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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).

Even voorstellen

Afgelopen jaar heb ik samen met Marjoke en 
Jeannine het Peddelblad gemaakt en met groot 
succes! Vier Peddelbladen hebben we samen ge-
maakt maar het was tijd om iets anders te doen. 
Marjoke en Jeannine hebben het stokje over-
gegeven en met hulp van Johanneke is er weer 
versterking aangekomen namelijk, Simone, 
Sylvia en Lizelotte. Zij zullen zich hieronder 
even voorstellen. 

 Hallo! Ik ben Simone (25 jaar).  
Na een leuke kajakvakantie met onder  

andere Cor, zijn Reinier (vriendje en huisge-
noot) en ik in september 2014 lid geworden 
van de UKC. Sindsdien ben ik voornamelijk 
actief bij de wildwateractiviteiten, al pak ik 
soms ook nog wel mijn niet-helemaal-zee-

waardige-zeekajak om een rondje in 
de trekgaten te maken!

Hee! Ik ben Sylvia, 24 en sinds  
het najaar lid van UKC. Via de eskimo- 

teercursus die Jitse (vriend) vorig jaar in het 
zwembad zag, zijn we bij UKC uitgekomen. Ik 

had nog nooit eerder in een kano gezeten, maar 
de introductiecursus is zo goed bevallen dat ik 

(en Jitse ook) meteen lid ben geworden! Voorals-
nog heb ik voornamelijk wildwatervaren gedaan, 

maar dat ligt misschien ook wel een beetje aan  
de cursussen die er het afgelopen jaar  

gegeven zijn.

Voor de mensen die mij nog niet 
kennen. Ik ben Sjaan (25 jaar) en gek 
van kajakken! Ik ben sinds septem-
ber 2015 lid en al gauw zat ik in het 
Peddelbladcommisie waar ik mijn 
creativiteit kan uiten. Qua kajakdi-
ciplines ben ik gek van ww-varen, 
slalom en brandingvaren.

Lizelotte, ook sinds kort betrokken bij het 
Peddelblad. Zij heeft het controleren en het 
verzamelen van artikelen op zich genomen.
Nu nog erg druk met haar verhuizing maar 
jullie zullen vast meer van haar horen.
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Van de ex-voorziter, 

Beste kanovrienden. Na 9 jaar heb ik de voorzitterpeddel afgelopen ALV overgedragen aan Johanneke. 
Ik ben zeer blij dat Johanneke deze taak van me over neemt en ik weet zeker dat er weer veel nieuwe 
mooie ontwikkelingen gaan plaatsvinden.
Tijdens de ALV heb ik even teruggekeken naar de afgelopen periode. Een periode die zich kenmerkte 
door 2 belangrijke zaken: de nieuwbouw van ons clubbuis en de ontwikkeling van de vereniging naar 
200 leden en een stampvolle activiteitenagenda. Ik ben heel blij dat ik daar, samen met jullie, een  
bijdrage aan heb mogen geven. Zonder de actieve leden, de vrijwilligers waar de vereniging op draait, 
was dit nooit mogelijk geweest. We hebben in deze periode memorabele bestuursvergaderingen en 
ALV’s gehad, maar ook de luxe gekend hoe we alle activiteiten in onze agenda moeten plannen. De  
vereniging staat er goed voor, zowel in continue verbeteringen aan het clubhuis, materiaalvernieuwing, 
de UKC-academie en de instroom en opbouw van ons ledenbestand.
Ik wil vooral ook mijn mede bestuursleden van de afgelopen jaren bedanken. Dankzij jullie en onze 
vergaderingen en te nemen beslissingen hebben we nu een prachtige clubhuis aan ‘t water, gevuld met 
goede clubboten en bijna elke dag wat te doen.
Ik ga me de komende periode verder richten op jeugdtraining en het opleidingenprogramma. Dus ik 
ben nog vaak aan het water te vinden. Dit jaar zelfs tijd om die lange boten op groot water eens uit te 
proberen. Ik heb er zin in.

Groeten,
Oscar van Dam

Ha!

Op woensdag 22 maart was het zover: de ALV 
koos mij tot de nieuwe voorzitter van UKC. Wat 
een eer, bedankt voor het vertrouwen! Ik neem het 
stokje van Oscar. Oscar: bedankt voor je voorzit-
terschap in de afgelopen negen jaar! 

Als kersverse (de eerste bestuursvergadering met 
het nieuwe bestuur is nog niet eens geweest!) 
voorzitter stel ik mezelf in dit stukje aan jullie 
voor. Verder schrijf ik iets over mijn motivatie en 
over wat ik de komende maanden als voorzitter 
wil doen. 

Sinds 2009 werk ik als freelance projectcoördina-
tor. Vaak voor overheden of creatieve partijen en 
werk ik aan projecten rondom technologie, inno-
vatie, duurzaamheid, ondernemerschap en cul-
tuur. De naam van mijn bedrijf is Faem. Als ik niet 
aan het werk ben, ben ik graag buiten actief. Als 
het niet in de kano is dan is het wel op mijn  
racefiets of voor een wandeling. Ook geniet ik 
altijd erg van kamperen. Zowel in een grote als in 
een kleine tent ;). Daarnaast bezoek ik graag con-

certen en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, 
bijvoorbeeld met tekenen of haken. 

Een kleine vijf jaar geleden werd ik lid van de 
club. Al vrij snel ging ik samen met Cor en Elja 
en later ook met Dorine, Niels, Jeroen, Sjoerd en 
Irene aan de slag voor de Introductiecommissie. 
We kregen veel vrijheid en ruimte om dat naar ons 
eigen inzicht vorm te geven. En dat hebben we dan 
ook gedaan :) Inmiddels zijn we 4 seizoenen, 12 
cursussen en maar liefst 160 deelnemers verder. In 
de tussentijd heb ik samen met jullie mooie tripjes 
gemaakt, spannende avonturen beleefd en nieuwe 
vriendschappen opgedaan. Dat heeft mij veel 
gebracht en is mij heel dierbaar. Reden voor mij 
om - vanuit de functie van voorzitter - wat terug te 
doen voor onze club!

Als voorzitter ben ik de eerste contactpersoon 
voor onze externe relaties. Daarnaast wil ik, samen 
met Dineke, Paul, Ruben en Rutger, vooral ini-
tiatieven van leden ondersteunen. De Utrechtse 
Kano Club is tenslotte een vereniging van en voor 
leden. Dus: heb je een (pril) idee? Ik help je graag 
op weg. Maar ook: loop je binnen de club ergens 

De nieuwe voorzitster!

Het bestuur
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tegen aan of zit je ergens mee? Schiet me aan en ik 
denk met je mee hoe we het kunnen oplossen. En 
ben je blij? Dan hoor ik het natuurlijk ook graag! 

In de tweede helft van dit jaar werken we aan het 
beleidsplan 2018-2020. In dat beleidsplan for-
muleren we onze gezamenlijke ambities voor de 
toekomst van UKC en bepalen we wat er voor 
nodig is om dat te realiseren. Bij het formuleren 
van dat beleidsplan wil ik jou als lid van UKC de 
komende maanden ook graag betrokken. In een 

volgend Peddelblad lees je daar meer over.

Ondertussen verheug ik me naast het voor- 
zitterschap ook op het nieuwe kanoseizoen. Ik kijk 
er naar uit om jullie allemaal weer vaak tegen te 
komen op en rond het water bij een van de vele 
activiteiten die we de komende tijd organiseren!

Hartelijke groet,
Johanneke

SAMENVATTING EVALUATIE BELEIDSPLAN UKC 2015-2017
In het beleidsplan UKC 2015-2017 zijn een aantal concrete acties en maatregelen opgenomen die de ve-
reniging in de beleidsperiode wil nemen. Met het behalen van de doelen uit het beleidsplan wil de UKC 
het volgende, op hoofdlijnen, bereiken:
1. Meer activiteiten en cursussen, m.n. voor beginners na de introductiecursus;
2. Het wegnemen van knelpunten in voorzieningen en clubmateriaal;
3. Meer actieve leden en commissies. 

De volgende acties en maatregelen zijn met succes uitgevoerd:
1. Meer activiteiten en cursussen, m.n. voor beginners na de introductiecursus;
- De UKC-Academie: opleidingen en cursussen in diverse disciplines en voor verschillende   
 niveua’s worden jaarlijks op elkaar afgestemd (planning) en geëvalueerd.
- WSV geaacrediteerde cursussen: KVA, KVB en in 2017 ook KVT.
- Opleiden van instructeurs (financieel) gedeeltelijk faciliteren.
- EHBO-cursussen gevolgd door enkele leden.
- Cursussen in nieuwe disciplines (voor de UKC): open kano, K1.
- Instroom en doorstroom tussen kano-disciplines is vergemakkelijkt door het aanbieden van  
 maandelijke kennismakingsavonden.
- Jeugdprogramma opgezet.

2. Het wegnemen van knelpunten in voorzieningen en clubmateriaal;
- Continue vervanging van clubboten. Aanschaf van nieuwe (2e hands) boten (uitbreiding clubbo 
 ten).
- Aanschaf nieuwe zwemvesten. Aanschaf Longjohn’s. Veel ww-materiaal.
- Aanschaf nieuwe EHBO-sets.
- Continue verbetering / aanpassing indeling stalling (boten, peddels, zwemvesten, etc.).
- Nieuwe stallingsopbergkast.
- Kleine aanpassingen kantine.

3. Meer actieve leden en commissies. 
- Het ledenaantal is gegroeid tot 200 en daarmee ook het aantal active leden en het aantal activitei 
 ten. De groei zit vooral bij wildwater, polo en slalom. 
- Er zijn diverse commissies bijgekomen: PR, Jeugd, Materiaal
- Veel ledencontact via Facebook en nieuwsbrieven

Het bestuur



5

Aandachtspunten:
- Geen / beperkte winteractiviteiten om de binding met de club te houden.
- Nog geen open-kano commissie.
- Onderhoud Vechtroute moeilijk te organiseren of zelf uit te breiden naar andere routes.
- 2e trap nog niet gerealiseerd.
- Officiële zwembadbegeleider is wenselijk voor de winter zwembad sessies.

Een bedankje
Namens het bestuur, willen graag een aantal 
mensen bedankt voor hun bijzondere inzet de af-
gelopen jaren. Sommige hebben recent het stokje 
overgedragen, andere al wat eerder.
We vinden het echter leuk om ze toch allemaal te 
vermelden, want dankzij hun bijdrage is de club 
in positieve zin veranderd.
 
Om te beginnen, willen Eefje noemen voor het 
organiseren van de toertochten in weer en wind. 
Vrijwel ieder weekend is er ergens te varen en 
niets voor niets heeft het UKC daarom zoveel 
toervaarders.
 
Dan is er John, vaak op de achtergrond, echter 
altijd was hij beschikbaar om zaken aan te passen. 

Jaren heeft hij het beheer van de (oud) website 
gedaan, waaraan we vele, vele leden te danken 
hebben
 
En last, but not least, Willie voor het bijhouden en 
beheren van de vechtroute. De route is niet alleen 
een genot om te varen dankzij dit vele werk, het 
heeft het UKC ook nog een leuk financieel voor-
deeltje opgeleverd.  
 
Super bedankt voor jullie inzet ! We gaan er van 
uit dat de mensen die het hebben overgenomen 
het met net zo veel plezier en enthousiasme als 
jullie gaan doen.

Het bestuur
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Op woensdagavond 22 maart was er een spetter-
ende Algemene Ledenvergadering van de UKC. De 
commissies (en dat zijn er veel!!) hebben verslag 
gedaan van hun activiteiten in 2016 en de mooie 
plannen voor dit jaar. Zo is er een nieuw introduc-
tieprogramma voor grootwater en zee-kajak varen, 
staan er weer 3 introductiecursussen in de agenda, 
is er een goedgevulde wildwateragenda en heeft de 
kanokampeercommissie een reisje naar de Saale 
gepland. 

Naast alle algemene commissie-activiteiten was 
het afgelopen jaar ook een goed cursusseizoen. Er 
waren introductiecursussen, cursussen voor de 
jeugd, kanovaardigheid A en B, trainingen voor 
kanopolo, en cursussen voor open-kano, vlak- 

water, slalom, wildwater, eskimoteren en wildwa-
ter-rescue. Dit jaar komt daar de zeekajak-cusus bij. 
Bovendien heeft Johanneke een wekelijkse Kano- 
Conditie en VaardighedenTraining (KaCoVa) 
opgezet.

Hoogtepunt was natuurlijk de overdracht van de 
voorzittershamer van Oscar naar Johanneke. Na de 
taart, cadeautjes en felicitaties voor Oscar mocht 
Johanneke na unanieme goedkeuring van de leden 
het voorzitterschap overnemen!

Voorjaars-ALV

Nieuwe clubcanadees
 
We hebben er een nieuwe clubcanadees bij! Ad 
Tourné heeft besloten om zijn groene canadees in 
bruikleen te geven aan de club. 
 
In het verleden hebben we al regelmatig gebruik 
gemaakt van deze boot tijdens lessen en instructie. 
Nu is hij dus voor alle leden beschikbaar.
Aan de wal is de boot wat zwaar, dus een karretje 
voor transport is zeker aan te raden. 
 
Eenmaal op het water zal je merken dat deze boot 
zeer wendbaar is, zeker in vergelijking met de an-
dere clubcanadees. Verder is de boot vrij robuust, 
waardoor je er naar hartelust mee kunt spelen.
Als je dat gaat doen, hou er dan wel rekening mee 
dat alles stuk kan (spreekt voor zich) en dat cana-
dezen kunnen zinken als je niet zorgt voor (vast-
gezet) drijfvermogen.
 

Verder is het een ideale 
boot als je met meer 
mensen tegelijk wenst 
te varen of als je een 
uitgebreide picknick 
mee wilt nemen. Spul-
len kun je goed droog 
opbergen in de gesloten 
achterpunt met luikje.
Probeer de boot ook 
zeker eens ‘solo’ om te ervaren hoe dat is. Bij wat 
meer wind kan dat lastig zijn, want de boot is 
nogal windgevoelig.
 
De nieuwe, groene clubcanadees, is onderaan te 
vinden in de A stalling. 
Dus bijzondere dank aan Ad Tourné, waardoor nu 
iedereen van zijn boot gebruik kan maken.

Ruben
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Het is al lente, dus de nieuwjaarsborrel zit nog vers 
in de herinnering!
De opkomst was passend bij de ruimte van het club-
huis, misschien moeten we het balkon overdekken 
voor het volgende evenement.  En gelukkig was er 
meer te doen dan alleen alcoholica te nuttigen, ten 
slotte zijn we een sportclub. Het weer deed genoeg 
mee om op de plas te varen, de plas is zelfs tot in 
Den Haag beroemd, twee deelnemers kwamen van 
de zonnige kust om met de toerclub alle uithoeken 
van de plas te bekijken. Maar ja, het water was zo 
rustig, dat ook de poloploeg nog een staaltje van 
hun kunnen gaf en het water goed opgeklopt heb-
ben. Wandelen blijft ook altijd leuk, en op een paar 
routeproblemen na die toch weer opgelost konden 
worden dankzij het mobiele routeapparaat (waar 
je naar het schijnt ook nog mee kan bellen) was er 
de klapper van het sportieve middagprogramma; 
de Nieuwjaarsduik! Na deze tweede aflevering kan 
je nog niet echt spreken van een traditie, maar de 
organisatie vond het toch dapper genoeg om er een 
heuse oorkonde voor te maken. Dat wordt nog een 
collectoritem, die eerste. Er is beloofd dat volgend 
jaar voor de jeugd een speciale komt!                                                            
Zou je haast denken dat het een compleet succes-
verhaal was. Uiteindelijk wel, maar ondergetekende 
was in zijn enthousiasme onder water gegaan en 

toen zijn brilletje kwijt. Voordeel was wel dat ik de 
kou niet meer voelde, maar helaas, zonder bril is 
het toch wat lastig zoeken op de bodem. Gelukkig, 
dankzij de onvolprezen duikgenoten, en met name 
Peter, is het een week later toch goed gekomen.  Een 
emmer met doorzichtige bodem,  een droogpak en 
een zelfverzekerd optimisme van Peter zorgde, on-
danks de regen en wind een week later, dat mijn bril 
letterlijk boven water kwam. We moeten toch ook 
een kano met kijkgat maken, de onderwaterwereld 
is toch wel erg mooi. Wie biedt zich aan, Andre L 
misschien?
Uiteindelijk toch iedereen droog en warm in het 
clubhuis, met chocomel en warme glühwein en 
soep, was het tijd om een paar (zes! geloof ik) jubi-
larissen in het zonnetje te zetten met echte 3Dge-
printe UKC-oorkondes.  Met dank aan een vmbo 
leerling die het programma geschreven heeft. Een 
aangepaste versie wordt ook gebruikt als medaille 
voor de UKC slalomwedstrijd die 23 april as ge-
houden wordt op ons parcours.
En het was nog lang gezellig… 

Bart Meerman

De nieuwjaarsborrel
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Mij werd gevraagd een stukje te schrijven, omdat 
ik van de groep kajakkers het nieuwste lid ben 
van UKC. En omdat ik enthousiast was over 
deze tocht, dacht ik vooruit dan maar. 
Als ik ’s morgens om 10.00 uur aankom op de 
parkeerplaats van StayOkay in Bunnik is het al 
gezellig druk, veel mensen gaan een  
wandelingetje maken in de mooie parkachtige  
omgeving.
We vertrekken met 7 man/vrouw, het is droog, 
een graad of 9 met laaghangende bewolking. 
We varen de Kromme Rijn stroomopwaarts, 
het landschap is afwisselend, landerijen, dor-
pjes, kasteel Beverweerd, een spoorlijn en veel 
bruggen.   
Bij Odijk passeert een carnavalsoptocht over 
de brug, waar we mooi uitzicht op hebben. 
Alaaaf…..
Na 2 uur peddelen komen we aan bij de 
pauzeplek bij het sluisje.

De terugweg is net zo lang (10 km), maar varen 
we een stuk sneller met de stroom mee. De 
Kromme Rijn doet zijn naam eer aan, want de 
rivier slingert behoorlijk. Bij Odijk worden we 
weer overvallen door carnavalslawaai, wat in 
deze stille omgeving toch een beetje vreemd 
aandoet. 
Na afloop van deze eerste tocht van het jaar doen 
we nog een drankje bij de jeugdherberg. 
Corrie bedankt voor de organisatie en anderen 
bedankt voor de gezelligheid. 

Groeten,
Willie de Jong

  

Alaaaaf, Kromme Rijn Toertocht, zondag 26 februari
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Het nieuwe wedstrijd seizoen “Slalom” 

De UKC-slalom groep bestaat uit ca 15-20 personen van beginner tot wat meer gevorderden 
die elke dinsdag en donderdag avond trainen op ons parcours bij de brug. Dit parcours is 
verlicht en we varen zowel in de zomer als het lekker warm is maar ook in de winter als het 
koud, nat en donker is. 
Op 23 april a.s. wordt er bij de UKC weer de start gemaakt van het slalomwedstrijd seizoen 
in Nederland. Wij hebben al sinds lange tijd de eer,  om deze Holland Cupwedstrijd te mogen 
organiseren. 
Deze wedstrijd is geschikt voor iedereen! Zowel voor de cracks onder ons maar zeker voor 
deelnemers die een keer aan de wedstrijd mee willen doen. Dit hoeft niet in altijd in een 
slalomboot dit mag ook een wildwater kano zijn.  

 

Maar om onze wedstrijd wederom tot een groot succes te maken, hebben we enthousiaste  
mensen nodig om ons te helpen! 

 

Niet alleen voor hand en span diensten(Opbouwen, afbreken van parcours) maar ook als 
publiek en als het weer mee zit dan is dat een uitgelezen kans om van deze twee dingen te 
genieten! 
Hierna volgen nog 4 wedstrijden in Waalre, Sint Oedenrode, Helmond en Genneper molen in 
Eindhoven. Drie van deze wedstrijden worden gevaren op hot mooie meanderende riviertje 
de Dommel die vanuit België Kempen naar Den Bosch loopt. Deze reeks wordt afgesloten 
met een Nederlands Kampioenschap op de wildwater baan in Sauheid, net onder Luik in 
België. 
Evert Schönhage 
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18 dec 2016
Vanochtend ging de wekker om 6:40 uur. Ik 
maakte me klaar en pakte m’n spullen bijeen. Op 
naar Oss voor een nieuwe kanoslalomwedstrijd. 
Terwijl ik naar de trein liep kwam ik mensen tegen 
die tegen elkaar “slaap lekker” zeiden maar mijn 
dag was net begonnen! 
De wedstrijd in Oss was op vlakwater en bestond 
uit 4 runs. Verder is de wedstrijd in Oss een  
onderdeel van de wintercup die 3 wedstrijden om-
vat en is met name bedoeld als training. 
Om 11 uur startte de wedstrijd. Het was geen 
moeilijk parcours waardoor je stevig kon 
aanzetten. 
Ukc was weer goed vertegenwoordigd met 8 clu-
bleden. 
Een winnaar is nog niet aanwezig. Dat wordt na de 
3 wedstrijden bepaald.

15 januari 2017
Vandaag was de 2e wintercup slalomwedstrijd. De 
wekker ging weer vroeg, namelijk 6:00 uur. Om 7 
uur vertrok ik van huis. Toen ik buiten stond zag 
ik wat sneeuw op de grond liggen. Het leek me 
glad en ik besloot daarom rustig te fietsen met al 
mijn kajakspullen op mn rug. Dit maal was ik op 
weg naar VKC (Volmolense Kanoclub). Deze keer 
was het een wedstrijd op stromend water!
En onze club werd weer goed vertegenwoordigd. 
We waren met 7 mensen waarvan 1 op de telpost 
zat. 

Eerst maar eens omkleden... 3 thermoshirts, 1 
thermobroek, thermosokken, neopreen sokken en 
een neopreen muts gingen onder mijn normale 
kajakkledij. Daarbij had ik natuurlijk ook wanten 
aan! Het parcours bestond eigenlijk uit twee delen, 
één vlakwater stuk en op het eind een stuk wild-
water. Dat laatste zag er toch spannend uit maar 
met mijn achtergrond in het wildwatervaren moet 
het toch goed gaan?
We hadden nog tijd om te oefenen alvorens de 
wedstrijd van start zou gaan. Eerst het bovenstuk 3 
keer geoefend en toen in 1 keer het hele stuk. Wat 
was het wildwaterstuk gaaf! Flinke golven kwa-
men me tegemoet waarna ik gelijk rechts in het 
keerwater een “op-poortje” moest halen. Daarna 
doorpeddelen de stroming weer in om via een “ 
S” het volgende “op-poortje” te halen. Daarna leek 
het makkelijk te worden maar niets was minder 
waar. Twee poortje met de stroming mee waarvan 
de eerste mij toch wat moeilijkheden bezorgde. 
Vaak gemist waardoor ik terug moest om alsnog 
het poortje te varen.
Deze wedstrijd had ook weer 4 runs waarvan de 
beste meetelt voor het geheel. Dames en heren, 
nog één wedstrijd te gaan!
Het was weer een enorm leuke dag, veel geleerd, 
veel gelachen en genoten van de gezelligheid.
 
12 feb 2017
Aan alles komt een eind en zo ook aan de winter-
cup. Vandaag was de 3e en laatste wedstrijd. Deze 
werd gehouden bij de HKC in St. Oedenrode. 
Toen ik het gordijn open deed om 6:30 zag ik dat 

Wintercup 2016
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het pak sneeuw dikker was geworden en besloot 
daarom vroeg te vertrekken. Op straat en op de 
fietspaden viel het gelukkig mee qua sneeuw en 
daardoor kon ik lekker snel naar het station.  
Eenmaal aangekomen bleek mijn trein niet te 
rijden en moest ik via den Haag naar Utrecht. Na 
drie treinen belandde ik in Woerden waar de  
passagiers verteld werd dat er een wisselstoring was 
en de trein niet verder zou rijden…. Nou mooi is 
dat.. Maar er stond een andere trein klaar die ons 
wel naar Utrecht zou kunnen brengen. Na 1:50 
uur reizen, was ik dan eindelijk aangekomen op 
Utrecht C. waar ik werd opgehaald door Niels en 
Margot. 
Ik was heel blij dat ik eindelijk was aangekomen bij 
de baan. Snel even de baan bekeken en omgekleed, 
om vervolgens te oefenen. Er waren 15 poortjes 
waarvan de eerste 5 zich op vlak water bevond 
waarna er na een vervalletje aan beide kanten een 
oppoortje aanwezig was en de rest van de parcours 

dus het golvend water bestond. Het bleek geen ge-
makkelijk parcours te zijn na de eerste keer varen, 
hoewel het water minder wild was dan bij de vorige 
wedstrijd. Vooral poortje 11 bleek een venijnig 
ding en niet alleen bij mij… Tijdens het oefenen 
was het al lastig om überhaupt door het poortje 
te gaan i.p.v. erlangs. Gelukkig ging het tijdens de 
wedstrijd zelf beter en kon ik de schade beperken 
tot een tikker of het omvaren. 
We hadden weer vier runs om ons te bewijzen. 
Een mooie strijd werd geleverd door ons allen. We 
waren namelijk met 9 leden van de UKC! 
Helaas ben ik net buiten de prijzen gevallen maar 
met een overall 4e plaats bij de dames mag ik toch 
niet klagen?  :P
Op naar de zomerwedstrijden!

      Sjaan 
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Introductie leden activiteiten-commissie

Via deze weg willen wij onszelf nog even voorstellen. We zijn een clubje van 5 personen, waarvan 3 
nieuwe leden, een “oud-gediende”, en 1 persoon die vorig jaar al in deze commissie zat, maar 
na de zomer zal afhaken. Wij zijn:

Ik ben Lieke (Leffering), 28 jaar en woon in Utrecht. Om leuke dingen te kunnen doen werk
ik als boodschappenbezorger bij Albert Heijn. In mijn vrije tijd hou ik van paardrijden, ko-
ken, snowboarden, wijntjes drinken, reizen en sinds kort kanoën. 
Ik ben nu een half jaar lid van UKC en ben positief verrast door de vele leuke activiteiten die 
er georganiseerd worden. Om daar een klein steentje aan bij te dragen heb ik mij aangemeld 
voor de activiteiten commissie. 
 
 

Hallo, ik ben Tom (van Zanten)! In september (2016) heb ik meegedaan met de introductie 
cursus, althans als reserve cursist, want de cursus zat al vol. Desondanks heb ik genoeg kunnen 
meedoen, maar ik was al heeeeel ‘ervaren’ voordat ik kwam, heb de Utrechtse grachten en de Kromme 
Rijn al ontelbare keren afgevaren (wel met mooi weer) en zelfs in een stoute bui de Soca in Slovenië 
afgevaren en daar ontelbare keren omgeslagen (ook met mooi weer, dus nog ff wennen dat UKC-ers 
zelfs met sneeuw op pad gaan). Ook ben ik blij met de cursus eskimoteren die ik nu volg, omslaan wordt 
voortaan leuk hoop ik! En ik zit nu in de activiteitencommissie als ik niet te druk ben met de nieuwe 

website te bouwen van de UKC.
Mijn naam is Anke (van der Wal). Ik had in het voorjaar eerst mijn dochter (Jiska, 9 jaar) op 
cursus “gestuurd” omdat ik afgelopen zomer wilde kanoën op stromend water in Frankrijk. Na 
een gaaf raft-tripje op de Durance twee jaar daarvoor, en de stroomversnellingen van de zomer, 
wilde ik meer! Dus daarna heb ik mij opgegeven voor de intro en vervolgens de ww-intro. Heel 
leuk, en ook af en toe best spannend…. Daarnaast ben ik ook weer begonnen – na circa 13 jaar 
– met paardrijden (western style). Verder ben ik al weer 20 jaar samen met Albin, hebben we 
een dochter en een hond, en wonen we in Hilversum. En dat bevalt me buitengewoon goed, als 

geboren en getogen Amsterdamse.
Ik hou verder van fotograferen en wandelen, en zou het liefst het hele jaar willen rondreizen en  
kamperen (voorkeur voor Afrika), maar om dit een beetje te kunnen doen moet ik toch werken, en dat 
doe ik bij een waterschap (Waternet).  

Ook ik, Bart (Meerman), ben nu ook lid van de activiteitencommissie na 15 jaar lid van de 
club. Ik ben begonnen met mijn kinderen bij de jeugdclub op zondag, heb daarna veel 
vlakwatertochten gedaan en ben toen overgehaald om te gaan slalommen. Ik kon het niet zo 
goed als mijn dochter, maar een medaille winnen motiveert toch om door te gaan. Nu ben ik 
iets meer bezig met wildwatervaren en de eskimoteerinstructie. Ik bemoei me ook nog met 
de ijsclub Siberia, voornamelijk activiteiten zonder ijs, want dat is er niet zo vaak. Schaatsen 
en skeeleren vind ik dus ook erg fijn om te doen, en fietsen natuurlijk.
Leuk om mee te maken hoe de club groeit en beter wordt. Als ik alle activiteiten zie die op de 
agenda staan is er bijna geen tijd meer voor andere dingen dan in een kano zitten. Maar ja, 
soms wil je wel wat met de club en je familie zonder nat te worden. Het mooie clubhuis is er 

niet alleen om je om te kleden.
En Emma (Uitterhoeve), die dus omstreeks de zomer zal terugtreden als lid van deze commissie. 

Oproep nieuw commissielid
Aangezien Emma over niet al te lange tijd zal terugtreden, zijn we op zoek naar versterking! Lijkt het je 
leuk om hier een bijdrage aan te leveren (en dat hoeft dus echt niet voor elke activiteit!), dan ben je van 
harte welkom bij ons team!
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Komende activiteiten
We zijn van plan om binnenkort een spelletjesavond te organiseren. Op de UKC-agenda staan o.a. 
de Slalom-Cup (23 april) en de clubdag & BBQ (11 juni), en wij gaan proberen daar een steentje aan 
bij te dragen. Verder willen we voor de zomer nog een lezing organiseren. Na de zomer komt er een 
spelletjesmiddag op het water voor de jeugd, en willen we een kampeer/kano-weekend voor alle leden 
(& familie+), in de Biesbosch organiseren.   

Vragen of ideeën
Als je een leuk idee hebt en/of zelf wat wilt organiseren (al dan niet met ondersteuning van ons), is 
dat natuurlijk geweldig! Neem contact met ons op, en dan kunnen we vast met je meedenken en een 
datum prikken. 

WW-weekend maar dan anders

Op het programma stond een wildwater weekend 
op de EIffel en de Irreler Wasserfälle maar omdat 
de weergoden wel voor neerslag hadden gezorgd 
maar in de verkeerde vorm waren beiden rivieren 
niet in conditie. Gelukkig zag Sjoerd dit van te 
voren aankomen en had hij besloten om op het 
baantje in Diekirch te gaan varen.
Een deel van de groep vertrok op vrijdagavond 
richting Beaufort. Hier lag namelijk onze camp-
ing. Onderweg zagen we de natuur steeds meer 
veranderen waarbij er steeds meer sneeuw langs 
de weg lag en de temperatuur steeds verder daalde. 
Onder het gezang van Jeroen en Sjoerd tufte we 
rustig richting onze camping: “The roof, the roof, 
the roof is on fire.” Eenmaal aangekomen konden 
Darius en ik intrekken in ons trekkershutje, die al 
lekker verwarmd was. Buiten was het namelijk -8 

graden Celcius! De rest (Sjoerd, Jeroen, Maarten, 
Mieke en Sil) gingen bikkelen in hun tentje maar 
niet voordat ze zich lekker bij ons hadden opge-
warmd in het huisje met de standaard alcoholische 
drankjes en lekkernijen. 
Zaterdag hoefden we niet heel vroeg op te staan, 
wat erg fijn was gezien ik geen ochtendmens ben. 
Om 11 uur moesten we vertrekken richting het 
baantje dat een half uur rijden was vanaf de camp-
ing. Hier hadden we afgesproken met de andere 
groep die dus vanuit Utrecht op die dag heel vroeg 
zijn vertrokken. Dit waren: Sonja, Margot, Paul, 
Logan en Peter. Toen we bij het baantje aankwa-
men zagen we in eerste instantie alleen maar ijs, 
wat toch lastig varen is…. Gelukkig stroomde 
het water bij het baantje zelf nog wel. Er zat niet 
zoveel druk achter als bij de beginnerscursus maar 
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het was genoeg om het leuk te hebben. Allereerst 
moesten de boten naar de overkant waarvoor 
Peter zich had opgeofferd. Met een heleboel 
werplijnen aan zijn boot heeft hij zich over het ijs 
voortbewogen om vervolgens via al die werplijnen 
alle andere boten naar de overkant te slepen. 
Het zonnetje scheen zacht. We stapten in onze 
boten en omdat we allemaal redelijk wat ervar-
ing hadden, konden we zelf lekker gaan varen. 
Uiteraard was het voor de liefhebber mogelijk om 
achter iemand aan te varen. Maar eerst moesten 
we het vloeibare water zien te bereiken. Na veel 
gehobbel, geschuif en vage peddelslagen op het 
ijs, konden we het vloeibare water bereiken en 
kon het varen echt beginnen! Iedereen was lekker 
bezig en we trokken dan ook weer veel bekijks van 
de locals.
De terugweg naar de camping was weer een 
bijzondere… De rem van het linkerwiel van de 
aanhanger was vastgeslagen en door de hitte ges-
molten waardoor het wiel blokkeerde en de band 
stuk ging…. Daar stonden we dan met panne 
langs de weg en wat een vieze lucht kwam er 
vanaf! Gelukkig kon de ANWB ons helpen zodat 
we de volgende dag toch nog met de boten op pad 
konden gaan. Wel zonder rem maar goed. Ook 
Maarten had pech want hij had een hert aange-
reden. Wat is een kajakweekend zonder pech? 
Maarten en Peter vingen na het eten de ANWB 

op zodat de rest in het restaurant kon eten. De dag 
hebben we afgesloten met het spel “30 seconds” 
wat erg leuk was.
Zondag wilde niet iedereen weer gaan varen 
dus hadden we ons opgesplitst in 2 groepen. De 
ene groep: Maarten, Mieke en Sil gingen varen 
en zouden Cor en Anna ontmoeten op de baan. 
Peter, Logan, Sjoerd, Darius en ik gingen schaat-
sen op de ijsbaan op de camping! Het was al zeker 
2 jaar terug dat ik op schaatsen had gestaan dus 
moest weer even wennen maar na 3 rondjes had 
ik het weer onder de knie. Darius heeft die dag 
leren schaatsen. Na het schaatsen zijn we een 
stuk gaan rijden om wat te gaan wandelen in het 
gebied Mullerthal.
We hebben hele mooie dingen gezien zoals; een 
bevroren waterval, vlaktes met sneeuw, bevroren 
vervallen waaronder het water nog stroomde. Na 
al dit moois was het tijd om weer naar het baantje 
te gaan om de trailer op te halen en de rest nog 
even te zien. Hierna was het tijd om al het moois 
achter te laten en weer terug te gaan naar ons 
Nederland. Het was een mooi weekend! Sjoerd, 
bedankt voor de organisatie!
       
     -Sjaan
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Eskimoteren kun je leren

Het is natuurlijk een heel gezicht, een stuk of 
vijftien kajaks in een zwembad van tien bij twin-
tig meter. Als een stel aapjes in de dierentuin (we 
zaten natuurlijk ook zo mooi achter glas in een af-
gesloten ruimte) werden we dan ook bekeken door 
de andere zwembadgangers, terwijl we verwoede 
pogingen deden om het eskimoteren onder de knie 
te krijgen. Gelukkig begonnen we rustig aan door 
eerst aan de rand van het zwembad te oefenen met 
de heupbeweging. De volgende stap was om ie-
mands handen als afzetpunt te gebruiken en als dat 
lukte kon je het met een zwemvest als steunpunt 
proberen. Deze stappen gingen we allemaal nog 
redelijk goed af, maar toen moest het echte werk 
nog beginnen.
Nu heb ik een redelijk gevoel voor richting, ook 
op plaatsen waar ik niet eerder geweest ben, maar 
de onderwaterwereld van het zwembad vormde 
toch een grote uitdaging voor mij. Om de een of 
andere reden raakte ik al mijn gevoel voor oriënta-
tie kwijt op het moment dat ik onder mijn bootje 
hing en dan bovenwater nog iets met een peddel 

moest doen. Toch lukte het me uiteindelijk tijdens 
de derde les op miraculeuze wijze om een keer te 
eskimoteren. Vanaf dat moment ging het, mits ik 
in een fijn bootje zat, iedere keer een beetje beter. 
Hoe ik dat uiteindelijk voor elkaar gekregen heb, 
weet ik niet meer, maar het hielp een hoop om niet 
meer na te denken over wat ik nou precies moest 
doen met peddels en heupen.
Al met al is er aan de naam van de cursus niets 
gelogen. Het is daadwerkelijk mogelijk om in een 
stuk of zes lessen te leren eskimoteren, iets waar ik 
aan het begin van deze cursus nog zo mijn twijfels 
over had. ‘In het echt’ zal het me waarschijnlijk 
nog niet gaan lukken, maar het was sowieso super 
leuk om dit te leren (en zo af en toe een beetje te 
rond te dobberen in het zwembad)!

Let wel op: leren eskimoteren kan leiden tot frus-
traties wat kan resulteren in de aanschaf van een 
eigen boot.
     -Sylvia
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Deelnemers; Paul, Niels, Sjaan, Lieke en Margot.  

Zaterdag 4 maart verzamelden we om half 9 op de 
club voor een weekend derogatierivieren varen in 
België. Alle boten hebben we in mijn busje geladen 
en om 9 uur vertrokken we en hebben we Sjaan 
opgehaald vanaf het station. 
Na 3 uur rijden kwamen we aan in Our. We waren 
met 2 auto’s; Paul, Niels en Sjaan waren al op de 
plaats van bestemming. Margot en ik moesten even 
zoeken, maar achteraf bleek dat we gelijk naar het 
goede punt waren gereden. Alleen de rest stond 
achter het hotel. 
We zijn vertrokken vanaf de brug in het plaatsje 
Our, bij een houten voetgangersbrug. De Our was 
in het begin vrij smal en bochtig. Al snel kregen we 
de moeilijkste passage van de dag: een S bocht om 
een paar grote rotspartijen. Dit ging bij iedereen 
goed. Er lagen veel rotsen en stenen in de rivier 
waardoor je vaak wat raakte maar het was wel goed 
te doen. 
Onderweg kwamen we een aantal speelgolfjes 
tegen waar we leuk in konden oefenen. Tijdens 
dit traject was er maar 1 keer een boom waar we 
niet langs konden en we dus onze boten moesten 
overdragen. Op een bepaald moment kwamen de 
rivier de Lesse en de Our bijeen maar dit was ons 
allemaal ontgaan, behalve Niels. Het eindpunt was 
waar de tocht op de midden Lesse begint. 
Het was heel zacht die dag dus dat was prettig 
varen en omkleden. Daarna alles weer in de bus 
geladen inclusief alle mensen en weer terug ger-
eden naar Our. Daarna op zoek gegaan naar een 
restaurant in het leuke plaatsje Perdu. Hier gegeten 
bij Au Clocher; een prima restaurant bij de kerk. 
Daarna zijn we naar camping Le Roptai in Ave-et-
Auffe gereden. Inmiddels was het gaan regenen en 
bij aankomst was er niemand op de camping die 
ons kon vertellen welk huisje wij hadden. Gelukkig 
na even zoeken kwam er toch iemand en konden 
we naar het huisje waar een kachel was zodat we 

alles konden drogen. Het was een mooie bosrijke 
camping tegen een helling op, die op sommige ge-
deeltes te steil was voor de bus. Hier een gezellige 
pot scrabble gedaan die Niels (niet geheel op eigen 
kracht;) heeft gewonnen. Toen ben ik in mijn bus 
gaan slapen en de rest sliep in het huisje. 
Na een prima nacht de volgende ochtend gezamen-
lijk ontbeten en toen snel weer de bus ingeladen 
om het bovenste gedeelte van de Lesse te gaan 
varen. Toen we de bus weg gingen brengen naar 
het eindpunt kwamen we allemaal andere kajak-
kers tegen die de midden Lesse gingen varen.  
Officieel gezien stond het water ook iets te laag om 
het bovenste gedeelte te gaan varen. Zij waar- 
schuwden ons dan ook voor de boswachter die 
rondreed om dat te controleren. Maar we hebben 
de gok genomen en het ging goed; geen boswachter 
gezien. 
In het begin was de rivier heel smal en lagen er veel 
bomen over het water waardoor we vaak uit  
moesten stappen. Na de peilschaal werd het wilder 
en volgenden er een paar leuke passages. Ik ging 
ook om. Gelukkig stonden Sjaan en Niels gelijk 
klaar om mij te helpen en ging Paul achter de 
peddel aan. Na 10 minuutjes springen was ik weer 
warm en konden we weer verder. 
Het was inmiddels goed gaan regenen en we 
besloten dan ook om in redelijk tempo door te 
varen. Toen in de regen omgekleed (een aantal 
mensen konden in de bus maar er was niet genoeg 
ruimte voor iedereen). 
Daarna terug naar het clubhuis gereden. Daar nog 
even pizza gegeten met zijn allen en daarna Sjaan 
naar het station gebracht. 
Ik vond het een heel geslaagd weekend en wil 
iedereen bedanken dat ze mij als beginner onder 
hun hoede hebben genomen! 
 
Sportieve groet, 
Lieke

WW-Weekend 4-5 maart 2017



Wild water weekend 4 & 5 februari: een weekend 
met veel nieuwe dingen
Deelnemers: Margot, Paul, Jeroen, Marianne, Coen, familie Knol, Jitse en ik (Didier)
 

Voordat ik dit kolkende verslag begin, zal ik me 
even kort voorstellen, ik ben namelijk nieuw. Mijn 
naam is Didier (spreek uit op z’n Frans - Diedjé), 
ik ben 27 jaar oud, woon in Lombok (Utrecht) en 
ben lid sinds het najaar. Afgelopen zomer heb ik 
tijdens mijn vakantie met een toeristisch opblaas-
boten tripje op de Verdon in Frankrijk gevaren 
en daar zoveel plezier aan beleefd dat ik direct 
ben gaan zoeken naar mogelijkheden dat plezier 
vaker te beleven. Woonachtig in Utrecht kom 
je na een rondje Google snel bij de UKC uit. Ik 
heb meegedaan met de introductiecursus en het 
weekend van 4 & 5 februari was mijn wildwater 
weekend-activiteit vuurdoop. 
 
Zaterdag: de Amblève  
Op zaterdagochtend verzamelden we bij de club. 
Margot en Paul waren onderweg naar Jeroen een 
paar boten verloren, dus die kwamen wat later. 
Hun vervangende huurauto had andere dakdrag-
ers en nieuw+nieuw brengt onzekerheid. Maar in 
het donker van de ochtend hebben ze de boten 
weer op het dak weten te krijgen. Alsnog konden 
we voorspoedig op pad. Rond 11:00 uur kwamen 
we aan bij onze eerste bestemming: de Amblève. 
Een WW II rivier die ontspringt in de Belgis-
che Eifel en vanaf daar westelijk stroomt. Nog 
niet eerder gevaren door de deelnemers van dit 

weekend, dus nieuw. De waterstand was goed, 
de temperatuur voor een winterse wildwater dag 
ook en we werden nat gehouden door de regen 
waardoor omslaan ineens zo erg niet meer is. Dat 
dacht Margot ook toen ze het water in ging. Want 
zo scherp als ze alle kajakkers in de gaten hield, zo 
weinig oog had ze voor een naderende partij tak-
ken van een boom: zwemmen. Ook Jitse en ikzelf 
hebben deze dag genoten van de verkoeling die 
het water van de Amblève bood. Uiteindelijk een 
mooie tocht gevaren van elf kilometer met op het 
midden een stuw die goed te doen was. Veel grote 
rotsen met daarachter keerwatertjes. Kortom, een 
rivier die bij uitstek geschikt is om lekker te kloo-
ien als beginner. 
 
Zondag: de Warche
Marianne, Margot, Paul, Jeroen en ik bleven 
overnachten op Camping Chalet Week-end in La 
Lienne, in een trekkershut. ’s Avonds bij het te 
drogen hangen van de kleding in het sanitair-blok 
kwamen we Zwollenaar Erik tegen die samen met 
zijn maat John een weekend aan het varen was in 
de Ardennen. Zij hadden die zaterdag de Warche 
gevaren en vonden het zeker de moeite waard. 
Toen we zondagochtend na het nuttigen van 
een ontbijtje buiten stonden te bedenken welke 
rivier we wilden gaan doen, kwam Erik aanlopen 
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met een tandenborstel in zijn mond en bood aan 
met zijn zessen te gaan – Marianne bleef achter 
bij het huisje. Met zijn zessen zijn we de Warche 
afgevaren. Een, in mijn ogen, pittige rivier met 
een aantal stuwen, op ongeveer een derde een 
onderspoeling, in het midden van de trip bomen 
(waarvoor John zijn zaag graag uit zijn zwemvest 
tevoorschijn toverde) en op het einde veel walsjes. 
Dat al die bomen trouwens over de rivier liggen, is 
deels het werk van bevers die het bomen zagen tot 
een kunst verheven hebben. Mooi om te zien hoe 
de natuur zijn gang gaat op en rond een rivier en 
prachtig om daar lekker met je bootje tussendoor 
te varen. De Warche vond ik een erg leuke rivier 
om het varen beter onder de knie te krijgen, maar 
wel één met veel omslagkansen... dus ik heb een 
keer of vier ondersteboven in mijn boot gehangen. 
Terug op de camping aangekomen had Marianne 
voor ons een heerlijk maaltje geregeld, soep met 
brood en lekker beleg. Zondagavond rond 22:00 
uur waren we weer bij de UKC. 
 
Een geslaagd weekend waarbij zeker de twee 
gevaren rivieren, waarvan vooral de Amblève, op 
het lijstje van leuke rivieren in de buurt  
geschreven kunnen worden. 

     -Didier
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Op 16 en 18 maart hebben Cor en Sjoerd een 
rescuetraining gegeven. Deze bestond uit een 
theorieavond en een praktijkdag op het baantje in 
Sauheid. De theorieavond bestond uit een Power-
pointpresentatie waarin uitleg gegeven werd over 
alle wildwatermaterialen en –benodigdheden, hoe 
je reddingen uitvoert en alles wat daarbij komt 
kijken, inclusief een aantal knopen en touwtech-
nieken. Aan het eind van de presentatie keken we 
nog een paar filmpjes van real life reddingsacties.
 Als afsluiter van de avond zijn we bij 
het licht van een paar telefoons met onze nieuw 
opgedane kennis over knopen, katrollen en tou-
wen een kano gaan redden op het dakterras van 
het clubhuis. Vooral de alpine butterfly was grote 
favoriet onder de verschillende knopen.
 In Sauheid hebben we ons allemaal in 
veel thermokleding, neopreen en droogpakken 
gehesen om vol enthousiasme aan de praktijkdag 
te beginnen. Om de spieren op te warmen zijn 
we begonnen met het gooien van werplijnen op 
het veldje naast de baan. Hierna kwam het onver-
mijdelijke. Er moesten mensen het water in om 

Sjoerd en Cor supervette rescuetraining 
(2e editie)

vervolgens weer uit het water gered te worden 
en iedereen kwam aan de beurt. Zeker het eerste 
contact met het water was best nog wel koud. Br-
rrr. Hierna hadden we even de tijd om ons op te 
warmen en te lunchen.
 Na de lunch deden we op verschillende 
manieren pogingen om zo ver mogelijk het water 
over te steken: in rijtjes, in ronddraaiende ron-
djes en in driehoekjes. Eén van de leukste dingen 
van de dag was natuurlijk om gezekerd aan een 
werplijn boven op de drenkeling te springen, 
hoewel het op sommige plekken van het baantje 
lastig was om te beoordelen waar de drenkeling 
precies boven water kwam en om snel genoeg te 
zwemmen om de drenkeling te bereiken. Om heel 
eerlijk te zijn was het allerleukste van de dag om 
zwemmend/drijvend het baantje af te gaan. Het 
nadeel was alleen wel dat iedereen dan bovenop je 
sprong om je te redden.

Jitse Hut
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Na een zonnige, zachte lenteweek volgde een 
koeler weekend, en in dat weekend trokken een 
aantal kanoërs er weer op uit, waaronder wij. 
Met z’n vieren reden we vrijdagavond naar de 
camping in Kautenbauch, waar we na aankomst 
snel onze tenten gingen opzetten. De avond was 
best fris te noemen!
Na een koude, regenachtige nacht hebben we 
rustig ontbeten, genietend van de verse broodjes 
die Margot had gehaald. Nadat de grootste regen-
bui was overgetrokken zijn we naar het beginpunt 
van onze eerste tocht gereden, omgekleed en al. 
Handig zo’n camping! 
De Clerve is een fraai gelegen aardig stromend 
riviertje, waarin regelmatig een aantal vervalletjes 
zitten. Prima dus om weer wat te oefenen met 
keerwaters en traverseren. Er zaten flink wat bo-
chtjes in en overhangende takken, dus ook genoeg 
gelegenheid om de peddelslagen te oefenen. Kor-
tom, voor mij dus een fijn riviertje om er zo weer 
rustig in te komen na de laatste wildwaterles van 
eind november. En helemaal ideaal: uitkomend 
bij de camping, zodat we gelijk onder de douche 
konden!
’s Middags, na het ophalen van de auto (per trein), 
ook nog wat cultuur opgesnoven in Clervaux. 

In het plaatselijke kasteel hebben we de fototen-
toonstelling “The Family of Man” bezocht; een 
samengestelde fototentoonstelling uit 1955 van 
diverse fotografen en die benoemd is als een “Un-
esco Memory of the World” collectie. We waren 
blij dat we hier tegenaan waren gelopen.
’s Avonds werd ons groepje aangevuld met vier 
personen die die dag de rescuetraining hadden 
gedaan, en de dag daarna – na lekker uitgeslapen 
te hebben en na wederom een lekker ontbijt met 
verse broodjes – hebben we de Wiltz gevaren. 
Ietsje trager stromend en minder bochtig, en met 
af en toe een wat minder aantrekkelijke landsc-
hap dan de dag ervoor (vond ik althans). Hier 
tevens wat meer blokkades, vooral in de vorm van 
boomstammen, waar we soms wel en soms niet 
net onderdoor/omheen konden. En natuurlijk ook 
weer een aantal leuke vervalletjes.
Kortom, ik vond het een heel geslaagd en gezellig 
weekend, en het smaakt naar meer!

     Anke

Stromend water weekend Luxemburg, 
18-19 maart
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Vroegaaaah
Voor onze Niels is het niet lang geleden maar ook hij is jong 
begonnen met kajakken. Ondertussen is hij groot en sterk ge-
worden en een goeie kajakker, waarbij slalom en wildwatervaren 
zijn favorieten zijn. Hier een foto van kleine Niels in een voor 
hem te grote boot en een foto van hoe hij nu is. 
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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 
Johanneke Minnema
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 
tourvaren@utrechtsekanoclub.nl

Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater 
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekano-
club.nl

Kanokamperen
Steven Halbertsma
kanokamperen@utrechtsekano-
club.nl

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

PR-commissie
Ties Obers 
tiesobers@gmail.com

Website  
John van Luik
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Redactie Het Peddelblad
Simone, lizelotte, Sylvia, 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




