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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).

*Prijzen zijn onder voorbehoud van 
goedkeuring door de ALV.

Algemene informatie

Redactioneel
Het Peddelblad liet even op zich wachten. Er 

was een wisseling in bemanning en  
afscheid nemen, kost nu eenmaal tijd. Daarom 
staan daarom ook enkele iets oudere artikelen in, 
maar daarom zeker niet minder leuk! De  
schrijvers hebben destijds veel moeite gestopt in 
de stukjes. Daarom vonden wij het zonde om ze 
niet op te nemen. 

De bemanning van het Peddelblad onderging 
zoals gezegd een metamorfose. Kapiteins Irene 
en Carline nemen afscheid met pijn in hun hart, 
maar andere horizonnen lonken. Voor Irene een 
nieuwe studie en voor Carline een nieuwe baan. 
Wij willen hen bedanken voor hun tomeloze 
inzet en enthousiasme en alle mooie Peddelblad-
en. 

Die wij, dat zijn Sjaan, Marjoke en Jeannine,  
alledrie nieuw lid. Sjaan, 23 jaar oud, studeert 
geneeskunde in Leiden en vindt onze kayakclub  
zo leuk dat ze er elke keer voor naar Utrecht  
afreist. Marjoke is ontzettend fanatiek, slalomt, 
wildwatervaart en is zo enthousiast over haar 

nieuwe sport dat ze binnen een paar maanden 
na de introductiecursus haar eigen kayak kocht. 
Jeannine is iets minder fanatiek, maar vindt 
kayakken bij mooi weer wel heel leuk en kijkt 
halsreikend uit naar de zomer. Sjaan gaat de 
vormgeving doen, Marjoke de coördinatie en 
Jeannine schrijft stukjes en doet de eindredactie.  

Het streven is om het Peddelblad vier keer per 
jaar te laten verschijnen, voor elk nieuw seizoen 
een nieuw Peddelblad. Wij wensen jullie veel 
leesplezier toe. En heb je leuke verhalen, ideeën 
of suggesties? Laat het ons weten via  
peddelblad@gmail.com! 

Groetjes Sjaan, Marjoke en Jeannine
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Van de voorzitter
Beste kanovrienden, 

Een nieuw jaar, een nieuwe redactie én een 
nieuw Peddelblad. Vol mooie verhalen en 

leuke aankondigingen voor ons propvolle kano-
seizoen 2016. Want naast onze website en Face-
bookpagina is het Peddelblad HET medium om 
verhalen en ideeën te delen. 
Het komend kanoseizoen staat voor de deur. Alle 
commissies hebben hun agenda’s naast elkaar  
gelegd. En we evalueerden samen het afgelopen 
jaar en trokken lessen voor het komend jaar. 
Benieuwd? Kijk dan eens bij de agenda op onze 
website. Nieuw dit jaar was dat elke commisie een 
wensenlijstje kon inleveren. Zo kunnen we  
komend jaar met nog betere materialen onze 
sport beoefenen! 

Al twee jaar delen we ons clubhuis op zaterdag 
met de duikers van Lake Diving. Naar volle 
tevredenheid van beide verenigingen, voor zover 
ik weet. We kijken dan ook uit naar een even 
prettige langjarige samenwerking. Naast de jaar-
afsluiting is dit het belangrijkste onderwerp op de 
voorjaars-ALV.

Het komend jaar doen we ook voor het eerst  
ervaring op met instructeurscursussen, die de 
bond bij UKC houdt. Maar starten we ook met 
een kanovaardigheidscursus. Ik ben erg benieuwd 
naar de ervaringen. Suggesties vanuit de  
vereniging zijn dan ook zeer welkom.

Wij delen de plassen ook met de surfers van de 
WSU. Onlangs bespraken we tijdens een ‘veilig-
heidsoverleg’ hoe we onze sporten gezamenlijk 
en veilig kunnen beoefenen. Ook proberen we 
onze agenda’s met evenementen zoveel mogelijk 
op elkaar af te stemmen om teleurstellingen te 
voorkomen. Maar we willen ook dingen samen 
doen. Zoals onze gezamenlijke open dag, die we 
samen met Lake Diving en de WSU houden op 
zondag 12 juni aan de Maarsseveense Plassen.  
Reserveer die datum alvast in je agenda!  
 
Tot ziens op het water, 

Oscar van Dam

Kayakagenda
Tourvaren
21-02  Vecht of Kortenhoef
06-03  Vaar mee
12-03  Den Haag-Delft
20-03  Nog niet bekend
27 t/m Gaastmeer (zuid Friesland) 
28-03
10-04  Bergermeer of Woudpolder
17-04  Rondje vanaf UKC, met KV zeeburg
01-05  Lek vanaf IJselstein
05-05  Dauwtrappen vanaf UKC-trekgaten  
  o.v.v.
08-05  Noorden-Nieuwkoop
13 t/m Friese meren 
16-05  
29-05  Breukelerveen-Loosdrecht-Vuntus

WW-varen 
13 t/m 14-02   Eiffel 
05 t/m 06-03  Derogatieweekend Ardennen
25 t/m 28-03  Waterski weekend
23-04 t/m 01-05 Meiweek 

Voor meer informatie over deze tochten, raad-
pleeg de UKC-site.  
www.utrechtsekanoclub.nl --> agenda 
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Nieuwe Leden
De UKC groeit weer! Het afgelopen jaar hebben zich 20 meer leden gemeld dan opgezegd.

In 2015 heeft zich een recordaantal mensen aangemeld als lid van de UKC: 39. Het aantal leden dat 
hun lidmaatschap per eind 2015 heeft beëindigd is 19. In 2014 lag het aantal aan- en afmeldingen nog 
ongeveer gelijk, rond de 34. De introductiecursus blijkt weer het belangrijkste middel om nieuwe leden te 
werven, maar daarnaast hebben zich ook vrij veel ervaren kano-ers bij de UKC gemeld, al dan niet na een 
verhuizing. De disciplines waarvoor de nieuwe leden het meeste interesse hebben zijn toervaren (25) en  
wildwatervaren (23). We hopen dat iedereen zijn plek binnen de club vindt en veel plezier aan zijn lid-
maatschap beleeft.
Bij 3 opzeggingen gaat het om verhuizing (terug) naar Engeland: Sam, Roy en Lotte. De belangrijkste 
reden om op te zeggen is dat door tijdgebrek of andere prioriteiten (soms zijn dat andere sporten) het 
kanovaren er niet meer van komt. Drie van hen was minder dan één jaar lid (hun namen zijn vanwege 
plaatsgebrek hieronder weggelaten) en 12 tussen de twee en vier jaar. Marco en Lies zijn 12 en 13 jaar lid 
geweest, waarvoor hartelijk dank.

Nieuwe kanospullen

Omdat wij als actieve leden weer flink wat spullen hebben 
gekocht bij de kanoshop, hebben wij voor de club nieu-
we spullen  kunnen kopen. Wat wij er nu bij hebben zijn 

5 wildwaterzwemvesten waarvan 2 voorzien zijn van een cowtail. 
Alle zwemvesten zijn voorzien van een voorvak waar kayak-
ersvoedsel in gedaan kan worden! Verder zijn wij ook voorzien 
van een net voor op de trailer waardoor we nu ook losse spullen 
beter kunnen vervoeren. Denk hierbij aan de natte spullen na 
het kayakken die je liever niet in de auto vervoert.

NIEUWE LEDEN IN 2015
Via jeugdopleiding:
Mert (8)  Kazdal 
Mehmet  Kazdal 
Nathalie  Kazdal-Poot
Lara (10) van den  Boogaard
Mariella van den  Boogaard
Marije van den Bergh
Eva (8)  Ypenburg
Martin  Ypenburg 
Via introductiecursus:
Lotte van Beek
Mieke Acda
Maarten Altena
Wouter Baggerman
Eva   Koster
Marthan Migchelsen
Ewout van Rossum
Marijn (16) Prins
Jimmy Armsworth
Jeannine Brand

Laura de la Rie
Coen   Rijkaart
Marjoke Zaadnoordijk
Dorothé Arts
Jeanet   Berkhout
Margot  van der Burgt
Carlo   Oostrom
Via Wildwaterweek:
Wouter (15) Meerman
Sjaan   Bindt
Van andere club /buitenland:
Marianne van  Buuren
Willie de Jong
Eleanore Monelli  (voor 1 
jaar)
Dariusz Tesmer
Jur van Kasteren
Marius Roeterdink  (K1-
vaarder)
Ariadne Harsta  (hernieuwd lid)
Birgit   Wezelenburg

Janna   Klein Breteler
OPZEGGINGEN IN 2015
Marco Broekema
Alex  Donker
Sam    Dziemianko
Hans  Flemming
Eric de Jong
Simone Lahaye
Gaby  Leenders
Alexandre Meijer
Lies   Muller
Agnita Souman
Roy   Spliet
Famke Stenvers
Jeroen Hartogensis
Anke   Tollenaar- 
   Hartogensis
Lotte  van Beek
Ruben van Walen

Paul van Rijn, secretaris UKC
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Terug in de tijd
Pinksterweekend Rondje De Leek

Pinksterweekend in Noord-Holland

Rietkragen, kieviten, grutto’s en draaiende windmolens aan drukbevaarde waterwegen.  
Hollandser kan niet. Dit was hèt decor voor een Pinkstertrektocht door Noord-Holland. In drie 
dagen van Kampeervereniging De Leek naar Kampeervereniging De Leek.

Zaterdag 23 mei

De eerste ochtend van het Pinksterweekend 
regent het. Maar de vooruitzichten zijn 

goed en als echte Hollanders  houden we de 
moed erin. Daar zullen we later op de dag rijke-
lijk voor beloond worden. Maar dat is pas later. 
Eerst moeten, na een nacht vol kikkergekwaak, 
de tenten worden afgebroken en al onze spullen 
met kruiwagens naar de kano’s worden gebracht. 
Voor onze kano’s was bij De Leek, gelukkig, 
plaats vlak bij het water. Maar omdat dat  
‘passantenveld’ al door een andere groep be-
sproken was, is er geen plaats voor ons. De 
Kampeervereniging is, getuige het aantal ge- en 
verbodsborden, dol op regels. Over ruilen van 
plek valt dan ook niet te praten.

De tocht begint. Van het brede water van de 
Leek varen we langs Den Ilp. Een kronkelroute 
van ondiepe sloten waar water en land naad-
loos in elkaar overgaan. Om uiteindelijk aan te 
komen in het Twiske bij de plek van de  
eerste overdraging èn lunchstop. Dit hele gebied 
is Roon’s ‘heimat’ zoals hij het noemt. En hij 
vertelt hoe hij hier toen hij jong was bij boeren 
werkte. Inmiddels regent het niet meer, de zon 
schijnt. We zitten tegen een grashelling tussen 
de pinksterbloemen, met uitzicht op grazende 
koeien. Op de ontbrekende geur van warm  
appelgebak na (Steven), had Jac. P.Thijsse zelf 
het niet beter kunnen uitzoeken. Die middag 
vervolgen we onze tocht via nog meer smal 
water èn de Jagersplas en komen we uiteindelijk 

aan in Zaandam. Maar voor we bij minicamp-
ing ‘De Snijvisch’, (een naam die haar oorsprong 
vindt in de walvisvaart) kunnen aanleggen moet 
er nog flink gekluund worden. Hopelijk is, bij 
het verschijnen van dit verhaal de gele lis weer 
een beetje bijgekomen.
Bij ‘De Snijvisch’ worden we ontvangen alsof we 
de Koninklijke familie zelf zijn. De eigenaars 
van de minicamping hebben nog niet eerder 
kanovaarders op hun riante grasveld gehad. We 
worden uitbundig welkom geheten en gefotogra-
feerd. Dan is het tijd voor het opzetten van de 
tenten en het ontschroeven van diverse flessen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 24 mei

Na een koude (rijp op het gras) nacht met 
een kerkklok die braaf ieder half uur de tijd 

klingelt, herhaalt de aankomstceremonie zich in 
omgekeerde volgorde. 
‘Bedankt!!!’, 
‘Goeie reis!!!’ 
‘Hóé moeten we precies varen?’
Nog één groepsfoto, enzovoort.
Eerste pinksterdag. Het weer is stralend en na 
een korte tocht langs soms bizarre achterkanten 
van woonboten komen we op de Zaan. De Zaan 
is breed, drukker en met golven. Na de stille, 
smalle sloten van gisteren is dat even wennen. 
Maar De Zaan is ook indrukwekkend. Grote 19e 
eeuwse fabrieksgebouwen, zoals die van zeep-
fabriek de Adelaar. En niet te vergeten de onver-
mijdelijke molens en huisjes van de Zaansche 

Reisverslag
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Schans. Na een pauze in de zon bij het sluisje naar 
De Poel (ja, vlák bij Kanocentrum Arjan Bloem, 
maar niet geweest) varen we door in de richting 
van het Alkmaardermeer. Nu wordt het pas echt 
leuk. Want iedereen die het woord ‘boot’ kan  
schrijven of in ieder geval kan uitspreken is op het 
water. Groot, klein, patserig of eenvoudig. Al dan 
niet voorzien van ballonnen en/of joelende pad-
vinders. Omdat er, sinds gisteren, nog altijd een 
flinke wind staat, besluit een deel van de groep niet 
over het Alkmaardermeer te gaan, maar het Koger-
polderkanaal te blijven volgen tot aan dé snackbar 
waar de twee groepen op elkaar zullen wachten. 
Het slechte nieuws is dat dé snackbar niet meer 
bestaat, het goede nieuws dat de twee groepen 
elkaar na drie kwartier weer juichend in de armen 
vallen.
 ‘Hoe was ‘t op ‘t meer?’ 
‘Nou, goed te doen, wel druk, ‘veel wind,  
veel deining……’
‘Goed dat jullie het gedaan hebben!!!’
Het laatste stuk van de dag varen we over het 
relatief rustige Knollendammervaart tot aan  
jachthaven ‘t Verloren End in Westbeemster. 
(Tegenover het pontje bij Spijkerboor). We zijn 
blij dat we er zijn en nog onwetend van wat ons te 
wachten staat.
Café Het Verloren Eind is geen camping. Het is een 
café met een groot terras en een kleine  
achtertuin met loungeplek, Boeddha’s en hutjes die 
verhuurd worden. Een soort  bed & breakfast zou 
je kunnen zeggen. De clientèle van Het Verloren 
Eind rijdt graag motor en houdt van Amsterdamse 
meezingers. De uitbaatster is zeer vriendelijk, de 
toiletten en douches zijn schoon en we mogen onze 
tenten in de achtertuin zetten. Helaas begint het te 
regenen, maar gelukkig hebben we de loungeplek 
om droog te zitten, genietend van de Jordanese 
uithalers van de karaokezangers. En nog gelukkiger 
gaan die niet de hele nacht door. Rond twaalf uur 
sluit de karaoke èn het toiletgebouw en heerst er 
niets dan rust.
 
 

Maandag 25 mei

Een rust die de volgende ochtend wreed ver-
stoord wordt, omdat het toiletgebouw nog 

steeds dicht is en de blazen vol. Her en der worden 
struiken opgezocht. Een kampeerder laat zich niet 
zo maar uit het veld slaan. Het is bewolkter dan  
gisteren, maar als we later over het Noord-Hol-
landsch kanaal varen zet de zon door en maakt 
van het rechte kanaal met zijn rijen bomen een 
heel mooi stukje Nederland. Na ongeveer een uur 
passeren we een sluisje en varen via sloten met 
schitterende namen als Noorderganssloot naar het 
plaatsje Neck. Kieviten, grutto’s en molens aan de 
horizon, wolkenpartijen in blauwe luchten. Jac.P. 
Thijsse zelf… etcetera.
Vanaf Neck gaan we tot aan de rand van Purmer-
end, waar ons opnieuw een sluis wacht. Een grote 
deze keer en een die zonder bediening lijkt te zijn. 
Wordt het toch weer overdragen? Willie belt het 
nummer dat op het bord met de openingstijden 
staat aangegeven. De mevrouw aan de andere kant 
kan helaas niets voor ons doen. Zij bedient een 
algemeen telefoonnummer en is niet in het bezit 
van het nummer van de sluis waar wij voor liggen. 
Heel bijzonder. Maar….plotseling beweegt er iets 
in het kantoor van de sluiswachter. Hee….er is tóch 
iemand. Met niet al te grote, duidelijk een ‘tweede 
pinksterdagsnelheid’, worden we geschut. We 
vervolgen onze tocht over het Noord-Hollandsch 
kanaal. Recht en met veel nieuwbouw aan  
weerszijden. Om na verloop van tijd linksaf te 
schieten, weg van de snelweg, zeg maar. Nog een 
korte tocht langs rietlanden, onder bruggetjes 
door en langs idyllisch gelegen huisjes. Terug naar 
Kampeervereniging De Leek. Waar men op dat 
moment net bezig is met het graven van een gat. 
Waarschijnlijk voor een nieuw verbodsbord.
 
Xandra Knoth,  juni 2015 

Reisverslag
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  Kanotrektocht in Zweeds Lapland 

Kampvuurtjes, golven en elanden(drollen)

Reisverslag

Door Oscar van Dam

Met Hans had ik al een paar kanotrektochten 
gemaakt in het tropisch regenwoud van 

Guyana. Deze keer wilden we het wat koeler 
doen in Scandinavië. Met het zoeken naar een zo 
verlaten mogelijke route in de buurt van een luch-
thaven met lijnverbinding en met een kanoverhu-
ur-bedrijf in de buurt kwamen we uiteindelijk in 
Zweeds Lapland uit. De start van de route lag op 
de poolcirkel in het gehucht Lillviken. De tocht 
zou ons over enkele meren en rivieren bijna 200 
km in Zuidoostelijke richting brengen. Halver-
wege lag het plaatsje Arjeplog. Daar ontdekten 
we een webcamera met uitzicht op het meer. De 
kanoverhuur had ons al gewaarschuwd dat we 
wat vroeg in het seizoen waren. Op de webcamera 
zagen we dat het meer tot 3 weken voor aanvang 
nog bevroren was. Helaas was de verhuurder niet 
zo duidelijk over de kajaks die we zouden  
krijgen. Een week voor vertrek vertelde 
hij dat we vanwege de vele bagage in een 
één- en een twee-persoonskajak zouden 
gaan varen. Dat zagen we niet zitten, dus 
kozen we voor het Zweedse alternatief: 
de Canadees.

Het is best wel onwerkelijk als je ’s morgens nog 
in de drukte van Schiphol, bij +20 graden Celsius 
zit en ’s avonds je potje aan het koken bent langs 
de oever van een meer bij +2 graden Celsius. 
De verhuurder had alles voor ons geregeld: tent, 
slaapzakken, matjes, eten en kookgerei. Maar een 
brander was hij even vergeten. Dus hebben we 
alle dagen op kampvuurtjes gekookt. Zeker de 
eerste avond was dat nog even spannend door 
de regen. Maar met berkenbast krijg je alles aan. 
Superspul! 

Langs de oever lagen nog overal resten verijste 
sneeuw. Maar het meest opmerkelijke was dat het 
stuwmeer bijna leeg was. Het waterniveau stond 
zeker 4 meter lager dan normaal. Hierdoor waren 
er ineens extra stroomversnellingen en door alle 
extra bochten werd de route een stuk langer. 

We begonnen de eerste echte peddeldag met het 
meer oversteken. De wind was ’s nachts gedraaid 
en de luwzijde was nu aan de andere kant. Hier-
door konden we ervaring opdoen met het effect 
van golven en een open kano. Het vooruitzicht 
van een zwempartij was niet prettig. Regelmatig 
klotsten de golven over de rand of dook de punt 
net onder water. Maar we kwamen veilig aan de 
overkant en waren gewaarschuwd voor wind en 
golven. De dagen erop hielden we het uitgebreide 
weerbericht zeer nauwgezet in de gaten. Elke 2 
uur bekeken we de voorspelling van windsnelheid 
en richting. De Zweden hebben op hoge pieken 
GSM-masten geplaatst, waardoor we overal een 
3G-verbinding hadden.

De eerste dag kwamen we bij de dam van het  
stuwmeer, die inderdaad in revisie was. Helaas 

met een 1,5 km portage zonder kano-
karretje. Door de vele en zware bagage 
en de grote boot hebben we dat stuk dus 
6 keer gelopen. Het stuk daarna ging 
door een meer natuurlijkere omgeving 
met een hele natuurlijke waterval die ik 

zelfs met een ww-boot niet af zou gaan. Dus weer 
een portage door het bos en moeras. Telkens ben 
je dan op je hoede voor rendieren of elanden. 
Rendieren hadden we al vanuit de auto gezien en 
enkele bij de dam. Langs de weg groeit het  
sappigste gras blijkbaar. Maar van elanden zagen 
we alleen de botten, schedels en heel veel poep.

In de namiddagzon hebben we onze tent opgezet 
en weer een potje pasta gekookt. De variatie in 
maaltijden bleek niet bijzonder groot: pasta. 
Slechts aangevuld met Köttbullar met Lingonsylt. 
Die Zweedse vleesballetjes met rode bessensaus 
kan je ook bij Ikea krijgen. Lingonsylt smaakt ook 
prima op crackers als een soort jam. Bij gebrek 
aan pindakaas namen we eerst een hap pinda’s 
uit de kilozak, vermaalden deze en knabbelden 
er een cracker bij. En natuurlijk muesli. Door-
dat het water zo koud was, maakte ik ‘s morgens 

“Maar van eland-
en zagen we alleen 
de botten, schedels 
en heel veel poep.”
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de muesli met warme melk. Niet echt smakelijk, 
maar beter dan zo’n koude plens in 
je maag. De namiddagzon was 
trouwens ook de ochtend-
zon, alleen dan op een 
andere plek. De zon 
ging ’s nachts  
misschien een half 
uur onder. Donker 
werd het niet, heel 
onwerkelijk, maar 
best handig bleek 
enkele dagen later.

De tweede dag genoten 
we vooral van een heerlijk 
zonnetje en prachtige  
vergezichten op de besneeuwde berg-
toppen in de verte. Bij een rustplek kwam een 
steenarend eens kijken wat we daar deden.  
Vogelaar Hans was helemaal in zijn nopjes door 
de vele bijzondere vogels en wintergas-
ten uit Nederland die hier hun zomer-
kleed hebben. Ik heb nog een poging 
gedaan om ons dieet aan te vullen met 
een vers visje, maar zonder succes. 
Daarvoor moet je in dit jaargetij echt nog midden 
op het meer zitten en in het diepe water kunnen 
vissen.

Ondertussen kregen we wel steeds meer last van 
de wind en de golven. We zaten weliswaar aan de 
goede kant van grote open stukken water, maar 
soms moet je een oversteek maken. Ook waren 
er uitstekende stukken oever in het water waar je 
omheen moest varen, waar de wind en de golven 
dan net ongunstig op staan. Gelukkig konden we 
bijna altijd dicht onder de kust blijven. Bij een 
van deze stukken ging het toch nog bijna mis. 
We zaten juist te dicht op de oever en kregen met 
overslaande golven te maken. Ik zag maar één mo-
gelijkheid om de boot onder controle te houden 
en dat was uitstappen. Het was er gelukkig ondiep 
genoeg, maar de boot had een behoorlijke schep 

water gemaakt en dan kom je erachter dat niet 
elke waterdichte tas waterdicht is. We 

zochten een rustiger baai op en 
zouden even wachten tot de 

wind ging liggen, zodat 
we de oversteek naar de 

beschutte oever konden 
maken, een tochtje 
van ongeveer 500m 
misschien. Afijn, 
een uurtje werd een 

middag en uiteindelijk 
hebben we moeten 

overnachten. We zaten 
vast.

Het was nu wel duidelijk dat we de 
eindbestemming niet zouden halen en dat we 

onze plannen moesten bijstellen. We besloten om 
de tocht te halveren en maar tot Arjeplog te varen. 
Gezien de weersvoorspellingen en de afstand die 

we nog moesten afleggen, moest dat haal-
baar zijn. ’s Nachts merkte ik dat de wind 
ging liggen, dus snel de tent ingepakt en 
naar de overkant gepeddeld. Lang leve 
de middernachtzon. Het bleef nog enkele 

uren rustig, waardoor we een goed stuk richting 
Arjeplog konden varen. Langs het meer lag een 
natuurpark en dat hebben we lopend verkend. 
Moeras, berken, dennen, hoogveen, stenen en 
weer heel veel  
elandenpoep. 

Een dag eerder dan strikt nodig kwamen we in 
Arjeplog aan. Bij de dam zou een trolley op een 
railtje moeten zijn die boten kon overdragen. Dat 
klopte, maar alles was in zeer vervallen staat en 
de trolley lag aan de ketting. Dus weer een stukje 
dragen. Onze verhuurder was keurig op tijd op 
de afgesproken plek. Hij bracht ons weer naar de 
luchthaven van Arvidsjaur, die 2 uur voor vertrek 
nog gewoon dicht was. Terug in Nederland was 
het meest bijzondere toch wel dat het weer donker 
werd. Gauw weer een nieuwe tocht plannen!

Reisverslag

“De zon ging  
‘s nachts misschien 
een half uur onder.”

8
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Introductiecursus

Door Jeannine Brand 

UKC-activiteit

Het stormde die avond. De wind gierde, 
bomen wapperden vervaarlijk en op het 

nieuws werd nog net niet code oranje afgekon-
digd. Een collega opperde of ik niet even moest 
bellen of de cursus wel doorging. ‘Maar natu-
urlijk,’ antwoordde instructeur Johanneke. Blijk-
baar liet de homo sapiens kayakker zich niet door 
een stormpje uit het veld slaan. Ook niet door 
windkracht 8. Door de woeste golven en harde 
wind leerden ik en mijn medecursisten de eerste 
beginselen. Hoe houd je koers als je kayak vooral 
rondjes wilt draaien? En hoe rem je eigenlijk? 
Na het leren van de basisslagen als de peddel- en 
boogslag was het leuk om te zien hoe mijn bootje 
steeds beter luisterde. Een beetje hardhorend was 
‘t bootje wel, maar je moet ergens beginnen. 

Voorafgaand aan les 2 een mail met een hele 
waslijst aan spullen. Een warme trui, warme 
kleren voor op het water. Omgaan zouden we, 
zoveel was wel duidelijk. Op mijn werk kreeg ik 
visioenen van mijzelf ondersteboven onder water 
in mijn kayak vastgesnoerd, naar lucht happend, 
terwijl langzaam mijn longen volliepen met de in-
houd van de Maarsseveense plassen. Op YouTube 
keek ik filmpjes van eskimoterende kayakkers, 
die moeiteloos in het water een rondje maakten 
en aan de andere kant weer vrolijk bovenkwa-
men. Het was dus mogelijk! De heilige graal van 
het kayakken moest maar even wachten, eerst 
maar eens gewoon boven komen. Dichtgesnoerd 
in mijn kayak vond ik het spannend en ik niet 
alleen. Maar het laten verdrinken van nieuwe 
cursisten was vast niet goed voor het imago van 
de kanoclub. Toch? En onder begeleiding van 
twee instructeurs lukte het tot twee keer toe om 
mijn spatzeil onder water los te maken en weer 
naar boven te komen. Een veilig gevoel. 

Tijdens de toertocht, de derde cursusavond kwam 
ik erachter hoe mooi de Maarsseveenseplassen 
eigenlijk zijn. Dat wist ik natuurlijk wel, ik had 
vaak genoeg naar de overkant gezwommen of met 
een roseetje s’avonds van het uitzicht genoten. 

Maar op een bootje beleef je het net intenser. 
De rust was na een drukke werkdag overwel-
digend en het voelde als een minivakantie op een 
doordeweekse dag.  
Het leek zo vanzelf te gaan toen kampioene Lena 
tijdens de slalomles haar kunnen demonstreerde. 
Moeiteloos voer ze gracieus en behendig om 
alle poortjes heen. De praktijk bleek iets weer-
barstiger, ik bleek vooral een kampioen in tegen 
paaltjes aanvaren. Maar alles kun je leren en aan 
het einde van de les ging het al iets beter. Bij 
de pololes gingen we gewapend met een helm 
het veld op. Wat een spannende en dynamische 
teamsport, goed kijken, snel anticiperen en lekker 
competitief. En al is een polocarriere met mijn 
belabberde balgevoel niet voor mij weggelegd, 
een heel leuke ervaring.   

Hoe woelig het weer die eerste avond was, de 
laatste cursusdag was het een warme zomerdag. 
De stad nog in de ban van de Tour, op het water 
een andere wereld. Leren wildwatervaren op het 
rustige water van de Maarsseveense Plassen, toch 
een beetje vreemd, wat zouden we gaan doen? 
Het programma was verrassend leuk, blijkbaar 
heb je geen wildwater nodig om de basisbegin-
selen te leren. Opkanten, met twee kayaks ter-
ugvaren, iemand een reddingslijn toewerpen en 
vanaf de kant met je bootje het water inspringen. 
Superleuk en leerzaam. Ik hoefde ook niet heel 
lang na te denken toen aan het einde gevraagd 
werd of je lid wilde worden. Leuke cursussen, 
leuke mensen en altijd kunnen kayakken, wie wil 
dat nu niet?
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Oproep

Coördinator inspectie  
Vechtroute gezocht!

Wie wil de coördinatie van de inspectie van de kanoroute Hollandse Waterlinie Vechtroute 
op zich nemen? De route Hollandse Waterlinie Vechtroute voert van de Weerdsluis in  
Utrecht tot en met Muiden.

De provincie Utrecht legde de voorzieningen van deze kanoroute rond 2007 aan. Het  
Recreatieschap Midden Nederland verzorgt het beheer en onderhoud van de  
kanovoorzieningen op de Vecht.

De Utrechtse Kano Club voert een aantal werkzaamheden uit om de kanoroute in stand te 
houden. Zoals: 
•	 het	jaarlijks	navaren	van	de	(mooie!)	kanoroute	om	aangebrachte	voorzieningen	als	 
 steigers, trappen en de bebording van de route te inspecteren;
•	 het	verrichten	van	kleine	werkzaamheden,	zoals	het	schoonmaken	van	de	 
 wegwijzerborden en het wegknippen van begroeiing waardoor bordjes bijna niet  
 zichtbaar zijn en die steigers moeilijk toegankelijk maakt;
•	 het	maken	van	een	korte	rapportage	van	je	bevindingen	tijdens	de	inspectie.

Wij hebben dit een aantal jaar met plezier gedaan, maar zoeken nu iemand (of meerdere ie-
manden) die het leuk vindt om dit van ons over te nemen. Je hoeft niet alles zelf te doen. Een 
kleine groep UCK-leden helpt je met het uitvoeren van delen van de inspectie.  

Interesse of meer informatie?
Lijkt dit je leuk? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Willie van Emmerik, via 
biovis@hetnet.nl.

Hilga Sikma en Willie van Emmerik, 

Oproep
!

Bordje schoonmaken
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Het plan was om deze zomer met de wildwat-
eraars van de UKC de Río Noguera Pallaresa 

onveilig te gaan maken. We hadden er zin in. Al 
een paar jaar had ik geen boot aangeraakt, door 
schouderklachten, andere sportprioriteiten en 
door slecht weer vorig jaar in Oostenrijk. Maar 
toen kwam het bericht dat de UKC-week verp-
laatst werd naar augustus. Helaas ben ik niet zo 
flexibel dat ik even kan schuiven met mijn va-
kantieweken. Bovendien hebben we in augustus 
vaak te maken gehad met regen en onweer, niet 
direct onze favoriete weersomstandigheden. We 
besloten daarom ons eigen plan te trekken.

De eerste bestemming is Sault Brénaz, een 
plaatsje ten oosten van Lyon, waar in de Rhône 
een kunstmatig wildwaterbaantje is aangelegd. 
Direct langs de baan is een kampeerterrein. 
Ideaal dus voor een paar dagen wennen aan het 
bootgevoel. Op en in het water is het prima uit te 
houden. We wisselen varen en zwemmen af. Dat 
is wel nodig met temperaturen van 38-40 graden! 
Op de kant is het afzien.
Manon heeft in haar nieuwe Inazone de afgelopen 
winter flink geoefend met eskimoteren. Dat werpt 
zijn vruchten af ! Was ze voorheen nauwelijks te 
bewegen om keerwaters te oefenen, nu krijgt ze 
de smaak te pakken van het ondersnijden.
We huren ook nog een paar hydrospeeds. Twee 
uurtjes lekker dollen in de walzen. Casper maakt 
zelfs een soort handstand in de freestylegolf.

Na twee dagen rijden we verder naar de Allier, 
een rivier die we al uitgebreid kennen van wild-
waterweekjes in voor- en najaar en van jeugd-
weken in de zomer. Dit keer kiezen we niet voor 
standplaats Langeac, maar voor de aire naturelle 
les Escargots Bleus in Prades, een fraai klein dor-
pje onderaan een karakteristieke basaltrots. De 
camping blijkt een paradijsje met een eigenares 
die ook nog eens heerlijk kan koken.
We brengen twee dagen door op het water, een 
dag varen we vanaf De camping tot Saint Arcons. 
Een simpel traject, met alleen in het begin een 
S-bocht met redelijk verval. Tijdens het eerste 

jeugdweekje, inmiddels 11 jaar geleden, droeg 
Casper deze passage over. Nu kan hij zich haast 
niet meer voorstellen dat hij de golven destijds zo 
groot vond.
We hebben een goede waterstand, het hele tra-
ject zijn er volop golfpassages. Dus weer genoeg 
mogelijkheden om het ondersnijden te perfectio-
neren!

Nu zijn we voldoende ingevaren voor het echte 
werk: het kloofje van Monistrol naar Prades. Via 
een smal weggetje hoog boven de rivier rijden we 
naar het instappunt. De kloof ligt zeer geïsoleerd, 
er loopt geen weg direct langs het water. Wie 
vanaf de kant de rivier wil zien moet een ticket 
kopen voor het toeristische treintje van Langeac 
naar Langogne. Er is halverwege slechts een punt 
om bij het water te komen. Uitstappen is hier al-
leen toegestaan in noodgevallen.
Na een paar honderd meter rustig dobberen 
kondigen de eerste passages zich aan. Leuke, 
afwisselende stroomversnellingen, die te boek 
staan als maximaal WW III-IV, met tussendoor 
rustig stromend water. Ideaal voor beginnende 
wildwatervaarders. In een vorig leven loodste 
ik hier, samen met collega-instructeurs groepen 
doorheen die net drie dagen een peddel hadden 
vastgehouden.
De waterstand blijkt vandaag perfect te zijn, 1,25 
meter bij het uitstappunt. Alle passages zijn goed 
bevaarbaar en walzen gedragen zich zeer mild. 
Zo is daar la Roche qui pleure, die met hoger 
water venijnig wordt, terwijl je met lager water 
gedwongen wordt dicht langs de rots te varen. Nu 
duiken we allemaal moeiteloos van het verval van 
ongeveer een meter af. En dan Baraque à Pon-
net, een lange golfpassage die van bovenaf lastig 
te overzien is. Ook hier hobbelen we allemaal 
zonder problemen naar beneden. Manon scham-
pert: “ik dacht dat het allemaal heel moeilijk zou 
worden...!”
Bij het instappunt liggen een paar rafts, verder 
komen we alleen twee Fransen tegen op het water. 
Nog een paar kleinere versnellingen, dan wordt 
het water erg vlak. Na 2,5 uur stappen we uit op 

Petra Verheem

Reisverslag

Zomerweek familie Verheem 
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de camping. Destijds met de groepen zaten we 
zo’n 8 uur op het water om iedereen veilig door 
de versnellingen te helpen. André heeft nog een 
kleine uitdaging voor de boeg: op de fiets via het 
hooggelegen weggetje naar het instappunt om de 
auto te halen. Gelukkig kan hij onderweg even 
afkoelen onder een sproeier, het is 34 graden!
‘s Avonds laten we Viviane, de campingbazin 
voor ons koken: tomatensalade, eigengemaakte 
ham, droge worst en fromage de tête (toch wel 
een ervaring om eens geproefd te hebben). Dan 
een linzengerecht (de stad le Puy staat bekend 
om zijn linzen) en als toetje ieder 3 crèpes met 
verschillende soorten jam, ook allemaal home-
made.

De rest van de vakantie blijven de kano’s op de 
kant. Althans, dat is de bedoeling. In Andorra 
staat ons verblijf in het teken van het Bikeparc 
Soldeu: met een downhillfiets in de skilift om-
hoog om vervolgens via een groene of blauwe 
(makkelijk), of een rode (moeilijk) of zwarte 
(gekkenwerk) route naar beneden te rijden. Na 
een eerste verkenning door de rest van de familie 
zijn ze eensgezind: zelfs op de groene route heb 
ik niets te zoeken! Ik ga eenmaal mee omhoog 
om wat foto’s te maken. Te voet daal ik af via een 
steil wandelpaadje. Later volgt Casper ditzelfde 
pad, maar dan op de fiets. Het blijkt een zwarte 
route te zijn.

Verder doen we twee via ferrata’s. Via ferrata 
is een term uit het  alpinisme. Van oorsprong 
Italiaans betekent het “ijzeren weg” en geeft daar-
mee al gelijk een goede definitie van het begrip. 
Een via ferrata is een met staalkabels uitgezet 
parcours langs een rotswand. Deze staalkabel is 
bedoeld als beveiliging van de gebruiker. Behalve 
de staalkabel treft men op een via ferrata (vooral 
op de moeilijkere stukken) ook andere hulp-
middelen zoals steunen voor handen en voeten, 
bruggen en soms een tyrolienne, een kabel waar-
langs je met een katrol naar de overkant gaat. In 
Frankrijk hebben we redelijk wat ervaring met 
routes AD (assez difficile) en D (difficile). Hier 
in Andorra geldt een andere standaard: PD (peu 
difficile) is al redelijk pittig, terwijl een korte 

route D echt pittig is, zeker voor mij, met mijn 
schamele 1,57 meter.

Dan pakken we de boel weer in om de laatste 
week ons kamp op te bouwen in Spanje, in  
Puyarruego, tussen het Parque Nacional de 
Ordesa en de Sierra de Guara. Beide gebieden 
kennen we al een beetje. Hier gaan we onze 
nieuwe canyonspullen uitproberen. De Garganta 
d’Estaroniello in de Río Yaga. De weg erheen 
is al een belevenis: 5 km onverharde weg, vol 
losse stenen en diepe kuilen. Het kost ons zeker 
een kwartier om de parkeerplaats aan het eind-
punt te bereiken. Dan nog 40 minuten lopen op 
neopreen schoentjes via een wandelpad langs de 
rivier. Dit is eigenlijk het zwaarste gedeelte van 
het hele canyoning! Volgens het gidsje is er geen 
sprake van een echte canyon, eerder van een 
“randonnée aquatique”. Toch hebben we touw 
nodig voor twee abseils, volgens het gidsje 3-4 
meter, in praktijk eerder 4-6 meter. Een leuke 
afwisseling van zwemmen, glijden en springen in 
een prachtig kloofje. We zien in de verte wat on-
weer tot ontwikkeling komen. Als hier het water 
ineens stijgt kun je geen kant op.... We houden 
het droog. Eenmaal thuis lezen we op internet 
dat 2 weken na onze tocht een Fransman om het 
leven is gekomen op het (nog gemakkelijker) 
onderste traject van de Río Yaga. Overvallen 
door plotseling hoog water.

Het weer blijft vrij instabiel. Wandelen in het 
hooggebergte en canyoning vallen af. Voor via 
ferrata en mountainbiken is het te warm. We 
besluiten de Pyreneeën vaarwel te zeggen en nog 
een paar dagen in Frankrijk in te lassen. Even 
improviseren waar we heen gaan. Een blik op 
de weersvooruitzichten leert ons dat er weinig 
verschil is tussen de Dordogne, de Tarn en de 
Lot: eerst een dag regen (maar dan zitten we in 
de auto), daarna nog een paar dagen zon en ruim 
30 graden. We rijden naar de Lot, hoewel het 
dorp Entraygues sur Truyère heet. Zoals de naam 
al zegt, ligt deze plaats tussen de twee rivieren de 
Truyère en de Lot.
Waren we in Spanje gebleven, dan hadden we de 
kano’s niet meer gebruikt. Tijdens dit ongeplande 

Reisverslag
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verblijf komen ze toch nog een 
keer van pas. Op de laatste va-
kantiedag dobberen we op gemak 
vanaf de camping naar de 10 kilo-
meter verderop gelegen kanoba-
sis le Port. Na een paar honderd 

meter komen we bij la Digue, een leuke surfgolf. 
Gistermiddag waren we te voet al even wezen 
kijken, toen ging er net teveel water over de rand; 
nu is het niveau bijna perfect! Drie kilometer 
verderop bevindt zich la Pierre plate, een grote 
steen waarachter het water een flinke wals vormt. 
Voor de rest is het heel rustig varen, met kleine 
golfpassages. Hoewel het hoogseizoen is, delen 

we de rivier met slechts enkele huurkano’s. Kort 
voor het einde zit nog een flinke “train à vagues”: 
la Daze. Nog een paar laatste ondersnijdingen, 
en dan dobberen we naar het uitstappunt, waar 
koude drankjes en ijsjes worden verkocht.

Na de verregende en voortijdig afgebroken 
vakantie van vorig jaar in Oostenrijk en Italië is 
deze reis heel wat beter, in activiteiten en in tem-
peraturen: in drie weken beleven we 18 dagen 
boven de 30 graden, waarvan nog eens 8 dagen 
warmer dan 35 graden zijn! Hopelijk blijft er nog 
een beetje water over in Spanje als de UKC-ers 
hun wildwaterweek hebben....

Reisverslag

  UKC-Wildwaterweek @Pallaresa (Spanje)

De wildwaterweek naar de Pallaresa was 
mijn eerste ervaring met wildwatervaren 

op een rivier en met UKC! De week ervoor was 
ik om te oefenen met een groep UKC-ers naar 
Hohen Limburg geweest, wat me erg was beval-
len. Als echte beginner begon ik aan deze reis. 
Na een lange rit, en een nachtje wildkamperen 
in een bos langs de weg en autopech bovenop 
een berg, kwamen we (Cor, Anna, Carline en ik) 
dan eindelijk aan op onze bestemming (Camp-
ing Noguera Pallaresa in Sort) . Het was al laat en 
dus donker.  Ik was daarom wel erg blij met mijn 
geleende werptent van Cor. 
Na een beetje de stad verkend te hebben en  
kennis te hebben gemaakt met de rest van de 
groep gingen we slapen. 
De volgende dag besloten we te gaan oefenen op 
de slalombaan die niet ver van de camping lag.
We konden op de camping in onze boot stappen 
en naar het baantje varen. Ik liet het allemaal 
maar op me afkomen. Het baantje zag er voor 
mij heftig uit en bij het eerste stuk kwam ik gelijk 
in een wals terecht waarbij ik omging. Toen 
leerde ik dus wat een wals was…. Toen ik weer 
boven kwam was ik natuurlijk mijn boot kwijt 
maar die had iemand al voor me gevist en ikzelf 
werd ook gered. Wat een kracht heeft dat water 
eigenlijk… hiervoor heb ik daar nooit echt bij 
stilgestaan. Snel ging ik weer in mijn bootje om 
weer verder te varen. Ik ben denk ik die dag wel 

5x omgeslagen. 
De dag erop gingen de gevorderde vaarders  de 
rivier verkennen om te kijken welke stukken 
door wie gevaren kon worden en of  er stukken 
waren die overgeslagen moesten worden. Op 
deze dag ben ik gaan wandelen in een nationaal 
park samen met Johanneke en Carline. Wat ik 
helemaal vergeten ben om te zeggen is dat er 
prachtige bergen waren! Je voelt je toch wel  
nietig tussen al dat natuurgeweld uit het 
verleden. 
De rest van de week hebben we natuurlijk ook 
veel gevaren. Ik vond zelf de golftreintjes erg 
leuk. Het voelde als dansen met het water. Stenen 
waren soms wat lastig… als ik er één tegenkwam 
hoorde ik Cor zijn stem in m’n hoofd “hug the 
rock” maar mijn liefde voor de steen was soms 
niet genoeg waardoor ik toch omging. 
Ik kan wel zeggen dat ik de natuur van alle  
hoeken bekeken heb, vanaf het water, van onder- 
water, vanuit de bosjes…. Dat laatste behoeft 
misschien wat uitleg. Eén van de keren dat ik 
weer moest zwemmen was mijn boot dusdanig 
ver van mij verwijderd dat het beter zou zijn 
om via het droge naar mijn boot toe te gaan.  
Ik moest eerst een stuk praktisch stijl omhoog 
klimmen. Toen ik boven was, zag ik geen pad 
(ik weet niet waarom ik verwachte dat daar een 
pad zou lopen) dus toen vervolgde ik mijn weg 
langs de rivier richting mijn boot maar het was 
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gegaan. Stukken waar ik de week ervoor zeker 
was omgeslagen bleef ik nu mooi in m’n bootje 
zitten!
Het velen malen omslaan heeft mij niet ontmoe-
digd, het heeft me juist gestimuleerd om beter te 
worden. Nou moet ik wel zeggen dat het warme 
weer daar zeker een bijdrage aan heeft geleverd. 
Maar goed, het was een mooie week en ik kan 
het iedereen aanraden om met de volgende 
UKC-wildwaterweek mee te gaan op avontuur. 

     Sjaan Bindt

flink bebost en ik kon niet goed zien waar ik 
weer naar beneden moest. Toen ik eindelijk zag 
waar ik naar beneden moest  (Sjoerd stond mij 
op te wachten) wees hij mij erop dat ik onder 
de kleefbolletjes zat. Het koste ook redelijk wat 
tijd om al die bolletjes van me af te halen.  Maar 
toen ik die eindelijk allemaal had verwijderd 
kon ik weer varen!
De laatste dag gingen Herrick, Cor, Sjoerd en 
ik nog een keer het baantje op. Het leuke was 
dat we konden zien dat we flink vooruit waren 

Reisverslag
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Afsluitingsweekend wild-
waterbeginnerscursus

Afzien en genieten

Om de wildwatercursus op een volwaardige manier af te ronden, was er half januari een heus wild-
waterweekend voor beginners. Voor sommigen was dit de eerste tocht op een echte rivier, voor 

anderen een geschikt uitstapje om de kajakvaardigheden niet te veel te laten wegzakken in de winter-
maanden. Er waren wat extra vissers en voorvaarders ingeschakeld om alles in goede banen te leiden.
Vrijdagavond arriveerde de eerste groep op een besneeuwde camping in de Ardennen, waar we een 
hutje en kampeerplekken gereserveerd hadden. De eigenaresse had ons al een paar keer afgeraden te 
komen, maar wij vonden de sneeuw vooral heel erg mooi. Na een versterkend drankje in het tot sau-
natemperaturen opgestookte huisje doken wij onze tenten en stapelbedden in, en mochten daar nog 
eens heroverwegen wat we van de temperaturen onder nul vonden.
Zaterdagochtend bleek ook de camper van Cor gearriveerd, en na een stevig ontbijt vertrokken we 
richting het instappunt van de zaterdagtocht op de Salm (WW I-II), waar de groep werd aangevuld met 
nog wat UKC’ers. Het landschap zag er met een witte deken prachtig uit, en een zonnetje gaf ons goede 

UKC-activiteit
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hoop. Wie weet zou er ook nog 
wat sneeuw smelten om de 
waterstand wat te helpen, want 
die was maar net hoog genoeg.
We trokken onze wetsuits (of 
voor een paar gelukkigen: 
droogpakken) aan, en tijdens 
het omrijden van de auto’s 
vermaakten we ons met sneeu-
wpoppen bouwen, dansjes, 
handschoenen ruilen, en toen 
het zonnetje verdween kropen 
we als pinguïns tegen elkaar. 
We werden in vier groepjes 
van vier verdeeld. Het eerste 
groepje moest al snel weer het 
water uit: er lag een enorme 
boom over de rivier. Daar li-
eten wij ons niet door afschrik-
ken, en onder de boom stapten 
we alsnog in. Helaas bleek deze 
boom niet de enige. Tijdens de 
tocht konden we, behalve het 
varen, dus ook volop oefenen 
met onze limbo-, boomknuf-
fel- en gewichthefskills. Zelfs 
skiën kwam aan bod: er waren 
plaatsen waar we een besneeu-
wd hellinkje konden afglijden 
voor een himalayastart. 
Ondertussen moest er ook 
genavigeerd worden, want de 
rivier kent een aantal split-
singen. Bovendien was er een 
ander uitstappunt gekozen 
dan anders, en begon het al 
te schemeren voor we daar 
waren. Iedereen bereikte 
uiteindelijk heelhuids het 
einde van de route in Coo. Een 
paar mensen hadden gezwom-
men, iedereen was het gevoel 
in zijn tenen kwijt, maar wat 
ons het meest bij zal blijven 
is de zachtjes dwarrelende 
sneeuw, die ons weliswaar af 
en toe het zicht benam, maar 
vooral voor heel veel sfeer 
zorgde.

Een deel van de mensen 
vertrok daarna alweer naar 
Nederland, de rest stapte de di-
chtstbijzijnde pizzeria binnen 
voor een echte steenovenpizza. 
Het was maar goed dat er ook 
een houtkacheltje was, anders 
waren we misschien te dicht bij 
de steenoven gaan zitten in een 
poging onze handen warm te 
krijgen.
Terug op de camping haalden 
we wat extra stoelen naar het 
hutje en maakten er nog een 
gezellige avond van.
De volgende dag hadden we 
de Rur willen varen, maar daar 
stond nog altijd niet genoeg 
water in. Gelukkig was er een 
alternatief voorhanden: de 
Nims (WW I-II), die niemand 
van ons eerder gevaren had. 
In de beschrijving stond wel 
iets over bomen, maar daar 
lieten wij ons niet door af-
schrikken. We werden weer in 
groepjes verdeeld, en groepje 
voor groepje bedwongen wij 
het riviertje. Na de ervaringen 
van de dag ervoor durfden 
wij bij steeds meer bomen in 
het water te blijven, en voeren 
soepeltjes over bomen heen 
en eronderdoor. Of soms iets 
minder soepeltjes, maar dan 
was er wel iemand in de buurt 
om je los te trekken.
De spectaculaire finale was 
een twee meter hoge glijbaan, 
waar de meesten probleemloos 
doorheen kwamen. Voordat 
de Nims in de Prüm uitkwam 
stapten we uit, en de beginners 
konden zich gaan omkleden. 
Wie nog niet genoeg spanning 
had gehad stapte met wetsuit 
en al in de camper van Cor en 
werd afgeleverd bij de Irreler 
Wasserfälle. (Deze passage is 

geen waterval, maar wel een 
mooi stukje van 300 meter 
wildwater van relatief hoog 
niveau, waar bovendien een 
goed pad langs loopt.)
Daar kostte een en ander toch 
wat meer tijd dan gedacht, en 
voordat we op het water waren 
was het al redelijk laat in de 
middag. Het eerste (WW III) 
deel bleek al voor een uitdag-
ing te zorgen: Een van ons had 
ruzie met een steen en besloot 
uit te stappen. Zijn kajak bleef 
echter bij de steen achter, maar 
kon met wat moeite gered 
worden. De rest kwam redelijk 
ongeschonden bij de brug 
aan, waar we uitstapten om 
het tweede (WW IV) deel te 
scouten. 
Op dat moment besloot een 
kajak het volgende stuk in zijn 
eentje te gaan verkennen. De 
kajak bleef keurig overeind en 
kwam in een keerwater terecht, 
en met hulp van onze dappere 
voorvaarders kon hij onderaan 
de passage opgepikt worden. 
Helaas was het ondertussen 
gaan schemeren, waardoor 
het voor de rest van de groep 
niet meer mogelijk was om het 
tweede deel te varen. 
We brachten onze kajaks naar 
de parkeerplaats, trokken onze 
inmiddels bevroren kleding uit 
en pakten de auto’s in. In Irrel 
vonden we een Grillstube waar 
we ons te goed konden doen 
aan de plaatselijke speciali-
teiten. Zodra we lekker opge-
warmd waren wisten we weer 
zeker: zo’n wildwaterweekend 
is toch vooral genieten!

Nynke van Rijsselt- 
Oosterhuis

UKC-activiteit
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stuurslagen

De boogslag
In het peddelblad van maart 2015 is de voorwaartse slag uitgebreid aan bod 
gekomen. Inmiddels hebben we allemaal meer dan genoeg tijd gehad om rechtuit 
te varen; daarom dit keer aandacht voor een stuurslag: ‘de boogslag‘.

Wanneer doe je een boogslag?
Het grote voordeel van de boogslag is dat je weinig 
tot geen voorwaartse snelheid verliest tijdens en na 
de uitvoering ervan. In tegenstelling tot wat je mis-
schien zou verwachten gebruik je echter niet altijd 
de boogslag om de koers van je boot te wijzigen. 
Veelal kan je de boot ook sturen door middel van 
‘opkanten’ (de boot met behulp van je knieën schuin 
zetten), een extra roer of zelfs door gebruik te ma-
ken van de stroming. Hierover meer in een volgend 
peddelblad! 

De voorbereiding
Lees het peddelblad van maart nog eens goed 
door. Net zoals bij de voorwaartse slag is het ook 
bij stuurslagen belangrijk om te proberen zo goed 
mogelijk de ‘paddlers form’ vast te houden, oftewel: 
tijdens de gehele beweging goed mee te draaien 
met je bovenlichaam. Daarnaast houdt je natuurlijk 
je peddel goed vast en zit je goed rechtop, hoofd 
iets gebogen, in je boot

De uitvoering
De boogslag valt op te delen in een aantal stappen, 
wanneer je deze nauwgezet uitvoert en veel oefent 
moet je uiteindelijk het gevoel krijgen dat je peddel 
stationair in het water blijft terwijl je boot draait.

1  Insteken en de baan van de slag
Je steekt de peddel bij je tenen in of zelfs nog 
iets verder. Hierbij mag je licht naar voren buigen. 
Daarna volg je de boog van de peddelcirkel zoals 
afgebeeld op onderstaande afbeelding. Let erop dat 
je de peddel vrij dicht op het dek van je kajak houdt: 
wanneer je een boogslag maakt aan de rechter kant 
van je boot dient je linker hand met de handrug te-
gen je zwemvest aangedrukt te zijn op borsthoogte; 
je rechterhand is lager, ongeveer ter hoogte van je 
navel. Wanneer je je peddel hoger zou houden kan 
je niet goed de baan van de peddelcirkel volgen 
met je blad, resulterend in een minder effectieve 
stuurslag.

De ‘paddlers form’. Het gearceerde gebied tussen peddel, armen en lichaam in dit bovenaanzicht, geeft de ‘form’ weer. 

Gedurende de voorwaartse slag en de meeste stuurslagen probeer je deze luchtfiguur zo veel mogelijk vast te houden.

TECHNIEK
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Tip: Voor een effectieve boogslag dien je de hand 
die niet actief het peddelblad door het water haalt 
te ‘fixeren’, het eenvoudigst doe je dit door deze met 
de handrug tegen je borst aan te parkeren: hierdoor 
heb je als het ware een vast punt gemaakt waar je 
met je peddel tegenaan kunt duwen zodat de boot 
gaat draaien.

2  Lichaam sterk meedraaien
De paddlers form is bedoeld om je een basishouding 
te geven die voorkomt dat je je schouders overbe-
last. Ook tijdens de boogslag probeer je deze ‘form’ 
aan te houden, met een uitzondering voor de hand 
die tegen je borst aan geparkeerd is. 
Probeer tijdens het uitvoeren van de boogslag in 
elk geval de gehele beweging vanuit je (schuine)
buikspieren (scrabblewoord: musculus obliquus 
internus en musculus externus abdominis) te halen. 
Dit scheelt je kracht en voorkomt, wanneer je 
bovenlichaam goed meedraait, onnodige schouder-
blessures. 
Tijdens de boogbeweging van de peddel kan je een 
extra sterk ‘draai-moment’ creëren door je benen 
weg te duwen van je peddel in de richting waarin je 
je boot wilt draaien. Dit vergt wel wat oefening want 
je zal nu je onderlichaam en bovenlichaam ‘los’ van 
elkaar moeten bewegen. 
Tip: In het begin helpt het om gedurende de hele 
boogslag het peddelblad dat in het water steekt 
te volgen met je ogen en hierbij je hoofd mee te 
draaien. Dit zorgt er namelijk voor dat je schouders 

en bovenlichaam ook meebewegen. Hierdoor houd 
je je paddlers form veel makkelijker vast en over-
strek je je schouders niet.

Hoe houd je die peddel vast?
Wat iedereen waarschijnlijk wel weet is dat de 
meeste kajakpeddels een ‘holle’ en een ‘bolle’ kant 
hebben: daarbij wijst de holle kant tijdens het 
peddelen naar de achterkant van de boot en de bolle 
kant naar voren, zodat er zoveel mogelijk water 
binnen de holling van de peddel wordt ‘gevangen’. 
Dit genereert extra druk op het blad tijdens het 
peddelen. Wat echter nog wel eens verkeerd gaat 
(ook bij geoefende vaarders) is dat de peddel 
‘ondersteboven’ vastgehouden wordt: veel peddels 
hebben namelijk een schuin aflopend uiteinde. 
Dit zorgt ervoor dat je, wanneer je de peddel in 
het water steekt, gelijk met je volledige blad water 
schept in plaats van enkel met een puntje. 

De peddelcirkel

 Maximale bereik peddel.

  Rotatielijn. Peddelslagen langs de 

boot voor deze lijn geven hoofdza-

kelijk voorwaartse beweging. Ach-

ter deze lijn is sturen en draaien.

  Middellijn kajak.

TECHNIEK
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3  De boot vlak houden
Fancy technieken zoals ondersnijden van de boot 
daar gelaten, draait elke boot het beste wanneer de 
onderkant zo vlak mogelijk is tijdens je boogslag. 
Dit zorgt er immers voor dat er tijdens de draai zo 
min mogelijk weerstand onder het wateroppervlak 
is. Wanneer je een redelijk vlakke boot hebt gebruik 
je dan ook je knieën om de boot zo stabiel mogelijk 
vlak te houden tijdens je draai. Dit kan je doen door, 
terwijl ze in de kniesteunen van je boot zitten, beide 
knieën tegelijkertijd naar je toe te trekken. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij slalomboten, poloboten 
en wildwaterboten. 
Toerboten hebben meestal een skeg, roertje of 
zwaardvorm onderaan de boot die ervoor zorgen dat 
deze mooi rechtuit vaart. Om te draaien dien je dan 
ook zodanig aan je knieën te trekken (trek één van 
beide naar je toe) dat je boot schuin zet (opkanten) 
in de richting waar je je peddel in het water steekt. 
De kant van de boot waar je je boogslag maakt is 
dan dus relatief lager dan de kant waar je boot 
heen draait. Hiermee zorg je ervoor dat je skeg of 
roertje minder in het water steekt en wordt draaien 
gemakkelijker. Naar welke kant je opkant kan per 
boot verschillen: voor veel toer en zeekano’s werkt 
echter de methode zoals hier beschreven het beste. 
Het best draait je toer of zeekano natuurlijk wan-
neer deze beschikt over een roertje of skeg die kan 
worden ingetrokken.

4  Oefeningen
Een goed uitgevoerde boogslag kan aan het begin 

nogal onwennig zijn en instabiel aanvoelen. Deze 
slag is dan ook het leidend voorwerp van jaren aan 
oefening bij vele peddelaars. Daarom bij deze wat 
suggesties om het leven wat aangenamer te maken 
en de kans op het ‘aha’ gevoel wat te vergroten!

De grasmaaier
Deze oefening is simpel maar doeltreffend. Het 
‘aha’ gevoel zonder zelfs maar in je boot te hoe-
ven stappen! Pak je peddel, ga lekker op het gras 
zitten in een houding alsof je in je boot zit, peddel 
in de aanslag met je blad ter hoogte van je tenen, 
klaar om de boogslag te maken. Duw nu de peddel 
naar buiten in een cirkel, maar beweeg hem niet! 
In plaats daarvan duw je je benen in tegenoverge-
stelde richting dan de peddel. Uiteindelijk moet je 
boogslag op het water ook zo voelen: je peddel blijft 
staan terwijl de rest draait!

De graancirkel
Houdt je boot zo vlak mogelijk en probeer kalm en 
beheerst je boot op de plaats te laten draaien met 
behulp van een boogslag. Let in eerste instantie op 
de positie van je handen en maak het dan steeds 
wat moeilijker: probeer een steeds groter rondje te 
draaien, draai wat harder, gebruik je benen erbij 
enzovoorts. Wissel beurtelings van peddelkant.

De zaagtand
‘s Winters zijn de meeste zwemlijnen in het water 
opgeruimd, maar indien je er toch nog een tegen 
komt kan je deze mooi gebruiken om tussen te 

TECHNIEK

Boven: een slalom, polo of wild-

waterboot houdt je het beste vlak 

tijdens een draai. 

Onder: een zeekano of toerkajak 

kant je het beste op in de richting 

van het peddelblad waarmee 

je de boogslag maakt. Hiermee 

verminder je de weerstand die 

het water op je skeg/roertje 

uitoefent.



20

3  De boot vlak houden
Fancy technieken zoals ondersnijden van de boot 
daar gelaten, draait elke boot het beste wanneer de 
onderkant zo vlak mogelijk is tijdens je boogslag. 
Dit zorgt er immers voor dat er tijdens de draai zo 
min mogelijk weerstand onder het wateroppervlak 
is. Wanneer je een redelijk vlakke boot hebt gebruik 
je dan ook je knieën om de boot zo stabiel mogelijk 
vlak te houden tijdens je draai. Dit kan je doen door, 
terwijl ze in de kniesteunen van je boot zitten, beide 
knieën tegelijkertijd naar je toe te trekken. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij slalomboten, poloboten 
en wildwaterboten. 
Toerboten hebben meestal een skeg, roertje of 
zwaardvorm onderaan de boot die ervoor zorgen dat 
deze mooi rechtuit vaart. Om te draaien dien je dan 
ook zodanig aan je knieën te trekken (trek één van 
beide naar je toe) dat je boot schuin zet (opkanten) 
in de richting waar je je peddel in het water steekt. 
De kant van de boot waar je je boogslag maakt is 
dan dus relatief lager dan de kant waar je boot 
heen draait. Hiermee zorg je ervoor dat je skeg of 
roertje minder in het water steekt en wordt draaien 
gemakkelijker. Naar welke kant je opkant kan per 
boot verschillen: voor veel toer en zeekano’s werkt 
echter de methode zoals hier beschreven het beste. 
Het best draait je toer of zeekano natuurlijk wan-
neer deze beschikt over een roertje of skeg die kan 
worden ingetrokken.

4  Oefeningen
Een goed uitgevoerde boogslag kan aan het begin 

nogal onwennig zijn en instabiel aanvoelen. Deze 
slag is dan ook het leidend voorwerp van jaren aan 
oefening bij vele peddelaars. Daarom bij deze wat 
suggesties om het leven wat aangenamer te maken 
en de kans op het ‘aha’ gevoel wat te vergroten!

De grasmaaier
Deze oefening is simpel maar doeltreffend. Het 
‘aha’ gevoel zonder zelfs maar in je boot te hoe-
ven stappen! Pak je peddel, ga lekker op het gras 
zitten in een houding alsof je in je boot zit, peddel 
in de aanslag met je blad ter hoogte van je tenen, 
klaar om de boogslag te maken. Duw nu de peddel 
naar buiten in een cirkel, maar beweeg hem niet! 
In plaats daarvan duw je je benen in tegenoverge-
stelde richting dan de peddel. Uiteindelijk moet je 
boogslag op het water ook zo voelen: je peddel blijft 
staan terwijl de rest draait!

De graancirkel
Houdt je boot zo vlak mogelijk en probeer kalm en 
beheerst je boot op de plaats te laten draaien met 
behulp van een boogslag. Let in eerste instantie op 
de positie van je handen en maak het dan steeds 
wat moeilijker: probeer een steeds groter rondje te 
draaien, draai wat harder, gebruik je benen erbij 
enzovoorts. Wissel beurtelings van peddelkant.

De zaagtand
‘s Winters zijn de meeste zwemlijnen in het water 
opgeruimd, maar indien je er toch nog een tegen 
komt kan je deze mooi gebruiken om tussen te 

TECHNIEK

Boven: een slalom, polo of wild-

waterboot houdt je het beste vlak 

tijdens een draai. 

Onder: een zeekano of toerkajak 

kant je het beste op in de richting 

van het peddelblad waarmee 

je de boogslag maakt. Hiermee 

verminder je de weerstand die 

het water op je skeg/roertje 

uitoefent.

zigzaggen met behulp van boogslagen. Probeer het 
langzaam op te bouwen: zigzag eerst om een setje 
boeien heen, om vervolgens om elke boei heen te 
varen. Voer de snelheid op indien het te makkelijk 
wordt.

De achterwaartse boogslag
Precies wat de naam zegt. De boogslag, maar dan 
achterwaarts. Draait dus eerst goed je bovenli-
chaam, zet de peddel in bij je achtersteven en maak 
een mooie boog, eindigend bij je voorsteven. Combi-
neer de voorwaartse en achterwaartse boogslag om 
extra snel te kunnen draaien.

5   Aandachtspunten en tips
•  Bij beginners zien we vaak dat de boogslag niet 

genoeg een boog is. Ook draait vrijwel nooit 
het bovenlichaam mee op de juiste manier. De 
oorzaak is dikwijls onwennigheid of angst om in-
stabiel te worden en om te slaan. Dit zorgt ervoor 
dat de peddel geen goede cirkelbaan beschrijft, 
waardoor je veel kracht verliest en de boot minder 
zal draaien. Zorg ervoor dat je in eerste instantie 
de boogslag in alle rust uitvoert en voer daarna de 
snelheid geleidelijk op.

•  Als je slalomt, polo-ed of op wildwater vaart wil 
je vaak zo snel mogelijk weer verder peddelen na 
je boogslag gemaakt hebben; tijdens toer of zee-
varen heb je echter meer tijd. Dan kan het helpen 
om je boogslag nog wat effectiever te maken door 
je peddel niet meer evenwijdig beet te houden 
(dus met evenveel afstand tussen je hadden en je 
peddelblad aan de linker- en rechterzijde) maar 
deze iets te verlengen aan de kant waar je je 
boogslag doet. Je maakt nu een nog grotere cirkel 

door het water met je peddelblad, waardoor je 
sneller draait!

•  Vind je het lastig je bovenlichaam helemaal mee 
te draaien en krijg je last van je schouders? Zorg 
er dan in elk geval voor dat je je elleboog aan 
de kant van je boogslag in je zij duwt. Nu kun je 
je schouder niet meer overbelasten en kun je je 
boogslag afmaken door de andere hand over je 
boeg heen uit te strekken (zie afbeelding boven). 
Wie niet sterk is moet slim zijn zullen we maar 
zeggen :)

•  Pas op dat je je peddel niet zo laag houdt dat je 
blad uit het water komt zetten: dit maakt je boog-
slag minder effectief.

•  Je kan je boot het beste ‘door de bocht duwen’ 
door tijdens je slag kracht te zetten op de voet-
steun aan de kant waar je je slag maakt en gelei-
delijk je knie te strekken.

•  Kijk uiteindelijk niet meer je peddelblad na, maar 
kijk ‘de bocht door’ tijdens de draai van je bovenli-
chaam.

•  Met de wind mee draaien helpt toerboten en zee-
kajaks de bocht door.

•  Op zee en wildwater draait je boot sneller wan-
neer je boot op de top van een golf ligt: de voor- 
en achtersteven zijn dan immers uit het water en 
leveren geen weerstand meer. Probeer maar eens 
uit! n

Reinier en Cor

TECHNIEK
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Woordzoeker
Ter ontspanning

Zoek de volgende woorden hierboven in de  
woordzoeker. De woorden kunnen van boven  

naar beneden, van links naar rechts en schuin in 
de woordzoeker staan. 
Succes!
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Clubhuis
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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
Suzanne Tan, Vincent Udo en 
Emma Uitterhoeve
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

Algemene gegevens

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



Wist je dat...?

Vertoef je graag op de kanoclub? En vind jij het leuk om gezellige dingen te organi-
seren? De activiteitencommissie zoekt versterking! Ons gewaardeerde commissielid 
Vincent heeft migratieplannen en gaat ons verlaten… Gelukkig hebben we in Annelies 
Kroneman een waardige vervangster gevonden. Toch zoeken we versterking! Soms lukt 
het door drukte net niet om al onze plannen waar te maken. We ‘vergaderen’ twee of 
drie keer per jaar en regelen de rest per mail/whatsapp. Zin om mee te doen? Stuur een 
mailtje naar: activiteitencommissieukc@gmail.com !

 
Wist je dat het woord ‘kayak’ ontleend is aan het Groenlandse qajag en ‘klein eenper-
soonsbootje van huiden’ betekent? Want oorspronkelijk werden kayaks vervaardigd 
uit een geraamte van visbeenderen en stukken aangespoeld drijfhout, bespannen met 
zeehondenvellen. Erg geschikt om te jagen, maar wat minder om de buit mee te vo-
eren, want de boot werd vooral gebruikt voor de visvangst. Daarom was er ook de 
bredere en stabielere boot, de Umjak, de ‘vrouwenboot’. Deze was zo ruim dat het hele 
gezin erin kon worden vervoerd.  Via de Engelsen, Amerikanen en Zweden bereikte 

de kayak uiteindelijk Nederland en de Maarsseveense Plassen…  

De activiteitencommissie zoekt jou!

Oproe
p!


