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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).

Gezocht: Nieuwe commissieleden voor het Peddelblad
Door een reis en studie, hebben twee fijne mensen ons verlaten. We zijn op zoek naar twee 
vervangers die hun werk willen overnemen.

Wat doen we om een Peddelblad te maken? 
- de agenda bekijken en activiteiten selecteren waarvan we een verslag in het clubblad  
   willen publiceren
- leden benaderen om een stukje te schrijven over die activiteit
- binnengekomen artikelen en foto’s ordenen in Google docs
   verslagen redigeren
- mails van schrijvers beantwoorden
- soms, zelf artikelen schrijven
- artikelen opmaken, tekeningen maken en het geheel tot een magazine maken.

Waar zijn we naar opzoek?
Wij zoeken twee gezellige mensen die al actief zijn binnen de club of dit juist willen 
worden! Op het eerste redactieoverleg gaan we de taken verdelen, je hoeft dus niet alles te 
doen. 
Per jaar komen er 3-4 clubbladen uit en voor ieder blad ben je - afhankelijk van wat je wilt 
doen - zo’n 2 tot 4 avonden kwijt.

Zie jij jezelf in ons team? Wil jij de rest van club laten zien hoeveel leuke activiteiten er 
worden gedaan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons bij interesse of vragen op peddelblad@gmail.com

Groetjes,
Lizelotte en Sjaan

Oproe
p!
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Van de voorzitster

Levendige club

Al zolang ik het me kan herinneren is de woensdagavond in de zomermaanden onze 
vaste clubavond. Vaste waarde van deze avond zijn natuurlijk de wekelijkse polotrain-
ing en de maandelijkse VaarMee. Daarnaast ontstond er deze zomer een vast groepje 
toervaarders dat wekelijks afspreekt om een rondje door de trekgaten te varen. En er 
waren weer cursussen en trainingen! In het vroege voorjaar begonnen we met de intro-
ductiecursus. Daarna namen Logan en Jan-Tjalling het stokje over met de Open Kano 
cursus. Vervolgens organiseerde Martin een heuse sprint techniek training en na de 
zomerweek nam de eskimoteercursus het stokje over. Door al deze activiteiten waren 
sommige avonden zo druk dat het na afloop zo nu en dan wat proppen was om allemaal 
in de kantine te passen!

Ik word er elke keer weer super blij van om op zo’n clubavond te zien hoe levendig onze 
club is en hoeveel mensen genieten van alle faciliteiten en van de inzet van de mensen 
die de trainingen verzorgen. Super cool vind ik dat :) En zo is het eigenlijk ook met dit 
Peddelblad: het staat weer vol met belevenissen en avonturen die we met elkaar mogelijk 
hebben gemaakt. Zo kijk ik zelf met veel plezier terug op de Open Dag en de zomer-
week. Daarnaast kijk ik er naar uit om te lezen over activiteiten waar ik zelf niet bij was: 
de avonturen van de jeugd, de toertocht op de Roer, de slalomwedstrijd en de water-
planten excursie in onze eigen Trekgaten.

Lezen jullie mee?

Johanneke
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_______Uitslagen kanoslalom_______

HKC
Heren veteranen
4e plaats Igor Spee 100,34 (2)
5e Plaats Sido de weerd 115,43 (2)
8e plaats André Lindenbergh 154,36 (2)

Dames veteranen
1e plaats Elke KLieverik 105,14 (2)
3e plaats Marjoke Zaadnoordijk 135,61 
(12)

C1
2e plaats Evert schönhage 94,09 (0)
4e plaats André Lindenbergh 153,52 (2)

VKC
Dames Senioren
2e plaats Sjaan Bindt 147,63 (0)
4e plaats Marjoke Zaadnoordijk 164,51 
(2)

Heren Veteranen
3e plaats Igor Spee 139,54 (2)
10e plaats André Lindenbergh  178,21 (0)

MKV
C1 heren
1e plaats Evert Schönhage 107,02 (2)
2e plaats Gertjan Teunissen 111,21 (0)
3e plaats André Lindenbergh 120,04 (0)

Dames senioren
2e Sjaan Bindt 110,76 (0)

C2  MIX
2e plaats André Lindenbergh en Sjaan 
Bindt 147,01 (2)

Eerste drie wedstrijden van de Holland Cup
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Op 19 juni, vlak voor de langste dag van het jaar, zijn 24 zonnepanelen op het dak van 
het UKC clubhuis in gebruik genomen. De panelen zijn met de hulp van een speciaal 
dakbeveiligingsbedrijf door het dak heen verankerd, zodat storm geen vat op ze zal 
hebben. Terwijl het dak ongunstig naar het Noordwesten afhelt, zijn de panelen op een 
iets naar het Zuidwesten gekanteld frame geplaatst, zoals op de foto is te zien. Omdat bij 
de berekening nog was uitgegaan van een bevestiging vlak op het dak, zal de opbrengst 
iets hoger uitvallen, zonder dat dat de UKC daar extra voor heeft hoeven te betalen. Met 
dank aan New Solar. 
De opbrengst gedurende de eerste 3 maanden overtreft ruim de verwachtingen. Ter-
wijl in deze periode normaal zo’n 36% van de jaaropbrengst wordt geproduceerd (ofwel 
1700 kWh) staat de teller van onze converter na drie maanden al op 2680 kWh. De 
uitzonderlijk zonnige zomer is daar natuurlijk mede schuldig aan. Terug-geleverd aan 
het net levert dit ons direct €520 op. Ook als de opbrengst de komende 9 maanden weer 
precies volgens het boekje zal zijn, zullen we het eerste jaar niet 90% maar ruim 100% 
van onze stroombehoefte zelf hebben opgewekt. Omdat de warmwatervoorziening niet 
op elektra maar op gas werkt en zo’n 30% van ons energieverbruik uitmaakt, voorziet de 
PV-installatie ons in zo’n 70% van onze totale energiebehoefte.

Zonnepanelen op het dak van UKC

Weetjes
•	 24	zonnepanelen:	Talesun	270Wp	
•	 1	omvormer	Goodwe	6000	DT	(van	gelijkstroom	naar	400V	3-fasen	 
 wisselstroom)
•	 Investering	voor	UKC:	€7151,	voor	rijk:	€2069	(EDS	subsidie)
•	 Opbrengst	per	jaar	(oorspronkelijk	verwacht):	4600	kWh	ter	waarde	van	€906.	
•	 Eigen	energieverbruik	(UKC	en	LD):	ca.	5400	kWh	elektra	en	280	m3	aardgas.
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In 2017 heeft het bestuur aangegeven de keuken in het clubgebouw te willen moderni-
seren. Op basis van de wensen van het bestuur heeft Fred ( gebouwbeheer) een voorstel 
uitgewerkt. Dit voorstel is in het begin van 2018 met wat aanpassingen goedgekeurd. Het 
resultaat kunt u zien in het clubgebouw. Uiteraard is het niet vanzelf gegaan. Eerst zijn 
Nicole (penningmeester) en Fred op pad gegaan om bij Ikea een keuken uit te zoeken. We 
waren het gelukkig snel eens over vormgeving en kleur. Dus snel gekocht. Een week of 
drie later is de keuken bezorgd bij het clubhuis, en zoals ieder wel weet Ikea betekent dat 
je alles zelf in elkaar moet zetten. Hierbij is ook al het leidingwerk aangepast.
Gelukkig waren er een aantal handige clubleden, die in een periode van zo’n drie weken 
in de avontuurtjes de keuken hebben geplaatst. Ook zijn er tegen de achterwand tegels  
geplaatst. Boven de keuken zal nog een plank aan de muur worden bevestigd, waar wat 
kleine spullen op geplaatst kunnen worden, waarbij ook de verlichting nog wordt aange-
past.
Inmiddels is de keuken weer door een aantal clubleden ingericht.
Dank aan Nicole, Johanneke, Laurens, Lennart, Otto, Marjoke, en alle anderen die op eni-
ge manier een bijdrage hebben geleverd bij het realiseren van dit project. Ik kan zeggen 
dat het best wel een klusje was. Ook dank aan Ron de Lobie van de duikersvereniging, die 
alle aanpassingen aan de elektrische voorzieningen voor zijn rekening heeft genomen!

          -Fred van den Brink

Een nieuwe keuken in het clubhuis
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Het is niet allemaal riet, wat je ziet
(Water)plantenexcursie	in	de	trekgaten

Riet en waterlelies, dat is het wel zo’n beetje wat je aan (water)planten ziet in de trekgaten. Of 
toch niet? Op 1 juli, één van de hete zondagen van deze zomer, nam Willie van Emmerik, die 
ook IVN-natuurgids is, ons mee de trekgaten in. Ze liet ons met andere ogen kijken naar de 
planten waar we vaak zonder veel aandacht aan voorbij (of overheen) varen. Er passeerde van 
alles de revue, zoals waterlelie, gele plomp, watergentiaan, glanzig fonteinkruid en lidsteng. 
Roon Bakels trad op als ‘co-piloot’ en demonstreerde gloedvol hoe zaden en vruchten in elkaar 
zitten. Willie wist een hoop leuke weetjes op te diepen.

•	 Door	een	ezelsbruggetje	zijn	gras	en	riet	gemakkelijk	te	onderscheiden:	is	de	duivels-
beet zichtbaar? Dan is het riet. Het verhaal hierachter is dat de duivel een geschil had met 
God over wie het mooiste gewas gecreëerd had: God (tarwe) of hij (riet). De duivel verloor 
en uit woede beet hij in ieder rietblad. Die duivelsbeet zie je nog steeds: het zijn de drie 
kleine puntjes die midden op het lange smalle rietblad.
•	 Er	groeien	zwanenbloemen	in	de	trekgaten!	Deze	prachtige	(oever)plant	staat	op	de	
rode lijst en is dus beschermd. Hij is tot anderhalve meter hoog en goed herkenbaar aan de 
fraaie roze-rode bloemschermen. 
•	 Bitterzoet	(oeverplant)	heeft	een	mooie,	weemoedig	stemmende	naam,	en	subtiele	
paars-gele lantaarn-achtige bloemen. Maar het is een nachtschade, dus giftig.
•	 Ben	je	een	kruidenbitter-liefhebber?	Grote	kans	dat	je	de	kalmoes	(oeverplant)	weet	
te waarderen. Als je het blad van het riet-achtige blad breekt, ruik je het lekkere aroma van 
het drankje waarin het is verwerkt. 
•	 Zelfs	voor	de	kenners	bleken	de	oeverplanten	kattenstaart	en	de	moerasandoorn	
vanuit een kajak lastig te determineren. Driehoekige, vierkante of zeskantige stengel?  
Handiger lijkt het te kijken naar de bloemen. Beide groeien met roze, aarvormige bloei-
wijzen. Kattenstaart bloeit uitbundiger, heeft geen lipbloemen, maar stervormige bloemen 
die feller van kleur zijn.
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•	 Blaasjeskruid	is	een	vleesetende,	drijvende	onderwaterplant.	Hij	eet	kleine	water-
diertjes zoals watervlooien. Het schijnt dat je de blaasjes kunt horen dichtklappen als je 
een sliert uit het water haalt.
•	 Moerashyacint	of	snoekkruid	is	een	nieuwkomer	in	de	trekgaten.	De	plant	is	
onder vijverliefhebbers geliefd vanwege de opvallende blauwe, hyacintachtige bloemen 
en grote bladeren. Hij verwildert inmiddels en de pollen van deze invasieve exoot zijn nu 
ook in sloten en singels in het westen van het land te vinden. 

Op http://www.floravannederland.nl zijn de genoemde planten gemakkelijk op te 
zoeken. De site heeft ook leerzame filmpjes over hoe je de planten kunt herkennen.

          Eefje van den Braak

 
 
 
Foto’s: 
Uitleg over zwanenbloem en kalmoes bij de Aalscholver
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Kanokamperen met de UKC-jeugd in de Biesbos
(met	nuttige	tips	voor	een	volgende	keer)

Wat begon als een idee van de jeugd zelf in november 2017, werd begin juli werkelijkheid. 
Niet met 5 jeugdleden en begeleiding, maar met z’n 10 en wat hulp, gingen 19 enthou- 
siastelingen het water op in 1 en 2 persoons kajaks, Canadezen en een roeiboot. En alle 
bagage moest mee, want de camping was op een eiland, niet bereikbaar met een auto. We 
hadden een mooie tocht uitgestippeld van de haven bij Hank naar de camping polder  
Vissersplaat, zo’n 8 km door kreekjes en geulen.
Op vrijdag gingen Mieke en ik boodschappen doen. Alles compact (spaghetti) en licht  
(poeders…) en mooi verdeelt over handige tasjes die zo de kano in kunnen waardoor je  
tijdens het varen echt niet meer weet wie nou de zoute koekjes had voor onderweg (leer-
puntje 1 voor de volgeden keer). Zaterdagochtend op tijd verzamelen bij de club, want op-
laden van al die boten kon nog wel eens een hele toer worden. Want met zoveel mensen 
en zoveel smaken kon je wel eens wat vergeten, ondanks alle handige lijstjes van kano- en 
tent- indelingen. Dus voor de zekerheid gewoon nog een extra peddel in de trailer gelegd en 
een extra zwemvest. Je weet het nooit. Nou dat bleek te kloppen, want we hadden gewoon 1 
kano teveel meegenomen (leerpuntje 2).
We moesten de kano’s afladen en (efficiënt) inpakken op een trailerhelling, waar enigszins 
geïrriteerde motorboot eigenaren, met zo mogelijk nog aardiger vrouwen of dochters, hun 
poenige jacht in het water lieten plonzen tussen onze dobberende kinderen. Dus toch maar 
snel al die zooi in de Canadezen en roeiboot geladen en op weg. Misschien de volgende keer 
de kanosteiger gebruiken (leerpuntje 3). Met zo’n grote groep ben je de hele tijd aan het 
koppies tellen. Dus bedachten we een spel. Iemand roept 1, de volgende 2, etc. en als je dan 
bij 18 uitkomt klopt het, want de roeiboot deed niet mee. In groepjes staken we de vaargeul 
over naar het eigenlijke krekengebied. Op zaterdag was het toen nog redelijk rustig, maar 
het is eigenlijk onbegrijpelijk dat in dat mooie gebied al die motorbootjes mogen varen. Tel-
kens zaten we weer uitlaatgassen te happen, want zeker in de smalle stukken waren wij niet 
langzamer.
Een klein nadeel van de Biesbos is dat er voor kajakkers er weinig aanlegplaatsen zijn om 
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uit te rusten. Gelukkig was er precies één ongeveer halverwege onze tocht. Hier was ook een 
mooie vogeluitkijktoren aanwezig, waar we lekker hebben geluncht en onze handige lunch-
snacktassen weer wat hebben geordend, zodat we nu koekjes en nootjes konden uitdelen. 
Maar daar wachten de kinderen niet op. Zij hadden iets veel leukers ontdekt. Modder. Eerst 
ging de eerste nog onwennig de blubber tussen de tenen laten komen, maar al snel liep bijna 
iedereen te banjeren en te smeren. We zijn maar 1 slipper kwijtgeraakt. Gelukkig was het 
zwemwater om de hoek, want varen met die blub in de boot is geen pretje.
Weer op weg voor het laatste stuk waar we gelukkig een kreek vonden die te ondiep was 
voor motorboten. En daar kwamen we ook onze roeiboot weer tegen, vlak voor de camping. 
Op de camping mochten we op het verste puntje op een eigen veld staan met grote vuur-
plaats en eigen wc’s. Tentjes opzetten en zwemmen maar weer. Ook nu bleek de roeiboot 
weer heel handig als duikplatform en jeugdhonk. Ondertussen werd de pasta klaargemaakt 
en de poeders gemengd voor het toetje. Vroeger had je voor noodgevallen saroma. Nu ge-
bruik je klopklop met melk(poeder). Het enige wat je hoeft te doen is alles in de juiste ver-
houdingen mengen, een paar minuutjes kloppen met de klopper van Kenneth (die denkt 
ook aan alles) en even opstijven in de koelkast. Helaas, de koelkast paste niet meer in de 
roeiboot, dus dan maar zonder. We hadden 2 smaken, vanille en banaan. Vanille smaakt 
aardig chemisch, en banaan smaakt dus niet naar banaan. Die pan bleef vreemd genoeg 
onaangetast (leerpuntje 4).
We hadden de kinderen bevers beloofd. Nou leek het ons geen geweldig idee om met z’n 
19-en ’s avonds weer de kajaks in te gaan om nog een eind te varen naar die prachtige plek 
aan de overkant waar zeker bevers zouden moeten zitten. We gingen daarom maar op de 
dijk staan en met verrekijkers de overkant afturen. Ondertussen dook de bever gewoon voor 
ons in het water op, schudde met z’n koppie, en dook weer onder. We waren er even stil 
van. Heel even dan. Na de overweldigende zonsondergang werd bij het kampvuur menig 
moordmysterie opgelost en zijn de weerwolven uit wakkerdam verjaagd. De voetbal, frisbee 
en fjuttel zijn niet aangeraakt. Gewoon spannende verhalen en kaartspelletjes is voldoende 
(leerpuntje 5).
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En toen moesten we de volgende dag weer terug. Zoals jullie wellicht weten is de Biesbos 
nog een beetje onder invloed van het getij, dus moet je de kajak goed op het droge leg-
gen. En de roeiboot goed vast. Maar het is ook handig om te weten of het eb of vloed gaat 
worden. De kajaks lagen goed op het droge en de roeiboot dus ook. En zo’n stalen ding die 
half in de modder zit is best lastig verplaatsen (leerpuntje 6). Zondag was het helaas veel 
drukker, maar het leek wel of iedereen fysiek en mentaal enorm was aangesterkt, want het 
ging veel vlotter. Als laatste leerpuntje zou ik willen zeggen: er kan niet genoeg drop zijn. In 
zo’n fijne grote emmer. Goed voor de moraal en extra suikers. Twee of drie van die emmers 
is beter, voor als je er eens eentje in je kano laat omvallen.
            Oscar van Dam
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----------------------------------------------- Advertenties----------------------------------------------

Ties Obers is een eigen bedrijf gestart en is beschikbaar als Freelancer!

Zijn wens is om organisaties en bedrijven te ondersteunen die op hun beurt weer  
bijdragen aan een fijne planeet. Bijvoorbeeld op het gebied van strategisch- en  
beleidsadvies, projectmanagement en marketing/fondsenwerving.
Ben of ken je iemand die nog een set handen en/of hersenen nodig heeft, laat het hem 
weten! 
Op zijn website www.tiesobers.nl is meer te lezen over mijn achtergronden, kwaliteiten 
en dergelijke.

Te koop
Pinewood trekkingbroek voor dames
Maat	40
Slechts	2	dagen	gedragen	(te	groot	gekocht)
Comfortabele broek met stretch kniestukken
Prijs:	€	75,00
p.verheem@ziggo.nl
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De dochter van een collega van mij werd afgelopen zomer 10 jaar en om dat te vieren 
leek het haar leuk om samen met zeven vriendinnen te gaan kanoen. Mijn collega 
vroeg of zo iets mogelijk zou zijn bij UKC en ze wilde daar natuurlijk ook voor betalen.
Nu bieden wij dat natuurlijk niet standaard aan maar we hebben wel de materialen in 
huis. En omdat ik het wel leuk vond om zoiets te organiseren voor de dochter van mijn 
collega heb ik na overleg met Oscar besloten om het te doen. Met de extra inkomsten 
die dit oplevert kunnen we tenslotte ook weer investeren in nieuwe jeugdmaterialen.
Zo kwam het dat ik op zondag 1 juli met 8 enthousiaste meisjes en 2 ouders het water 
op ging. Het was een warme dag maar wel met een aardige wind. We zijn dus ingestapt 
in de sloot bij de parkeerplaats. Vanaf daar voeren we richting de trekgaten. Een-
maal op het water wisselden we kleine stukjes varen steeds af met wat oefeningen en 
spelletjes. Deze had ik vooraf opgezocht in het boekje ‘naam’ dat in de boekenkast van 
het clubhuis is te vinden. Ook hadden we een hoepel, een aantal ballen en wat sponzen 
meegenomen. Spelletjes die goed aansloegen waren:
•	 Door	een	hoepel	kanoen
•	 Onder	een	brug	van	twee	peddels	door	kanoen
•	 Tikkertje	met	sponzen
•	 Met	alle	kano’s	zo	gaan	liggen	dat	je	een	nummer	vormt
Voor dit laatste onderdeel kozen we voor het getal 10, de leeftijd van de jarige job. Een 
getal dat goed te maken is met 8 kano’s, maar voor de dames was dit nog een flinke 
uitdaging!
De meiden waren super enthousiast en totaal niet bang voor water. Dat had tot resul-
taat dat er zeer regelmatig kano’s geleegd moesten worden. Omdat het zo goed ging 
zijn we op de terugweg wel via de plas naar het clubhuis gevaren. De golfslag op de 
plas leverde diverse grote glimlachen op en zo kwamen we na een kleine twee uur weer 
terug bij het clubhuis.
Al met al was het een geslaagde dag. Ik vond het leuk om te doen en heb veel geleerd. 
De inzichten die ik deze middag opdeed heb ik, samen met een kort draaiboek met 
alle oefeningen, genoteerd en opgeslagen. Mocht jij het ook leuk vinden om een keer 

Kinderfeestje bij UKC
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een kinderfeestje te organiseren dan kan je hier gebruik van maken. Stem de beschik-
baarheid van de kano’s vooraf even af met Oscar. Hou er wel rekening mee dat je zelf de 
kanobegeleiding moet organiseren (op een groep van 8 zijn minimaal 2 ervaren kano-ers 
nodig) en dat dit dan waarschijnlijk op zondagmiddag plaats moet vinden (omdat we op 
zaterdag het clubhuis verhuren aan Lake Diving en onze jeugd op zondagochtend zelf 
gebruik maakt van de kano’s). Als je naast het gebruik van de kano’s ook het clubhuis wilt 
huren kan je dat afstemmen met Dineke. De huur van de kantine kost €30,50 en voor het 
gebruik van de kano’s rekenen we €10,- per kind en €15,- voor volwassenen.
           Johanneke
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Toervaarders verkennen  
de Berkel!

Een gezellig groepje toervaarders bestaande uit Steven, Jossi, Otto, Eefje, Jan Tjalling, 
Natascha, Suzanne, Lizelotte en Ad vertrekt in de vroege ochtend van 22 juli richting 
Achterhoek. 

Het was nog even spannend of de tocht 
door kon gaan en in welke bezetting om-
dat er meer autolozen dan autobezitters 
mee willen. Toevallig heeft kersverse lid 
Jossi nét de dag ervoor besloten om dak-
dragers te kopen. Jossi wilde een beetje 
doorpakken met die nieuwe kano hobby 
en dat wordt onze redding (welkom Jossi 
;-).

Onze tochtleider is nog steeds UKC lid, 
maar woont al jaren Epse. Bij het mega-
lomane stadhuis van Lochem laat ie zien 
dat ie helemaal ingeburgerd is in deze 
contreien: we worden ontvangen met de 
fameuze wortel-notentaart van Bakker ten 
Broeke, sinds begin van dit jaar hoflever-
ancier. 
Na de taart worden de auto’s omgereden. 
Deze keer geen straf, want het alternatief 
voor de airconditioned auto is kano’s sjou-
wen in de nu al brandende zon. Daarna 
worden dikke lagen zonnebrand gesmeerd 

en we bewonderen elkaars petten en hoe-
den die ook onmisbaar lijken.

In Lochem is de Berkel een smalle rechte 
bak, met aan weerszijden riet, het water is 
ondiep en stenig. Paaltjes geven de ‘vaar-
geul’ aan. Een maal het dorp uit, varen we 
over een mooie rivier met aan weerszijden 
weilanden en bosjes. Steven wijst ons nog 
op de Staringkoepel, een theekoepel die op 
de oever is gebouwd door de dochter van 
de dichter en tegenwoordig eigendom is 
van Natuurmonumenten.
We moeten regelmatig uitstappen voor 
stuwen, daarvoor zijn mooie kanosteigers 
aangelegd, maar het blijft wel sjouwen met 
de boten. Dus maken we er maar het beste 
van: de ene keer een picknick, de volgende 
keer een ijsje. Onderweg testen we onze  
kennis van (water)planten en libelles, 
waarbij de excursie van Willy van een paar 
weken eerder een goede basis blijkt. Hier  
wemelt het van de weidebeekjuffers, mooi 
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blauwe libellen met zwarte vlekken op de 
vleugels
Bij Almen gaat de Berkel meer meanderen. 
Recent is de oude beekloop weer hersteld, 
waardoor we opeens met een wijde bocht 
om het zwembad heen varen. Aan het eind 
van dit traject ligt een nieuwe vistrap  en 
moeten wij nog één keer  overdragen. De 
tocht eindigt bij de historische stadsmuur 
van Zutphen, waar we Ad uizwaaien, die 
aansluitend een kanotrektocht gaat maken. 
     -Suzanne
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C-er in beeld:

Penningmeester, Nicole Kerkhof

Wie ben je?
Hallo, ik ben Nicole Kerkhof en ik werk als 
energie-adviseur. In mijn werk ondersteun 
in energie-innovaties die lokale duurzame 
energie opwekken en dit ook weer lokaal 
inzetten, waarmee ze balanceren tussen 
vraag en aanbod. Dit is het flexibeler maken 
van het energiesysteem van de toekomst.
Ik ben getrouwd met Martin en we hebben 
samen een dochter genaamd Annika.
Het liefst ben ik buiten. ’s Zomers op en om 
het water en ’s winters in de sneeuw.

Raar feitje over Nicole
In mijn studententijd heb ik betonnen  
kano’s gebouwd en daarmee ook wed-
strijden gevaren. Als model gebruikten we 
een K2 en een canadees. Eén van de wed-
strijden was op het thuiswater van UKC: de 
Maarsseveense Plassen. 

Hoe lang ben je lid van de club?
Nu 2,5 jaar.

Hoe/waarom werd je lid van UKC?
Ik heb altijd geroeid en helaas ging dat niet 
meer in verband met rugproblemen. Geluk-
kig bleek kanoën in de zomervakanties wel 

te kunnen en toen heb ik me aangemeld bij 
de introductiecursus van UKC. Zo kon ik 
weer heerlijk het water op!

Welk discipline beoefen je bij de club?
Afgelopen najaar heb ik een surfski gekocht 
en ik ben nu naast vlakwatertrainingen ook 
meer ervaring op aan het doen met “down-
winden”, zoals ze zeggen, ofwel met de wind 
mee surfen op de golven.

Wat vind je zo leuk aan dit discipline?
Het is actief varen waarbij ik ook nog heer-
lijk van de natuur kan genieten.

Je bent nu een tijdje penningmeester van 
UKC, wat bracht je daartoe en hoe bevalt 
het?
Johanneke vertelde me tijdens de af- 
sluitende toertocht van de introductie- 
cursus dat de rol van penningmeester vrij 
zou komen. Nu leek het mij leuk om mijn 
sport met mijn inzet voor de club te combi-
neren.
Het bevalt me prima in het bestuur en met 
het nieuwe beleidsplan hebben we samen 
weer een mooie koers uitgezet. De syste-
men die er zijn voor de facturen zijn soms 
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nog wel even wennen en uitzoeken, maar 
gelukkig kan Martin daar als helpdesk bij 
helpen. De meeste leden ken ik nu bij naam. 
De gezichten helaas nog lang niet, maar dat 
komt vast goed!
 
 
 

Wil je verder nog iets kwijt?
UKC is een actieve club met veel mooie 
disciplines waar je veel van elkaar kunt 
leren. We groeien hard en dat brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee (stalling, vrijwil-
ligers) waar we met z’n allen de schouders 
onder zetten.
      -Sylvia

Toertocht: De Roer
Zondag 26 augustus hebben we met een groep van 14 mensen een toertocht op het 
stromende water van de Roer gehouden. We troffen het met het weer. Er was veel re-
gen voorspeld, maar in dit zuidelijke deel van Nederland scheen een heerlijk zonnetje.

Na een tocht van bijna 2 uur kwamen we aan in Vlodorp, tegen de Duitse grens. De 
opstapplaats was bij een brug waar een aardige stroming stond. We werden één voor 
één door Paul en Jan Tjalling geholpen en dit verliep op rolletjes. De club-canadees 
voer ook mee! Voor sommigen was het best spannend om op een rivier met stroming 
te varen. Je moet goed vooruit kijken of er geen bomen of takken in het water liggen 
en in een bocht moet je extra goed letten op hoe je er veilig doorheen vaart.

We bleven netjes bij elkaar en na ongeveer 2 uur kwamen we aan in Sint Odiliënberg 
om te pauzeren. Hier hebben we vlakbij de kerk een hapje en een drankje genuttigd in 
de zon. Er was gelegenheid om de elfde-eeuwse basiliek te bekijken of om op jacht te 
gaan naar een echte Limburgse vlaai.

Na de pauze genoten we weer van de gezelligheid op het water en de omgeving van 
de Roer. Al snel kwamen we in de bewoonde wereld van Roermond. Hier was bijna 
geen stroming meer. Nadat we de kano’s naar de parkeerplaats hadden getild werd de 
achtergebleven auto opgehaald en konden we de laatste kano’s opbinden.

Jan Tjalling stelde voor om een hapje te gaan eten in Roermond en zo gingen we met 
een select gezelschap wandelend Roermond in. Dwars door de oude binnenstad waar 
de Roer in de Maas uitmondt. We hebben lekker gegeten en gedronken en een kleine 2 
uur later waren we weer terug in Maarsseveen.

Het was een mooie dag en een leuke tocht met veel gezellige mensen. Een toertocht is 
een uitstekende gelegenheid om clubleden beter te leren kennen. Een aanrader voor 
nieuwe leden. Bedankt en tot de volgende keer!  
           ~Gerben
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Opendag 
van UKC, de duikers en de surfers. 
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Zomerweek in Spanje

Voor de temperaturen hoefden we niet naar Spanje, hier in Nederland was het namelijk 
net zo warm. Waar we echter wel voor naar Spanje moesten, was het water. Drie jaar 
geleden waren we hier ook neergestreken. Ik heb het over Sort. Sort is een klein plaatsje 
wat gelegen is naast de rivier Noguera Pallaresa. De rivier waar ik de beginselen van het 
wildwatervaren heb geleerd.
We waren met 25 man op pad waarvan 2 niet kwamen varen, maar gingen genieten van 
de omgeving. Al carpoolend kwamen we allen aan, behalve andré. Hij kwam vanuit  
Nederland met de motor. Wat natuurlijk best wel stoer is, zeker op zijn leeftijd.
 
De week stond natuurlijk in het teken van het varen. 
Overzicht van de gevaren stukken per dag
Dag 1: Slalombaan
Dag 2: Montardit de baix tot Baro
Dag 3: Llavorsí tot aan Sort
Dag 4: Vrije dag
Dag 5: Sort tot aan Baro
Dag 6: Baro tot na de kloof (park:  Font de la Figuereta)

Op dag één konden we lekker inkomen op de slalombaan wat praktisch naast de camp-
ing ligt. Hierbij hebben we niet alleen gevaren maar hebben we ook reddingsoefeningen 
gedaan. De slalombaan had al wel best wat druk maar het was overzichtelijk en voor de 
meeste prima te doen. De andere dagen hebben we stukken van de rivier gevaren waar-
bij er elke dag 1 of meerdere uitdagingen aanwezig waren. Zo zijn we bij 1 passage een 
uur bezig geweest om de rivier van een boomstam te ontdoen. De opbvouwbare zagen 
werden uit de droogzakken gehaald en men ging aan de gang. Het duurde even maar het 
resultaat was er wel naar. We konden de passage af zonder onder een boom terecht te 
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komen, wat wel zo prettig is. Maar niet alleen praktische zaken gaven ons uitdaging, ook 
het water zelf. Grote golven, veel snelheid werd ons aangeboden. Iets waar mijn hartje 
zeker wel sneller van ging kloppen. 
Dansend en spelend door de golven opzoek naar de mooiste lijn. Ja, dat is leuk! De vrij-
heid wat ik ervaar op het water is iets wat ik nergens anders ervaar. Werken, samen met 
de kracht van de natuur.
Nu ik al iets verder ben met het varen, mag ik af en toe mensen achter me aan laten 
varen, een passage door. Wat enorm leuk is en ook verantwoordelijkheid geeft. Je moet 
lijnen varen die voor de mensen achter je ook te varen zijn. Eigenlijk voel je een beetje 
een moeder eend. Scanend voor gevaar en steeds achterom kijkend of je al je kroost nog 
heb. Gelukkig ben ik met al mijn kroost veilig teruggekomen op de camping.
Op de laatste dag eindigde onze vaardag met een kloof. Deze was niet heel hoog of heel 
nauw maar wel heel mooi. Het water hier was ook vrij rustig, waardoor we konden  
genieten van de omgeving. Ik weet nog van de eerste keer dat ik daar was, dat ik zo moe 
was van het omslaan, dat ik helemaal niks mee had gekregen van de kloof. Dat was dit 
jaar wel anders!
Na elke vaardag moesten we natuurlijk wel goed eten. Dit gebeurde dan ook. Er werd 
heerlijk gekookt maar we hebben niet alleen gekookt. We hebben ook gebarbecued en we 
zijn ook een keer uit eten geweest in het dorp. Het is maar goed dat we zo actief waren 
die week, anders waren wel wat zwaarder teruggekomen.
 Tijdens de week was er ook ruimte om andere dingen te doen. Mensen hebben 
gewandeld, een poging tot klimmen gedaan, canyoningen, zwemmen, de tour de france 
opgezocht en gefietst.
Zoals je ziet is een zomerweek enorm leuk en gezellig. Zien we jou volgend jaar bij de 
zomerweek?
            -Sjaan
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Wil je ook mee op wildwatertripjes maar kan je nog niet varen? 
Geen paniek! Binnenkorst start de beginnerscursus wildwater. 
Hier hebben jullie al een mail over gehad van Cor Veninga. 
 
De beginnerscursus omvat 2 weekenden wildwater! 
1e weekend: 3 + 4 november 
2e weekend: 22 en 23 december 
 
Hoe opgeven? 
Dit kan via Sonaris: 
Ga naar www.sonaris.eu   
Maak hier een account aan door op de grote rode knop met een 
“+” te klikken. Zorg ervoor dat je gegevens compleet zijn. Een-
maal ingelogd, kan je je aanmelden voor een evenement. In dit 
geval de cursus wildwater. Hier vind je ook meer informatie over 
de cursus.  
 
Let op! Deze cursus geldt als ingangseis voor de andere wild-  
wateractiviteiten dus mis het niet. 
 

Oproe
p!
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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




