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NIEUWS VAN DE CLUB

Grote wedstrijddag met VaarMee en BBQ
Zondag 23 september is er veel te beleven bij de UKC! Er is de jaarlijkse Holland Cup
slalomwedstrijd, de poloërs organiseren een toernooi en er is een extra VaarMee. Kom dus
allen vooral kijken, aanmoedigen en meedoen. De dag (en het zomerseizoen) wordt
afgesloten met een grote BBQ.
Slalomwedstrijd: finale Holland Cup. De jaarlijkse slalomwedstrijd bij de UKC is deze keer in
het najaar, dus met warmer water en hopelijk met mooier weer. De wedstrijd start om 11:00
op het slalom-parkoers bij de fietsersbrug. Er is een aparte jeugd-klasse, en een funklasse
voor wie in een niet-slalomboot wil varen. Iedereen kan dus meedoen. Naast de wedstrijden
tegen de klok is er ook een interessante ‘parallelslalom-race’, waarbij twee vaarders tegelijk
starten en de snelste steeds door mag, totdat uiteindelijk één winnaar overblijft. De
prijsuitreiking zal rond 15:30 zijn. Kom kijken of meld je aan bij Gert-Jan.
Kanopolo-toernooi. De pologroep sluit op 23 september het seizoen af met het jaarlijkse
UKC-kanopolo-toernooi. Drie teams van UKC spelen met 4 andere bevriende teams een
toernooi om de felbegeerde cup. Vorig jaar gingen de Veteranen nog met de prijs aan de
haal nadat ze in de finale van de nieuwe generatie wisten te winnen. De andere teams
komen uit Groningen, Amersfoort, Elchesheim-Illingen (Duitsland) en Ieper (België), wat dit
toernooi voor het eerst internationale allure geeft. De wedstrijden worden tussen 08:00 en
17:00 gespeeld voor het UKC-clubhuis.
Catering. De gehele dag zal op beide locaties catering, ook met eigen baksels, aanwezig zijn
om de buiken en spieren van energie te voorzien.
VaarMee extra. Voor wie niet alleen naar de wedstrijden wil kijken, maar daarna ook zelf
nog wel wat wil varen is er een VaarMee extra. Naast toerkajakkers worden vooral ook
open-kanovaarders uitgenodigd mee te doen. De tocht start om 15:00 bij de parkeerplaats
(zodat we de wedstrijden niet verstoren), duurt maximaal 2 uur en gaat door de trekgaten.
Iedereen kan dan op tijd terug zijn voor de:
Barbecue. Voor alle UKC-ers zal vanaf 18:00 de dag afgesloten worden met een BBQ. Dit zal
tevens een soort afsluiting zijn van het (zomer)seizoen. Komt dus allen. Neem zelf eten mee;
de UKC zorgt voor de drank.

Vanaf oktober gaat het winterrooster weer in
Nu het ’s avonds weer sneller donker wordt, worden vanaf oktober een aantal avondactiviteiten verlegd naar de zondagochtend. Dit geld o.a. voor het toervaren op
woensdagavond en de polotraining van maandagavond.
Door gebruik te maken van de verlichting op de slalombaan, kunnen de slalomtrainingen op
de dinsdag- en donderdagavond door blijven gaan. Ook zullen de poloërs van de verlichting
gebruik gaan maken om op de woensdagavond lekker door te kunnen trainen.

UKC MAAND-AGENDA
Van
Tot
Activiteit
Organisatie
za 15-sep 16-sep NK (#3) Kanopolo (Helmond)
za 22-sep 23-sep Biesbosch Toerweekend
Adrian & Otto
zo 23-sep
Grote wedstrijddag + Barbecue, met:
Lennart/Lieke
zo 23-sep
+ Holland Cup Slalom
Evert/Gert Jan
zo 23-sep
+ Kanopolo-toernooi
Mark
zo 23-sep
+ VaarMee extra
Jan Tjalling
wo 26-sep
Bestuursvergadering
Johanneke
zo 30-sep
Veluwerally (IJssel vanaf Deventer, 35 of 50 km)
zo
7-okt
VaarMee
zo 14-okt
Toertocht (19 km) rondom Leusden
Jan Tjalling
zo 14-okt
NK Kanoslalom (Sauheid bij Luik)
Gert Jan
za 20-okt
Toertocht (12 km) Bergschenhoek + bezoek Kanoshop Sjoerd
do 25-okt
Bestuursvergadering
Johanneke
za 27-okt
Toertocht (12 km) Utrecht bij Nacht
Ad
zo
4-nov
VaarMee
Algemene Leden Vergadering
wo 7-nov
Bestuur
Wekelijks (vanaf oktober):
Dinsdag en donderdag-avond: kanoslalom-training
Woensdag-avond: kanopolo-training (op de slalombaan)
Zondag-ochtend: toervaren & kanopolo-training

Info

