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Tarieven 2018
 
Lidmaatschap
Eerste gezinslid   € 106,50 
Tweede gezinslid  € 72,50
Derde gezinslid e.v  € 25,00 
Zelfstandig jeugdlid 
(tot 18 jaar)    € 72,50 
U-pas  korting mogelijk 
 
 
Inschrijfgeld   € 15,00 
Sleutelborg  € 50,00

Kanostalling  
(op eigen risico)
Kayak  €49,50
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten  € 65,00

Huren van clubmateriaal
   € 25,50
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 de sec- 
retaris (secretaris@utrechtsekano-
club.nl) tenminste 4 weken voor het 
einde van het boekjaar  
(31 december).

Voorzitster aan het 
woord
Het Kanoseizoen is geopend!

Afgelopen zondag is het kanoseizoen weer geopend. En hoe! Het was prachtig weer en 
het was een drukte van belang op het clubhuis. Dat begon al vroeg in de ochtend met een 
groep mensen die het Theorieexamen Zeevaardigheid aflegden. De NZKV had ons club-
huis voor deze gelegenheid gehuurd. Vanuit UKC deden Paul, Margot en Marjoke mee. Ze 
legden het examen alle drie met succes af; gefeliciteerd! En natuurlijk waren we actief op 
het water; in heel Nederland dit keer. Sido, Adrian, Eke en Peter maakten het Markermeer 
onveilig terwijl Corrie met Peddelpraat naar Grevelingen ging. Ook werd gevaren in Den 
Haag: Rutger, Jan-Tjalling en Ad gingen op pad met Tjerk. De meesten genoten echter 
van het water rondom ons clubhuis. In de ochtend trainden de poloers voor de HIT, een 
internationaal kano polo toernooi in Helmond. In de middag stond de VaarMee op het 
programma. Een gemeleerd gezelschap van toervaarders, wildwatervaarders, introducees 
en jeugdleden ging onder leiding van Dariusz het water op voor een rondje door de trek-
gaten. Na afloop bleven de meesten gezellig hangen om onder het genot van een hapje en 
een drankje de vaarplannen voor het komende seizoen door te nemen en mooie verhalen 
uit te wisselen.  Aan het einde van de middag stak de activiteitencommissie de barbecue 
aan en zo zagen we de zon langzaam achter de horizon verdwijnen. 

Al met al was de seizoensopening een mooie weerspiegeling van zowel de diversiteit als de 
gezelligheid van onze club. De toon voor de rest van het jaar is gezet! 
           -Johanneke
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Nieuwjaarsborrel
Een mooi begin met z’n allen

Alaska lezing
 
Een tochtje over de plas en trekgaten doet iedereen wel eens, een meerdaagse tocht op 
zee hebben ook genoeg leden gedaan, maar Govert Plugge doet er nog een klein schepje 
bovenop. Regelmatig vertrekt hij voor een paar weken naar Alaska om daar om trektocht 
te maken in het Glacier Bay National Park. Govert is langsgekomen op de UKC om hier 
een presentatie over te geven en om meer mensen enthousiast te maken hiervoor, en dat 
heeft hij zeker gedaan! Met prachtige filmbeelden en foto’s waanden we ons die avond 
in het spectaculaire landschap. Tijdens het kanoën mooie vergezichten met besneeuwde 
bergtoppen, spiegelglad water, zonnetje erbij en zeeleeuwen en walvissen die gedag kwa-
men zeggen. En niet alleen in het water kwam de plaatselijke fauna een kijkje nemen, ook 
op het land kregen ze bezoek, waaronder beren die zich waarschijnlijk afvroegen wat die 
gekke mensen zo ver van de bewoonde wereld deden. Deze zomer gaat Govert weer die 
kant op en je kan je opgeven om ook mee te gaan, bijna twee weken lekker kanoën en 
wildkamperen. Wie weet ga ikzelf ook nog eens mee, dit is toch wel het ultieme vakantie-
gevoel. 
           -Lennart

Activiteitencommisie
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UKC Trip to the Alfbach and Üßbach
26-28 January, 2018 – Logan Brunner

Over the last weekend in January, UKC took a trip south to Luxembourg/Germany. We 
drove into the night (as usual) and made it to the Martbusch campsite in Berdorf, Luxem-
bourg. After pitching our tents in some drizzle and settling into some camping “pods”, we 
happily took over a nice (warm) lounge room above their swanky new bathroom building/
showerhouse. This place had couches we could hang out on while we enjoyed our snacks 
and drinks. Bonus was that downstairs in the bathrooms, they piped in German radio to 
enjoy!
The next morning, we had breakfast, once again nice and warm in the upstairs room of the 
shelter, and drove over to Strohn, Germany to scout the Alf creek. After walking along the 
road parallel to the creek, it was hard to miss the several trees hanging over the river and 
blocking some passages. I was volunteered with Peter for the task of removing these strain-
ers, so we sawed away and hauled a couple trees out of the water to clear the way. Once 
that was complete, we formed small groups to head down the cold river. The initial part of 
the river consisted of several fun rocky segments, so we wove around those tricky parts, 
and continued down river, having to portage maybe just one of the trees. The river wound 
through the wooded, leaf-covered hillslopes, and then it straightened out to flow between 
some fields. We made it down to the end and were still feeling energetic, so some of the 
group decided to do the first technical section of the river again. Thorougly tired, we dined 
at a pizzeria and then retreated to our lounge room at the campsite. Outside, our neighbors 
at the campsite (who were also Dutch) had a fire going, so some of our more social club 
members joined them and traded stories about our kayaking and their survival club.

On Sunday, we headed out from the campsite to the Irreler Wasserfälle, hoping it would be 
runnable. Scoping out the river, we found too many tree trunks blocking the routes, so we 
decided to venture to the Üßbach. Someone looked up that there was a beautiful gorge a 
short hike away from the creek, so we strapped on our boots and wandered along upriver. 
We hiked further and further, crossing some muddy sections and up some hills, but unfor-
tunately did not stumble upon (or into) the gorge. Nonetheless, it was a nice way to warm 
up during that chilly weekend. We made it back to our boats and got ready to paddle. The 
Üßbach was a nice small river, starting in the forest, and then finishing in the town of Bad 
Bertrich. It had several tunnels to go through, including one that was so long and dark 
you couldn’t see the water in front of you, so we bumped along through those. As was the 
theme of this weekend, there were some trees in the water, requiring us to portage a couple 
times. Good knowledge and precaution was necessary for one stretch when entering the 
town, where we pulled the boats out of the water before a tree in the creek and a long tun-
nel. After walking over the tunnel and reaching the other side in a small parking lot, we saw 
another tree that spanned the entire river about a half a meter above the water. That would 
have been quite a nasty situation to be in! We all got back in our boats safely and contin-
ued to the take-out, which included a nice two-meter slide and then a set of maybe 5 stairs 
which dropped about a half a meter each. We even had a small crowd of onlookers to cheer 
us as we paddled down the stairs! A nice, encouraging ending to a fun weekend, before we 
drove back home to Utrecht.
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Vrijdag 30 maart verzamelden we om kwart over 5 s’ middags op de club om te vertrek-
ken naar de Zwitserse alpen. Nadat we alle spullen verzameld hadden vertrokken we rond 
6 uur. De eerste stop was bij de La Place in Nederland om daar gezamenlijk wat te eten. 
Aan het eind van de avond kwamen we aan in Mannheim waar we de nacht in een (super 
warm) hotel hebben doorgebracht. 
De volgende ochtend weer vroeg vertrokken met als eindbestemming de Vorderrein. Bij 
aankomst bleek het water vrij laag te staan en na een telefoontje met de dam beheerder 
bleek dat de dam de komende 2 uur nog niet open te gaan. Vanwege de tijdsplanning (we 
moesten het kamp nog opbouwen en wilden ook nog wat eten die dag) besloten om toch 
te gaan varen en niet te wachten tot de dam weer open ging. Eenmaal op het water bleek 
de rivier toch uitdagender dan van te voren ingeschat was en hebben we een leuk stuk 
gevaren. Al hadden sommige mensen het heel koud. Leuk contrast: onderweg naar de 
Vorderrein zagen we allemaal mensen met ski’s lopen en wij gingen varen:). Na zo’n 3 uur 
varen kwamen we aan op onze eindbestemming en zijn we naar (super mooie, echt aan-
rader) Waldcamping Landquart gereden. Dit is een kleinschalige camping omringd door 
bergen en alle voorzieningen die handig zijn voor kajakkers (zoals drooghok voor kajak 
spullen, verwarmd sanitair gebouw, kampvuurplek en een plek waar je binnen kan zitten). 

Pasen in Zwitserland
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Die avond in het dorp een pizza gegeten en na een paar drankjes fijn gaan slapen. Toen we 
de volgende dag wakker werden was de paashaas langs geweest! Die dag stond de Land-
quart op het programma. Ook daar stond het water lager dan verwacht en was het af en 
toe goed sturen maar wat was het een gave rivier. Er zaten 4 grotere passages in en verder 
stroomde het goed door. Na een tocht van 6 uur was iedereen blij dat we er waren en heb-
ben we Thais gegeten in het dorp. Na het eten een mooi kampvuur gemaakt (Paul K. heeft 
daar heerlijk bij geslapen). De vraag was even wat we de volgende dag gingen doen omdat 
we ook weer terug naar Nederland moesten rijden. Na een stem rondje zijn we gaan wan-
delen in Heidi land; een prachtige wandeling door een echt Zwitsers landschap. En toen zat 
het weekend er helaas alweer op en na 9 uurtjes dom kijken waren we weer op de club. 

Iedereen bedankt voor het leuke weekend en op naar de volgende! 
            -Lieke 
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Hohenlimburg, zaterdag 14 april

Deze zaterdag stond er weer een tripje op de planning, een dagje kajakken op het baantje 
in Hohenlimburg. Ikzelf was er nog nooit eerder geweest, dus altijd leuk om weer op een 
nieuw stukje te kunnen oefenen. Na een wat langere autorit dan gehoopt door alle files 
daar uiteindelijk toch aangekomen. Als eerste even omkleden en de baan aflopen om te 
kijken hoe die is. Dat zag er leuk uit, en er was voorspeld dat het erg druk zou zijn, maar 
dat viel best mee. Dus maar snel het water op! De baan was wel leuk en afwisselend, ieder-
een kon flink aan de slag. Zelf heb ik vooral op het rustigere gedeelte achteraan geoefend, 
nog bedankt voor de hulp Maarten! De hoogste golven bij de brug waren voor mij nog iets 
te hoog, maar daar konden de gevorderden prima spelen. Uiteraard moest ik nog een paar 
keer zwemmen (gelukkig was ik niet de eerste zwemmer), maar met het zonnetje maakte 
dat allemaal niks uit.
Al die inspanning is toch wel vermoeiend, dus het was al snel tijd voor pauze. En Cor was 
mee, dus dat kan maar één ding betekenen: ijsjes! Heerlijk in de zon even van de rust en 
lekkere ijsjes genieten en daarna weer snel door om nog wat te oefenen.
Aan het einde van de middag begonnen er wat mensen moe te worden en kwam er lang-
zamerhand weer een einde aan. Dus omkleden en douchen, en daarna het dorp in op zoek 
naar avondeten. Dat vonden we bij de lokale pizzeria. Prima pizza’s (en schnitzels), inclusief 
paaseitjes.
Na het eten konden we weer op weg naar huis en deze rit had gelukkig minder files als de 
heenweg. Bij de UKC aangekomen even snel spullen opruimen en alvast denken aan de 
volgende keer dat je ze weer mag inladen voor een nieuw avontuur.
Al met al een leuk dagje, bedankt voor het regelen Didier!
            -Lennart
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Hoe vaak was ik al naar de Maarsseveense 
Plassen gereden om er te duiken. Maar niet 
op 18 april: de thermometer gaf 28 graden 
aan, toen ik voor de introductiecursus naar 
UKC toog. Daar ontmoette ik nog zo’n  14 
enthousiastelingen die veelal, net als ik, heel 
weinig kano-ervaring hadden. Maar we mo-
chten ontdekken dat je in 6 lessen heel wat 
kunt leren. En dat er heel wat komt kijken 
bij kanoën. 
Hoeveel invloed het soort kano heeft, was 
me na een paar lessen wel duidelijk: dat 
kleine rondjes varen in een zeekano best 
moeilijk is, net als rechtuit varen in een hele 
wendbare boot. Nadat ik tijdens de 1e les 
op diverse medecursisten was ingevaren, 
kreeg ik de geruststellende mededeling “aan 
het einde van de les leer je remmen”. Stapje 
voor stapje ging het steeds beter. In les 2 
verdiende ik het spatzeiltje en kwam met 
een mooie blauwe plek het water uit (Oeps, 
knieën vergeten in te trekken). Daarna 
togen we de trekgaten in voor een mooi 
toertochtje. Best moeilijk, remmen voor 
braamstruiken…  
In les 4 (weer 25+ graden) was het tijd voor 
kanopolo. Menigeen ontdekte een onver-
wachte drive om de bal te pakken te krij-
gen… met wat omgeslagen kano’s als gevolg. 

Toen volgde een zondagochtend waarin we 
in wildwaterkano’s op het kalme water van 
de Maarsseveense Plassen wat tips en tricks 
leerden voor kanoën op wild water: oef, 
heel wat theorie om te onthouden en dan 
ook nog meteen toe te passen, maar leuk 
om zo toch een beetje te proeven aan wild-
watervaren. 
Tenslotte een avondje slalom varen, heel 
goed om het sturen nog eens te oefenen. 
Het bereiken van de baan in een slalom- 
kano bleek al erg complex; ik heb menig 
rondje gedraaid onderweg en voer alle 
kanten uit, behalve de juiste . Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het avondje in 
zo’n krappe kano was alleen niet zo lekker 
voor mijn benen. Ik kreeg thuis te horen 
dat ik rondliep als Herr Flick van Allo Allo. 
Maar ja, ook dat trok weg. 
Ik heb een leuke en leerzame cursus gehad. 
Irene, en alle andere instructeurs, hartstikke 
bedankt voor het organiseren ervan!  De 
cursus was echt goed en prettig in elkaar 
gestoken en nog gezellig ook. Net als on-
dergetekende zullen jullie diverse cursisten 
dan ook nog bij UKC terugzien als nieuwe 
leden. Top!
    -Marian Willems

Introductiecursus mei
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Een onvoorstelbare groeicurve  
door UKC op het hoogste niveau

Waar we vorig jaar als UKC debuteerden op het NK kanopolo en 37e werden, zijn we dit 
jaar goed begonnen door 7e te worden op het NK; op het hoogste niveau. Een groeicurve 
waar o.a. Ajax (niks in Amsterdam) zeer jaloers op is. We hebben er uiteraard de krant 
mee gehaald.

Nog meer mooie vergelijkingen met vorig jaar: 
- Waar we toen het eerste NK weekend niet wisten te scoren, scoorden we dit jaar 
   maar liefst 11 doelpunten. 
- Ons materiaal is op dit NK niet afgekeurd. Sterker nog, we waren zelfs niet het enig 
 fleurig gekleurde team, waarschijnlijk hebben we vorig jaar een nieuwe trent gezet.
- Er zijn meerdere sprintjes bij de start gewonnen. 
- En...we hebben dit weekend bijna een wedstrijd wonnen. Bijna, maar nog niet hele 
 maal....

7e op het hoogste niveau, klinkt fantastisch, maar...oké oké, we zijn laatste geworden. Wij 
waren de meestal dobberende, soms zwemmende gupjes tussen het strijdgeweld van alle 
sportieve piraña’s. Daar omheen vaarden de macho mannelijke hoofdklasse haaien. Geluk-
kig hebben we in dát woelige water niet hoeven leren zwemmen.
Ons debuut was tegen niemand minder dan de regerend Europees Kampioen Keistad. Op 
jacht naar een nieuwe titel haalden de Keistad dames in de eerste helft een gemiddelde van 
1 doelpunt per minuut. Wij vaarden erbij en keken er naar... In de 2e helft wisten we ze iets 
beter tegen te houden en scoorden ze er slechts 8 in 10 minuten. 
In de 2e wedstrijd tegen Levitas scoorden wij al onze eerste doelpunten. Het werd een 
mooie 8-4 verlies. Maar de wedstrijd daarop werden we dobberend in onze vrolijk 
gekleurde bootjes met 12-1 compleet overvaren door MdR1. En het moet eerlijk gezegd 
worden: we waren wat trots op dat ene doelpunt tegen de nummer 2 van Nederland.
Na een paar uur warm douchen en een nacht lekker slapen, gingen we onze 2e dag in. Ook 
op dag 2 vlogen de ballen boven ons het doel in. We begonnen tegen GKV, die een gemid-
delde van 1 doelpunt per 2 minuten haalde. Daarna verloren we met 7-1 tegen Rijnland. 
Onze coaches en het publiek wisten ons wonder boven wonder weer op te beuren met vele 
complimenten. Dus vol goede moed stapten we onze boten in voor de laatste wedstrijd; 
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tegen MdR2. We maakten zelfs kans, we speelden onze beste wedstrijd van het toernooi en 
we stonden de hele wedstrijd niet achter. We hebben geproefd aan winst en het smaakte 
goed. Maar helaas, nog geen 3 seconden voor het eindsignaal werd het winnende doelpunt 
door hun gescoord. We verloren met 6-5.
Dankzij Sonja en Maaike lagen de boten naderhand weer perfect op de trailer. Het lukte 
ons wél om al onze spullen mee terug te nemen. Weer zo’n mooi, feestelijk hoogtepunt! 
Niet verder vertellen, want dan laten de mannen het voortaan altijd door ons doen, maar...
ze kunnen nog zeker wat van ons leren!

Uiteraard hebben we deze prestatie niet zomaar bereikt, vandaar een uitgebreid dank-
woord:
- Dank aan Rijnland o.a. voor de heerlijk opwarmende douches. 
- Dank aan Lisette uit Enschede en Monique uit Amersfoort, die onze eigen UKC 
 dames die niet konden, hebben gecompenseerd. 
- Dank aan Mark en Tom voor het coachen. 
- Dank aan GKV, Ties en diverse ouders voor ons lieve supportende miljoenen  
 publiek. 
- Dank aan onze mede UKC kanopolo genoten die ons kleurrijk materiaal leenden, 
 zoals de groen/rode boot van Ties, de roze/rode boot van Roy & de peddel met een
  bloemetje van Tijmen. Het stond ons goed. 
- En dank aan Lucas, Tom & Kian, die onze scheidsrechter beurten overnamen na 
 inzet van al onze vrouwelijke charmes (lees: omgekocht met bier) 

Volgend jaar doen we als UKC weer mee aan het NK en zoals Merel al zei: “we komen 
er wel”.
            -Eefje
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Veilig kanoën als er wordt gedoken

Onder het wateroppervlak van de Maarsseveense Plas bevindt zich een groot duikge-
bied. Dit gebied is van duikverenigingen Lake Diving en Gejo. Met name op zaterda-
gen wordt er in dit gebied gedoken. In de middag duikt Lake Diving vanuit het clubge-
bouw van UKC. Wil je kanoën terwijl er ook gedoken wordt? Dat kan! Maar hou dan 
wel goed rekening met de volgende aanwijzingen en lees ook de toelichting op duik-
begrippen

 Stem een kanotochtje altijd af met de duikleider. De duikleider kan precies vertellen 
of er opleidingsduiken aan de gang zijn en waar er geplande opstijgingen plaatsvinden. De 
duikleider kan ook aangeven wanneer je het beste je kano kan verplaatsen op de kant. 
 Op de kant is een duiker in volle uitrusting heel moeilijk wendbaar, en kan zich niet 
altijd snel uit de voeten maken. Laat daarom geen spullen slingeren en hou rekening met 
duikers bij het verplaatsen van je kano. 
 Als de duikvlag is gehesen kunnen zich duikers in het duikgebied bevinden. Beperk 
het kanoën in het duikgebied dan tot een minimum (alleen afvaren of aanmeren). Kano 
nooit in het gebied tussen de blauwe tonnen omdat hier het oefenplatform is.  
 In principe geeft een duiker die wil opstijgen dit aan met een decoboei. Wees echter 
altijd bedacht op bellen. Deze geven aan waar de duiker zich bevindt. Zorg dan voor enige 
afstand. Het kan altijd gebeuren dat een duiker (on)gecontroleerde opstijgt, ook zonder 
dat er eerst een decoboei wordt opgelaten!
 Als er gedoken wordt liggen duikspullen her en der verspreid. Wees hier voor-
zichtig mee. De apparatuur is kwetsbaar, en onverwachte wijzigingen in de apparatuur 
(bijvoorbeeld een losgeraakte slang) kan tot gevaarlijke situaties onder water leiden. Volle 
flessen kunnen, bij ondeskundig gebruik/handelen, beschadigen en gevaarlijke projectie-
len worden. Verplaats daarom zelf geen duikspullen, maar vraag de eigenaar of een andere 
duiker dit voor je te doen. Duikers weten dat duikspullen niet vlak voor de botenloods 
neergezet moeten worden in verband met het verplaatsen van kano’s. Soms is de ruimte 
echter beperkt, en moeten we de beschikbare ruimte delen. 
 Lake Diving wil de kans op insluipers minimaliseren. Daarom is de deur naar de 
kantine op slot als er geen bemensing van de bar is en blijft het hek zo veel mogelijk ges-
loten. Kom je niet vaak op zaterdag op de club stel jezelf dan even voor en overleg altijd 
even met het barpersoneel en/of de duikleider wat je wil gaan doen. Mensen die niet 
worden herkend  als lid van Lake Diving of UKC worden aangesproken. 
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Belangrijke duik begrippen

Duikleider / oppervlakte coördinator - persoon die vanaf de kant de veiligheid van 
duikers waarborgt. Zijn taken bestaan o.a. uit het coördineren van het in- en uit het 
water gaan van de duikers, het loggen van de duikers (wie is hoe lang onderwater), 
het waarschuwen van personen die gevaar vormen voor duikers in het duikgebied, het 
reageren op noodsituaties en coördineren van de hulpverlening bij noodsituaties. De 
aanwijzingen van de duikleider Moeten altijd worden opgevolgd. De duikleider is herk-
enbaar aan een fluoriserend hesje.

Duikvlag - Blauw witte vlag die aanduidt dat er duikers onder water zijn. De duikvlag 
wordt gehesen aan de vlaggemast op de hoek van het strandbad. Kanoërs (en andere 
gebruikers van het water zoals surfers en zwemmers) moeten bij een gehesen duikvlag 
letten op de aanwezigheid van duikers en decoboeien. Het is niet verboden in het duik-
gebied te varen, maar kanoërs worden wel verzocht zich niet onnodig in het duikgebied 
op te houden.

Opstijging - Actie waarbij een duiker boven komt. Dit kan overal op de plas gebeuren. 
Opstijgingen worden meestal aangekondigd door het oplaten van een boei. Het is ech-
ter ook mogelijk dat een opstijging ongecontroleerd plaatsvindt, met name bij minder 
ervaren duikers. Hou er in dat geval rekening mee dat de duikbuddy of duikbuddies 
ook een opstijging maken. Een ongecontroleerde opstijging  kan gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van de duiker. Breng daarom de duikleider op de hoogte als je hier getuige 
van bent. 

Perslucht - Een volle duikcilinder staat op een druk van 200 bar. Een duikcilinder kan 
een risico vormen als de kraan afbreekt, bijvoorbeeld omdat de fles valt en ongelukkig 
terecht komt. In dit geval kan de fles als projectiel worden afgeschoten en gevaarlijke 
situaties opleveren. Daarom worden flessen altijd plat neergelegd.

Decoballon / decoboei - Een boei die door een duiker wordt opgelaten om de
oppervlakte te waarschuwen dat een opstijging zal worden gemaakt. 

Het duikgebied - Het duikgebied strekt van ongeveer 200 meter links voorbij de sauna 
tot 200 meter rechts voorbij de steiger van het strandbad en tot driekwart van de plas 
richting de overkant. 

Oefenplatform - Tussen de blauwe betonning bevindt zich op 7 meter diepte een
oefenplatform waarvandaan duikers in opleiding opstijgingen maken. Dit gebied dient 
te worden vermeden als de duikvlag is gehesen. Een tweede platform (voor het duikge-
bied van Gejo), is in aanbouw en zal van soortgelijke betonning worden voorzien.
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Uitslagen wintercup

Wintercup 1 Oss (MKV)
 
Heren
-12e Igor Spee 73,92 s (2)
- 18e Andre Lindenberg 92.15 s (0)

Dames
-1e Sjaan Bindt 80.72 s (0)
-2e Majoke Zaadnoordijk 87.71 s (0)

Wintercup 2 Waalre (VKC)

Heren
14e Igor Spee 112,40 s (2)
18e Andre Lindenbergh 191,06 s (6)

Dames
1e Elke klieverik 117,59 s(0)
2e Sjaan Bindt 120,78 s (0)

Wintercup 3 St. Oedenrod (HKC)

Heren
9e Igor Spee 76,42 (0) s
15e Andre Lindenbergh 119,56 (0) s

Dames
1e Sjaan Bindt 88,40 (0) s
3e Irene Aarts 97,73 (2) s

Slalom

De rescuetraining werd dit jaar gehouden op 9 en 10 maart. Deze training bestaat uit 
een theorieavond en een praktijkgedeelte. Tijdens deze training leren we welke gevaren 
er kunnen er zijn, hoe wie die kunnen herkennen en ook hoe we de situatie kunnen op-
lossen als iemand in een gevaarlijke situatie terecht komt. 
Voor de praktijkgedeelte gingen we naar sauheid. Hier leerden we werplijnen gooien, 
aangelijnd springen, en moesten we zelf een casus oplossen waarbij iemand met een 
gebroken been op een rots was beland.
Uiteraard werd ons harde werken beloond met een pizza in de avond en konden we met 
een bak vol geleerde dingen weer huiswaarts keren.
            -Sjaan

Rescuetraining



14

De UKC Zwembadkanopolosessie

Op zondag 25 februari Organiseerde we een kanopolo training in het zwembad de Kwakel. 
We konden fijn aansluiten op de eskimoteercurcus van UKC die in het zwembad werd 
georganiseerd. 

Het was al jaren geleden dat een training in het zwembad was georganiseerd.  Gelukkig 
wisten de veteranen nog wat er nodig was en waar de onderdelen van de zwemaddoelen 
lagen. Raadselachtig waren de hoefijzers  die Oscar ons via whatsapp adviseerde te gebruik-
en. Toen we alles bij elkaar zochten bleken de hoefijzers, hoekijzers te zijn! Alle onderdelen: 
vier palen, vier hoekijzers en twee doelen en touwen bleken in twee autos te passen. Onze 
team captain Tijmen Mollema had de training voorbereid en kanopoloveteraan Oscar van 
Dam was bereid toezicht te houden en gaf ons de training. Er waren 10 deelnemers van 
beginners tot veteranen. We konden het 25 m bad gebruiken waar de waterpoloers ook 
trainen. Het was een hete overgang, van onze wintertraining op de plas met water tegen het 
vriespunt naar het subtropische zwembadwater. Het zwembad voelde daarom wel als een 
veilige plek voor training, omslaan in het warme water is dan een feestje.

De eerst helft gaf Oscar een stevige training met sprinten dwars over het zwembad, draaien 
en eskimoteren en ballen overgooien in tweetallen over de lengte van het zwembad. De 
tweede helft speelden we partijtjes, vier tegen vier in plaats van vijf tegen vijf, vanwege de 
maat van het zwembad. Ook de partijtjes gingen lekker, het voelde niet heel anders dan 
de partijtjes op de plas, hoewel afstanden natuurlijk kleiner zijn en daardoor conditioneel 
makkelijker. De snelheid doet denken aan basketbal. We vergaten in ons enthousiasme de 
tijd, een goed teken.
Uiteindelijk was het geslaagde training en wedstrijd, voor herhaling vatbaar!
            -Kenneth
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UKC-er in beeld
1. Wie ben je?
Mijn naam is Mark 
Prins, 24 jaar. Ik 
woon samen met 
mijn vriendin in 
Utrecht. Op dit mo-
ment studeer ik af 
aan de Hogeschool 
Leiden voor de oplei-
ding HRM. Dit doe 
ik bij het Ministerie 
van Economische 
Zaken en Klimaat, 
waar ik een onder-
zoek doe naar me-
dewerkers met een 
arbeidsbeperking. Daarnaast volg ik nog een 
aantal psychologie vakken aan de Univer-
siteit Utrecht.

2. Raar feitje over Mark: 
Voor de meeste leden sta ik bekend als 
Markje. Dit omdat ik als 12 jarige bij de ka-
nopologroep aansloot. Op dat moment was 
Mark senior nog een stuk groter. Ondertus-
sen ben ik hem ruim een kop voorbij. Dit 
is echter niet voor iedereen een reden om 
Mark senior als Markje aan te duiden.  

3. Hoe lang ben je al lid van de club?
Ik ben lid geworden toen ik 10 was. Tot mijn 
16e ben ik lid geweest, daarna ben ik in Gro-
ningen gaan wonen. Na ook nog in Leiden 
te hebben gewoond, ben ik afgelopen zomer 
naar Utrecht verhuisd. Toen ben ik opnieuw 
lid geworden van UKC.

4. Hoe/waarom werd je lid van de club?
De eerste keer ben ik lid geworden nadat 
mijn huisarts mij als ‘motorisch gestoord’ 
had verklaard. Wielrennen, paardrijden en 

kanoën waren sporten waar 
ik niet zoveel fout kon doen 
volgens hem. Aangezien 
mijn ouders in Maarssen-
dorp wonen en de con-
tributie aantrekkelijk was, 
is het kanoën geworden. De 
tweede keer zag ik op Face-
book een oproep dat UKC 
opzoek was naar een trainer 
voor het kanopoloteam. Op 
dat moment deed ik niet 
meer aan kanopolo, maar 
dit leek mij wel leuk. Eerst 
ben ik vanuit Leiden naar 
Utrecht heen hen weer ger-

eisd om incidenteel een training te verzor-
gen. Toen ik ook  naar Utrecht verhuisd was, 
ben ik ook maar weer lid geworden.  

5. Welk(e) discipline(s) beoefen je bij de 
club?
Kanopolo heeft een groot deel van mijn 
leven uitgemaakt. Op mijn 16e ben ik naar 
Groningen verhuisd om daar het op hoger 
niveau te kunnen spelen. In de 5 jaar daarna 
heb ik met wisselend succes deel uitgemaakt 
van Jong Oranje. Toen ik er achter kwam dat 
ik niet goed genoeg was om de absolute top 
te halen, ben ik gaan studeren in  
Leiden. Toen heb ik nog wel even kanopolo 
gespeeld, maar wel op een lager pitje. Daar-
naast heb ik ook veel wildwater gevaren 
en heb ik daar instructeursdiploma’s voor 
gehaald. Overigens heb ik ook meegedaan 
aan het NK Freestyle, NK Kanoslalom, NK 
Afvaart, NK Marathon, NK Sprint en aan de 
Veluwerally. Met veel plezier, maar weinig 
sportief succes. 
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6. Wat vind je hier zo leuk aan?
Kanopolo is voor mij een sport waarbij ik 
mij volledig geaccepteerd voel in een groep 
mensen. Doordat kanopolowedstrijden 
tijdens weekenden wordt gedaan, heb je de 
mogelijkheid om veel mensen te spreken 
en ontstaat er ook een hecht gevoel binnen 
het team, maar ook tussen alle beoefenaars. 
Daarnaast is Kanopolo een multidiscipli-
naire sport waarbij zowel fysiek als mentaal 
heel veel van je gevraagd word. 

7. Ben je nog op een andere manier actief 
bij de club? Zo ja, wat doe je?
Nee, ik ben de trainer van de pologroep en 
dat doe ik met veel plezier.  

8. Wil je verder nog iets kwijt?
Het is leuk om te zien, hoe de kanoclub 
is verandert in de afgelopen 15 jaar. De 
kanoclub heeft ontzettend veel voor mij 
betekent en draagt voor een groot deel bij 
aan wie ik nu ben. Deze vereniging is niet 
alleen een groep mensen bij elkaar, maar is 
in staat om de kwaliteit van iemands leven 
te verhogen. Het is fijn om daar weer een 
onderdeel van te zijn. 
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Meiweek 2018
Dit maal naar Wildalpen!
Organisatoren: Lizelotte en Sjaan
Deelnemers: Niels, Tijmen, Margot, Paul, 
Marianne, Sido, Anke, Albin, Jiska, 

Te wildalpen is te varen de mooie rivier de 
Salza! Voor zowel beginners als wat meer 
ervaren vaarders een leuke rivier om te 
varen. De classificatie gaat namelijk van ww 
I tot III+. 
Een reis van 1150 km vanaf de club lag op 
ons te wachten. Op de heenweg hebben we 
dit over 2 dagen verdeeld en overnacht bij 
het Jugend-Hotel Nürnberg. Wat een echte 
aanrader is! Ik zat in de auto met Tijmen en 
Niels. De rest was al een dag eerder vertrok-
ken dan wij. Toen wij aankwamen op de 
camping genaamd Wildalpen, konden we 
onze plek niet missen want er stond blaadje 
opghangen met met mijn naam erop. De 
rest was daar al aangekomen behalve Sido, 
die kwam wat later. Snel de tent opzetten en 
onze kajakkledij aan. Want voor de camp-
ing loopt de rivier met een flinke wals! Toch 
leuk om die even te trotseren. Daarbij heeft 
Niels, tijmen en mij onderwezen in het vis-
sen waarbij Margot slachtoffer wilde spelen. 
Voor Tijmen en mij was de taak om het 
geleerde in de praktijk te brengen tijdens de 
week en daarbij leerden wij ook voorvaren 
onder leiding van Niels en Sido. 
Jiska, de dochter van Anke en Albin was 
ook mee en had al kanoervaring opgedaan 

via de jeugdtrainingen van Oscar. Dus had 
niels bedacht dat het wel leuk zou zijn als 
er een topoduo gehuurd zou worden. Zo 
gezegd, zo gedaan. De rustige stukken voor 
de camping hebben Niels en Jiska gevaren 
met de rest erbij. Het was erg leuk om te 
zien en een hele ervaring voor Jiska!
De laatste dag hebben we een stuk kloof 
gevaren wat erg leuk was en zeker hier en 
daar uitdagend met de groep. Het was niet 
zo mooi weer als alle andere dagen daar-
voor. Het regende en later onweerde het 
ook. Maar goed, nat waren we toch al en 
we waren niet het hoogste punt aangezien 
we in de kloof zaten, dus dat was ook geen 
probleem. Na afloop konden we bij de uit-
stappunt, genieten van warme chocolade-
melk. Die hadden we namelijk wel ver 
diend. ‘ S avonds hadden we heerlijk 
gegeten. Albin bleek namelijk een bbq guru 
te zijn!
Het was een mooie week en iedereen had 
erg goed gevaren!

Voor mij was het de eerste trip die ik ge- 
organiseerd heb en ook samen met  
Lizelotte. Erg leerzaam om te doen en voor 
een eerste keer is het zeker fijn om het 
samen met iemand te regelen. Iedereen 
bedankt voor de fijne week!   
     -Sjaan
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Waarom zijn we lid van het Watersportverbond?

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten water-
sportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijd-
sporters en topsporters) hebben. Het Verbond vertegenwoordigd verschillende disciplines 
zoals zeilen, kanovaren, motorbootvaren, wind- en kitesurfen en suppen.

Dit doen we vanuit ons kantoor in Utrecht met 26 beroepskrachten, maar ook met ruim 
120 vrijwilligers in 16 regio’s die zich met name bezighouden met de regionale belangen-
behartiging en de ruim 30 vrijwilligers van het College van Deskundigen. 

Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning is een belangrijk onderdeel van het Watersportverbond. We 
ondersteunen besturen van verenigingen met onze kennis en kunde. Voor veel vragen 
hebben we een standaard oplossing, bijvoorbeeld een modelreglement, voor andere  
vragen leveren we advies op maat. In meer specifieke gevallen koppelen we een lid uit 
ons College van Deskundigen (CvD) aan een vereniging. In het CvD zitten ondere an-
dere juristen, mensen met verstand van ruimtelijke ordening, van onderhandelen met een 
gemeente of andere overheden en van veiligheid. Over onderwerpen die bij meer verenig-
ingen spelen organiseren we themabijeenkomsten. Ook geven we een maandelijkse  
besturennieuwsbrief met relevante informatie. 

We ondersteunen verenigingen bijvoorbeeld bij het maken van beleid, bij het toepassen 
van wet- en regelgeving (o.a. alcohol, legionella, duurzaamheid, privacy). We helpen als 
er problemen zijn met de gemeente of we checken een nieuw huurcontract op valkuilen. 
Ook hebben we een uitgebreide website speciaal gericht op verenigingsbestuurders:  
www.watersportverbond.nl 

Belangenbehartiging
We zorgen voor belangenbehartiging, zowel op internationaal, nationaal als regionaal 
niveau. We zorgen dat er water is waar je op kunt varen, op mag varen, water dat veilig 
is om op te varen en schoon is. We praten met overheden over wet- en regelgeving, over 
bedieningstijden van bruggen en sluizen over plekken waar gebaggerd of gemaaid moet 
worden. Waar mogelijk werken we samen met andere partijen. Grote projecten op nat-
ionaal niveau zijn de nieuwe privaywet AVG en de waterplantenoverlast. Op beide  
dossiers doen we gedegen onderzoek en zijn we met de overheid en specialisten in 
gesprek. Op het gebied van veiligheid werken we samen met een aantal andere partijen in 
het project Varen doe je Samen!. Kijk hiervoor eens op www.varendoejesamen.nl en zie 
welke handige folders er verkrijgbaar zijn. 

We hebben het land verdeeld in 16 regio’s. In iedere regio is een regioteam actief. Dit zijn 
vrijwilligers die lokaal/regionaal bekend zijn, met zowel het vaarwater als met de politiek. 
De regioteams houden zich voornamelijk bezig met belangenbehartiging. Het regioteam 
Vecht en Plassen houdt zich onder andere bezig met alles wat er op watersportgebied 
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Rond Loosdrecht, Maarseveen en Vinkeveen gebeurt. Zo was het regioteam betrokken de 
Gebiedsvisie Oostelijke Vechtplassen en het bestrijden van de overlast van de  
cabomba. Omdat er ook kanoërs in het regioteam zitten, worden ook de kano belangen 
goed meegenomen. 

Sportstimulering
We willen zoveel mogelijk mensen aan het watersporten krijgen en aan het watersporten 
houden. Via de Optimist on Tour laten we jeugd kennismaken met diverse watersport 
disciplines. De afgelopen 4 jaar hebben meer dan 51.000 kinderen op deze manier kennis 
gemaakt met zeilen, kanoën, windsurfen of suppen. 
De Q-Cup is de eerste kennismaking met wedstrijdzeilen. Kinderen die CWO II niveau of 
vergelijkbaar hebben, kunnen meedoen. Er worden bij een vereniging of vaarschool een 
aantal korte wedstrijdjes met simpele regels gevaren. Bootjes liggen klaar en de kinderen 
hoeven alleen droge kleren mee te nemen. Wellicht volgt er in de toekomst een vergelijk-
baar traject voor het kanoën. 
Onze commissie Aangepast Watersporten zet zich in om verenigingen te helpen met ken-
nis om aangepast watersporten mogelijk te maken. Daarnaast probeert de commissie na-
tuurlijk ook potentiële watersporters naar de verenigingen door te leiden. Dit doen we 
samen met andere partijen zoals Sailwise, Sailability, Special Olympics en Gehandicapten-
sport Nederland. 
Er liggen kansen om oudere leden langer aan de vereniging te binden. Kleine aanpas-     
singen kunnen tot een groot resultaat leiden. Het Watersportverbond probeert samen met 
de verenigingen de oudere leden langer op het water te houden.

Opleidingen
We hebben opleidingen voor zeilen, kano, wind- en kitesurfen, suppen en motorbootvaren. 
Opleidingen voor recreatief varen en wedstrijdvaren. Het watersportverbond leidt voor-
namelijk instructeurs en trainers op, zodat deze bij de verenigingen goed les kunnen geven. 
We werken voor het zeilen, windsurfen en motorbootvaren via het CWO-systeem (Com-
missie Watersport Opleidingen). Al onze opleidingen zijn erkend is door het ministerie en 
onze zeilopleidingen ook door World Sailing. Voor het kanoën werken we met een  
vergelijkbare structuur. 
Leden van de verenigingen (die met het CWO systeem werken) kunnen een CWO-diplo-
ma krijgen. Leden van kanoverenigingen kunnen een vergelijkbaar vaardigheidsdiploma 
krijgen. 

We leiden wedstrijd kader op, zodat de verenigingen goede wedstrijden kunnen blijven 
organiseren. Er zijn opleidingen van beginnersniveau tot aan olympische sporter, coach en 
international judge/race officer. Ook hebben we opleidingen voor bestuursleden van  
verenigingen. Deze zijn meestal in de vorm van een thema-avond. 
 
Wedstrijdsport
Natuurlijk organiseert een deel van onze verenigingen wedstrijden. Wij zorgen voor de 
klassenvoorschriften en metingen van de boten, en de wedstrijddocumenten. We vertalen 
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iedere vier jaar de Regels voor Wedstrijdzeilen, vullen deze aan met de Watersport-
verbond bepalingen en actualiseren regelmatig andere reglement rond wedstrijdzeilen 
(bijvoorbeeld het reglement van Kampioenschappen). We zorgen dat verenigingen wed-
strijden kunnen organiseren door het opleiden en bijscholen van wedstrijd kader. Ook 
werken we verschillende formats uit en testen we nieuwe formats.

Er zijn jaarlijks maar liefst 80 nationale en 45 Klasse kampioenschappen voor het zeilen 
en dan nog eens nationale kampioenschappen in 10 kano disciplines. We zorgen bij alle 
wedstrijden voor heldere regels en procedures, voor een zeilraad, tuchtraad en  
beroepsraad, mocht er toch onverhoopt iets niet helemaal netjes verlopen. 

Topsport
Er is subsidie voor het kanopolo en voor zowel het dames als herenteam zijn kortgeleden 
nieuwe bondscoaches aangesteld. Naast de toppers Eef Haaze en Martina Wegman, tim-
meren ook de jongeren als Lena Teunissen, Claudia Leenders en Maartje Otten hard aan 
de weg. 
We doen mondiaal goed mee met zeilen en surfen en ook met kanoën doen onze talenten 
het heel goed.Het nationaal Topzeilcentrum dat in het voorjaar van 2017 is geopend 
speelt daarin een grote rol. 
Team Delta Lloyd is onze kernploeg. Marit Bouwmeester en Dorian van Rijsselberge 
wonnen goud op de Olympische Spelen in Rio 2016. Marit is in 2017 voor de derde keer 
wereldkampioen geworden in de laser radial, De 470 dames werden in 2017 Europees 
Kampioen. 

What’s in it for me?!
Bovenstaande is allemaal van belang voor verenigingen, maar ook de leden van de  
verenigingen hebben voordeel bij het lidmaatschap van het Watersportverbond: 
•	 Je	draagt	bij	aan	een	bevaarbaar	Nederland.
•	 Je	kunt	een	wedstrijdlicentie	aanvragen.
•	 Korting	tot	50%	op	opleidingen	en	diverse	andere	producten	en	diensten.
•	 Veel	informatie	via	het	Online	Magazine	en	diverse	doelgroep	gerichte	nieuws 
 brieven. 
•	 Bij	het	watersportverbond	kun	je	je	ICP	(Internationaal	Certificaat	Plezier-	
 vaartuigen=douanedocument voor een vaartuig) aanvragen. Voor leden met  
 korting.
•	 Korting	in	circa	70	Fanhavens	(voorheen	gastvrijheidsregeling).

En met hoe meer leden we zijn, hoe meer watersporters we vertegenwoordigen, hoe meer 
invloed we uit kunnen oefenen en hoe sterker we staan. We blijven ons inzetten om  
watersport in Nederland mogelijk te maken en mogelijk te houden. Daarom is het be-
langrijk om lid te zijn van het Watersportverbond!
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De UKC had al wat kanoboeken, maar nu is het aantal boeken verdubbeld, dus het begin 
van een UKC bibliotheek. Hoe dat zo gelopen is en wie de schenker van de kanoboeken is 
lees je hieronder.
Via een dienstenveiling van de lokale kerk voor het goede doel had Henri van den Pol  
vorig jaar een kanocursus van Elko Knobbe gewonnen. Afgelopen winter kreeg hij de 
vraag van Elko of hij geïnteresseerd was in wat kanoboeken en zo ontstond op een win-
terse avond het idee voor een bibliotheek met kanoboeken voor de UKC. Wie is Elko 
Knobbe en waarom geeft hij een aantal van zijn kanoboeken weg? 

Wie is Elko Knobbe en wat heeft hij met kanoën?
Elko Knobbe kanoot (samen met zijn vrouw Ida) al sinds 1974. Vijf jaar later zijn ze be-
gonnen met zeevaren bij Peddelpraat. Na een jaar zeevaren hebben ze de  organisatie van 
zeekampen opgepakt en dat 15 jaar gedaan. Ze hebben op allerlei plekken gevaren. En 
Elko heeft  een boek voor het kanovaren geschreven, dit is nu de syllabus voor zeevaar-
digheid geworden. Voor al zijn inspanningen voor het kanovaren (en duiken) is Elko ook 
geridderd. Op internet kan je bijvoorbeeld ‘ Reddingstechnieken voor zeekajakvaarders ‘ 
vinden van Elko (zie: http://www.nzkv.nl/downloads). Ook is er een boekje van de hand 
van Elko verschenen: ‘Kanovaren op ruim water’ op aandringen van Jan Eggens  
(misschien wel bij kanovaarders bekend). 

Hoe kom je aan zoveel kanoboeken?
Ik ben gek op boeken, dus haal ze overal vandaan waar ik ze tegen kom. Het is leuk om 
van alle aspecten van het kanoën op de hoogte te zijn en dit is ook handig voor lesgeven. 
;) En: hoe meer je leest, hoe meer je wil weten.  

Het begin van een UKC bibliotheek!
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Waarom doe je afstand van deze boeken?
Veel boeken heb ik gekregen van Sijmen Duursma. Daarom heb ik nu veel boeken dubbel. 
Soms wel drie uitgaves van een bepaald boek. Ik hou niet van weggooien en via deze weg 
hoop ik dat de boeken een mooie bestemming krijgen. ;) 

Leestips voor UKC’ers
Dit is natuurlijk afhankelijk van wat je discipline is. Maar een boek over kano/vaartechniek 
kan je niet missen, want goede vaartechniek is heel belangrijk.  
 
Waarom is dit zo belangrijk?  
Elko: “Wat je aan techniek hebt hoef je niet aan kracht te hebben. Bijvoorbeeld belangrijk bij 
lange tochten. Als je techniek goed is kun je het daar lange tijd op vol houden. “
Ook boeken die de verschillende soorten vaarwater beschrijven en beschrijven hoe je het 
‘water kan lezen’ mag je niet missen. Bijvoorbeeld: Hoe herken je stroomversnellingen, of als 
de wind tegen de stroming instaat krijg je bijvoorbeeld hele andere golven dan als de wind 
met de stroming meegaat. 

Als topboek beveelt Elko het Canoeing handbook van de BCU aan. Waarom? Elko: Hier 
staat echt alles in. Eens in de paar jaar verschijnt er weer een nieuw editie. 

Waar vind ik de kanoboeken bij de UKC?
De kanoboeken vind je in de kast van de UKC kantine. Het zijn boeken over alles wat maar 
met kanoën te maken heeft en in verschillende talen: Nederlands, Duits en Engels. Bij- 
voorbeeld de Canoeing handbook van de BCU staat er tussen, maar ook een paar boekjes 
over onderkoeling.
             -Henri
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Hoe sommige ideeën uitgroeien...

Misschien kunnen jullie je deze oproep in het peddelblad nog wel herinneren:  
“Lake Diving zoekt kerstbomen”. 

Binnen Lake Diving hebben we een huisrif-commissie. Deze commissie zorgt voor het 
onderhoud van het duikgebied in de Maarsseveense plassen. Vaak gebruiken we de  
wintermaanden, wanneer er weinig te beleven is onder water, om wat onderhoud te doen 
aan objecten in het duikgebied of om nieuwe dingen te bouwen.
Meestal mogen we van de beheerders van de plas een aantal wilgen naast de plas knotten. 
Van de takken bouwen we dingen voor in de plas. We mogen daarvoor van de beheerders 
het grasveldje naast UKC  gebruiken. 

Dit jaar hadden we, naast het kotten van de wilgen, ook bedacht om van kerstbomen een 
rif te maken. “We verzamelen wat bomen en daar kan leven tussen gaan zitten.” Dat was 
het idee. We bedachten ook dat we best wel wat bomen zouden moeten kunnen krijgen 
als we mede-watersporters zouden vragen om hun oude kerstboom mee te nemen.
Zo gezegd, zo gedaan. Via, via zijn we in contact gekomen met iemand die een tuincen-
trum heeft en erg graag na de kerst zijn oude bomen aan ons wilde schenken. Toen werd 
ons kleine plannetje ineens een plan. Bij elkaar hadden we meer dan 100 bomen. Deze 
bomen hebben we boven en onder bij elkaar vast gemaakt en via de UKC steiger naast de 
sauna in het water afgezonken.  

Het zagen van takken en het bouwen van piramides is altijd een leuke bezigheid waarmee 
we in de winter toch weer wat mensen actief krijgen binnen onze club. 
Dit jaar was dat wat overweldigend. We zijn erg fanatiek geweest met zagen; die 100  
kerstbomen was immers een hele berg.  

Tot slot hadden we nog een lid met een oud duikpak. Het leek hem een leuk idee om daar 
een duikende pop met volledige uitrusting van te maken en die ergens in het duikgebied 
neer te zetten. Het probleem is alleen dat een pop ontzettend goed blijft drijven. De gas-
ten van de sauna dachten misschien even dat er een maffia-actie voor de deur werd uit-
gevoerd, toen een duiker met een aantal gewichten eraan uit de boot werd gezet midden 
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op de plas. Helaas wilde Janus (onze duikende pop) niet onder water blijven en mogen we 
deze actie binnenkort nog een keer gaan uitvoeren.
We hopen dat de kale bodem van de plas nu meer beschutting biedt voor kleine visjes, dat 
ze  schuilplaatsen vinden in onze bouwwerken zodat ze uit kunnen groeien tot grote vissen 
die we tijdens het duiken weer tegen kunnen komen.  

Misschien moeten jullie deze zomer zelf maar eens onderwater komen kijken…..
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Vrijdagavond zijn we vertrokken richt-
ing Duitsland. Dat het een fris weekend 
zou worden hadden we wel verwacht en 
dat werd al snel bevestigd door de weers-
omstandigheden, steeds kouder en witter. 
Aangekomen in het hotel bleek het daar 
niet al te warm te zijn, maar gelukkig was 
het bier uit de tap ook koud. 
Zaterdagochtend lekker ontbeten en na 
heen en weer rijden en omkleden konden 
we beginnen met een mooie tocht. Ver-
zamelen in de kou, maar als je eenmaal 
lekker bezig bent wordt het vanzelf warm. 
Als je niet omslaat tenminste, maar van-
daag was het prima te doen zonder zwem-
men. Het eerste stuk was lekker keien ri-
jden, maar daarna kwam wat groter water 
waarbij we flink konden oefenen met keer-
watertjes en traverseren. Het was een mooi 
tochtje dat goed te varen was. Tegen het 
einde moesten we er wel bijna uit vanwege 
een boom, maar de jarige Peter heeft de weg 
vrij gemaakt en de meesten konden zonder 
uit de boot te komen de hele tocht afmaken. 
Helaas was dat niet de enige boom die de 
weg blokkeerde, even later lag er nog een, 
maar die was iets minder goed zichtbaar… 
Degenen die het vandaag te warm hadden 
en wilden zwemmen hebben dat maar hier 
gedaan.
Toen het alweer bijna donker werd kwamen 
we bij het eindpunt aan. Nou ja,  
eindpunt, het was oorspronkelijk het idee 
om nog even door te varen, dus alle spullen 
lagen nog een stukje verder. Dat is nog even 
koukleumen terwijl de auto’s worden ge-
haald. Om het wat minder koud te hebben 
zijn er verwoede pogingen gedaan om een 
kampvuur te maken (tip: MacDonalds afval 

uit Liekes bus werkt prima als aanmaak- 
materiaal). Uiteindelijk lukte het om van 
het natte hout een mooi kampvuur te 
maken, precies op het moment dat de auto’s 
terugkwamen en iedereen ging omkleden…
Barry en Peter hadden nog niet genoeg in 
een kano gezeten, dus die avond gingen ze 
wat nieuws uitproberen: snowkayaking. 
Ze zijn erachter gekomen dat de optimale 
omstandigheden niet helemaal aanwezig 
waren: volgende keer is een iets steilere 
helling nodig. En een hele dag buiten zijn 
maakt hongerig, gelukkig kwam dat wel 
goed met het avondeten. Er was een waar 
feestmaal met veel verschillende gerechten, 
zoals couscous, paprikasalade en wraps. 
De inkopen waren gedaan voor wat extra 
mensen, dus iedereen had meer dan ge-
noeg. Na het eten vonden we dat het wel 
erg goed was gegaan vandaag, (bijna) nie-
mand hoefde te zwemmen. Daarom gingen 
we nog maar even een duik nemen, in een 
tropisch zwembad welteverstaan. Heerlijk 
genieten van het warme water en de warme 
douches die in het hotel schaars waren. Bij 
terugkomst uiteraard nog een biertje uit de 
tap en heeft Cor zijn bar en cocktailkunsten 
laten zien. Het sinaasappelsap-eiwit- 
gin-jäger-brouwsel was verrassend.
De volgende ochtend was wat moeilijk 
opstaan voor sommigen (zou het iets te 
maken hebben met de alcoholische ver-
snaperingen?), maar na een goed ontbijt 
konden we er weer tegenaan. Vandaag 
geen tocht, maar oefenen op het baantje in 
Diekirch. Gisteren was dan wel wat frisjes, 
maar tenminste wel droog en beschut. Hier 
waaide het wat harder en begon het ook 
nog te sneeuwen… Maar dat houdt ons na-

Tweede introductieweekend wildwater
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tuurlijk niet tegen, dus lekker veel oefenen 
met keerwaters en traverseren. En het gaat 
met vallen en opstaan, eh, omslaan, dus in 
tegenstelling tot gisteren werd er vandaag 
wel erg veel gezwommen. Voor degenen die 
na vele pogingen het te koud kregen was het 
plaatselijke clubhuis van de kanovereniging 
gelukkig open, dus lekker warm douchen 
na afloop! En erna in het restaurantje er-
naast ook nog eens warme chocolademelk, 
dat kon niet beter. Een prima afsluiter van 
een erg leuk weekend. Bedankt voor het  
organiseren iedereen en tot de volgende 
keer!
     -Lennart
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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 
Nicole Kerkhof 
penningmeester@utrechtsekano-
club

Clubhuis 
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl

Gebouwbeheer 
Fred van den Brink 
gebouwenbeheer@utrechtsekano-
club.nl 
 
materiaalbeheer
Sjoerd tromp
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

 
 

Ondersteuning en commissies

Stalling
Marco Smit 
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Introductiecursus
Irene Aarts
introductie@utrechtsekanoclub.nl

Jeugd
Oscar van Dam
Jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Kanopolo 
Ties, Eefje R., Cor S., Kenneth, 
Tijmen
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, jitse
activiteitencommissieukc@utre-
chtsekanoclub

PR-commissie & sponsering
Ties Obers 
pr@utrechtsekanoclub.nl

 

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

Website  
Tom, Sjaan, Sylvia. Ties & 
Eefje vd B.
webmaster@utrechtsekano-
club.nl

Redactie Het Peddelblad
Simone, Lizelotte, Sylvia, Sjaan
peddelblad@gmail.com




