezwommen dan 
Koen” 
Les 3

“Lekker leren” 
Les 3

“De stroming brengt je altijd ergens.” 
ww-weekend

“Dansen op het water.”
ww-weekend

“Sjaan, wanneer is je Alpaca-act?”
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Brandingvaren!

Wisten jullie dat we met UKC ook geregeld brandingvaren?  
Brandingvaren is wildwatervaren dichtbij. En een goeie manier om als je kan 
eskimoteren dit op wildwater te oefenen.   
Brandingvaren is nooit saai, geen golf of dag is hetzelfde! 
En wat is er nou mooier dan met frisse zeelucht en een dalende zon te varen in 
eigen land? En na het surfen op de golven genieten we nog lekker na met een 
hapje en een drankje in een strandtent. 
We zijn al naar Zandvoort, Katwijk, Noordwijkerhout en scheveningen geweest. 
Wil jij ook mee brandingvaren? Meld je dan aan op de wildwaterlijst dan krijg 
jij ook de oproepjes binnen en kan je je aanmelden bij de organisator.  
(Brandingvaren vind je niet in de agenda op de site omdat waterstanden, wind 
ect. erg onzeker zijn. Hierdoor wordt het kort van te voren (1 week) bepaald. ) 
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Eskimoteercursus
Dames en heren, jongens en meiden,  de eskimoteercursus komt er weer aan! 
Uiteraard onder leiding van de eskimoteergoeroe Sjoerd. De eskimoteercursus zal 
weer plaatsvinden in het heerlijk verwarmde zwembad “de Kwakel”. De preciese 
data en kosten zijn nog niet bekend dus houd goed jullie mail in de gaten. Het 
animo is zoals vanouds groot dus zorg ervoor dat jullie, jullie aanmelden zodra 
het kan.

Tot in het Zwembad!
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Algemene gegevens
Clubhuis
Adres 
Westbroekse Binnenweg 2c 
3612 AH Maarssen (MolenPolder 
(Bij de achteringang van het  
recreatiecentrum de  
Maarsseveense Plassen)

Postadres
Secretaris UKC 
Bessemerlaan 33 
3553 GA Utrecht

Website  
www.utrechtsekanoclub.nl

Bestuur 
bestuur@utrechtsekanoclub.nl

Voorzitter 
Oscar van Dam
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris
Paul van Rijn
secretaris@utrechtsekanoclub.nl

Penningmeester 
Ruben van den Oord 
penningmeester@utrechtsekano-
club

Clubhuis 
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl

Gebouw- en materiaalbeheer
Rutger Weemhoff
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

 
Ondersteuning en commissies

Stalling
Marco Smit 
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Introductiecursus
Johanneke Minnema
introductie@utrechtsekanoclub.nl

Jeugd
Oscar van Dam
Jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Kanopolo 
Cor Snel en Hans Josso
kanopolo@utrechtsekanoclub

Toervaren
Ad Tourné en Eefje van den Braak
tourvaren@utrechtsekanoclub.nl

Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater 
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekano-
club.nl

Kanokamperen
Steven Halbertsma
kanokamperen@utrechtsekano-
club.nl

Activiteitencommissie
Emma, Tom, Lieke, Anke en Bart
activiteitencommissieukc@ 
gmail.com

PR-commissie
Ties Obers 
tiesobers@gmail.com

Website  
John van Luik
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Redactie Het Peddelblad
Marjoke, Jeannine, Sjaan
peddelblad@gmail.com

Stuur al je verslagen van 
tochten en evenementen 
naar ons op voor het vol-
gende Peddelblad. Alles is 
welkom! Foto’s, berichten 
enzovoort. Als je leuke 
feitjes weet of interessante 
vondsten, tips of moves, 
horen we het ook graag.  
 
(Bij het versturen van foto’s 
graag het orgineel  
meesturen en niet de foto’s 
van bv. facebook.) 
 
Stuur een mail naar 
peddelblad@gmail.com

Oproe
p!

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht




