
Peddelblad
Het

Lustrumjaar
Nummer 1| April 2020| Jaargang 36| Clubblad Utrechtse Kano Club

Eskimoteercursus:
Wederom een succes!

Wildwater:
Een reis naar Schotland

UKC-er in beeld: 
Olaf



 2

 
Tarieven 2020*
 
Lidmaatschap
Eerste gezinslid   € 111,00 
Tweede gezinslid   € 75,00
Derde gezinslid e.v € 27,00 
Zelfstandig jeugdlid 
(tot 18 jaar)   € 75,00 
U-pas  korting mogelijk 
 
Inschrijfgeld   € 15,00 
Sleutelborg   € 50,00

Kanostalling  
(op eigen risico)
Kayak   €52,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten   € 68,00

Huren van clubmateriaal
    € 27,00
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 de secretaris: 
(secretaris@utrechtsekanoclub.nl)  
tenminste 4 weken voor het einde van het boek-
jaar (31 december).

*Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur 
voor het lidmaatschap danwel stalling, dient de 
betaling te worden voldaan. Indien dit niet het 
geval is, komt er een bedrag van 4,50 euro aan ad-
ministratiekosten boven op het te betalen bedrag 
bij de 1e aanmaning. Bij de 2e aanmaning is dit 
bedrag 10 euro. 



 3

Van de voorzitster................  4 
Wistjedatjes uit de archieven  
van 35 jaar UKC.....................  5
Nieuwjaarsborrel...................  6
Eskimoteercursus...................  8
Wildwatertrip 23 en 24 feb.....  9
Het Alpenweekend dat uitgroeide  
tot een heuse Schotlandtrip.....  10
Spiegelwaal......................... ....  12
Wintercup foto-impressie  
VKC....................................... ...  13
De Puzzelexpeditie, Het  
Labyrint en de Achtbaan..........   14
UKC-er in beeld........................  16
Van de WW-cie........................  17 
Ww-weekend Ourthe en salm...  20 
Winter 2019-2020 UKC1..........  24 
Polochallenge............................. 27
Mijmeren in Coronatijd............  28
Peddelpijn.................................  30
The training must go on............  31
Wanhoop nabij?........................  33
Personalia..................................  34
Bedankjes en complimenten.....  37

Inhoud



 4

Van de voorzitster

Lieve leden,

Wat een pech dat we het mooie weer van de 
afgelopen weken niet volop hebben kunnen 
benutten om alle mooie activiteiten die we met 
elkaar voor ogen hadden te realiseren! We we-
ten dat jullie veel werk hebben gehad om alles 
georganiseerd te krijgen en het is ontzettend 
zuur om te zien dat we dit nu niet in de prak-
tijk kunnen brengen. Er zijn geen trainingen en 
tochten meer, en ook geen lustrumfeest op onze 
eigen verjaardag, geen seizoensopening, geen 
wildwateravonturen, geen slalom en polowed-
strijden en voorlopig ook nog geen introductie-
cursus. En dat terwijl het weer zo mooi is en we 
er juist zo naar uitkeken!

Helaas zullen de maatregelen nog wel even aan-
houden. Dat is flink balen. Gelukkig hoeven we 
ons in de tussentijd niet te vervelen. De polo-
teams houden de conditie en competitie op pijl 
door elkaar ook op afstand uit te blijven dagen. 
Verderop in dit Peddelblad lees je hoe jij je ook 
kan aansluiten bij hun trainingen of kan verma-
ken met hun puzzels. Daarnaast kan je je dank-
zij alle schrijvers en de Peddelblad redactie weer 
vermaken met een goed gevuld Peddelblad!

De eerste Lustrumeditie van het Peddelblad 
neemt ons mee terug in de tijd. Naast Wistje-
datjes uit de Archieven van 35 jaar UKC denkt 
Sonja terug aan haar avontuur in de Grand Ca-
nyon in 2017. Ook zijn er verslagen van diverse 
activiteiten van afgelopen winter. Genoeg om 
ons nog even mee te vermaken dus!

Ondertussen houden we de adviezen van de di-
verse instanties goed in de gaten. Zodra we weer 
wat meer activiteiten kunnen ontplooien zullen 
we jullie daar als bestuur over informeren. Tot 
die tijd hopen we dat iedereen de richtlijnen 
respecteert. Zo dragen we er met elkaar aan bij 
dat we gezond blijven. 

Hou vol!

Johanneke
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Wistjedatjes uit de archieven van 35 jaar UKC

Wist je dat...
... UKC niet de eerste Utrechtse Kano Vereni-
ging is? In februari 1934 is de Stichtse Kano 
Vereniging opgericht met 30 leden. In de Kano 
Kampioen (van de ANWB) bieden zij kanos-
talling aan: Kanostation ‘De watervogel’ Oude 
Gracht 374, van 71/2 tot 22 u altijd iemand 
aanwezig. Bergruimte voor 25 kano’s. Tarief 
per 24 uur f. 0.25, tarief per week f 0.70. Ver-
krijgbaar drinkwater, petroleum, spiritus. 
Reparatiegelegenheid. 

... de eerste wildwateragenda al op 16 januari 
1985 (2 maanden voor de officiële oprichting) 
was opgesteld?. Op de agenda stonden onder 
meer een weekend trip naar De Ambleve en een 
dag varen op de Dommel. 

... we in eerste instantie geen clubhuis hadden? 
Tijdens de ledenvergadering van 18 november 
1987 is gekozen voor een clubhuis in Wijk bij 
Duurstede. In verband met de hogere kosten 
voor dit clubhuis moest de contributie flink 
worden verhoogd. Er waren op dat moment 131 
leden.
... we in 1994 een eigen boekwerk hadden met 
uitleg en informatie over het onderhouden van 
kano’s? Uw Kano Tip-Top heet het, met tips 
over het werken met polyester, polyesterverf, 
gelcoat, polyesterplamuur, epoxy, glasvezel 
e.d.. We hebben het opnieuw in de boekenkast 
gezet ter leering ende vermaeck. 

... in januari 1994 al werd begonnen met de 
plannen voor de 10e verjaardag van UKC in 
1995? De toenmalige lustrumcommissie be-
stond uit 6 personen waarvan drie nog steeds 
lid zijn: Elke Klieverik, Lucile van Hattum en 
Petra Verheem. Voor de muziek tijdens de fee-
stavond moest eerst de muziekinstallatie nog 
worden gerepareerd. Er was een kanokleding-
modeshow en een prijsvraag voor een nieuwe 
naam voor het clubblad. 

... er vijf jaar later minder animo was voor de 
15e verjaardag van UKC? Het bestuur had fl 
1000,- gereserveerd voor een lustrumfeest 
maar voor het aangekondigde feest bleek geen 
interesse. Daarom is het geld gebruikt om het 

Pinksterkamp en de BBQ bij de seizoensafslui-
ting te sponsoren.
... er in het beleidsplan 1999/2000 voor wordt 
gekozen om niet actief nieuwe leden te gaan 
werven? Een te sterke groei leidt tot onover-
zichtelijkheid en een te grote belasting van het 
kader t.b.v. het inwerken/trainen van nieu-
we leden. Bovendien geldt er in die jaren een 
bouwstop waardoor de loods niet uitgebreid 
kan worden. Het jeugdlidmaatschap zal wel 
gestimuleerd worden. Uitgangspunt blijft dat 
leden zelf voor hun boot en uitrusting zorgen.
... er in datzelfde beleidsplan wordt gespro-
ken over het vergroten van het aantal actieve 
leden? Op dat moment zijn slechts 20 van de 
150 leden actief in bestuur, commissies en als 
trainer/instructeur. Er wordt een plan gemaakt 
om dat te vergroten naar 30. Onder andere 
door te stellen dat commissies minimaal moe-
ten bestaan uit twee en het liefst 3 personen (in 
plaats van 1). 

... we in 2002 een heus Beheersplan Legionel-
lapreventie hadden? Het bijbehorende logboek 
voor maandelijks metingen is maar liefst 1x 
ingevuld :)
... er 19 oktober 2002 een schoonmaakdag is 
georganiseerd op het clubhuis. Er werd voor 
€4,73 aan schoonmaakmiddelen gedeclareerd 
en voor €6,22 aan appeltaart! 

... in 2003 hebben een aantal leden een Be-
leidsplan geschreven voor een Rodeocommissie 
naast de toenmalige commissie wildwatervaren 
en de commissie brandingvaren. Het toenmali-
ge bestuur stelde vervolgens voor om deze drie 
commissies samen te voegen omdat de leden 
van elk van deze commissies een grote overlap 
zullen vertonen.
... we op 7 augustus 2018 een officieel ‘Besluit 
tot het vaststellen van nummeraanduiding’ 
hebben ontvangen? Vanaf dat moment bevin-
den we ons officieel op nummer 2 (zonder toe-
voegingen) van de Westbroekse Binnenweg.--
 
Hartelijke groet, 

Johanneke Minnema
Voorzitter

Wist je dat de archieven van UKC best interessant zijn?
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Nieuwjaarsborrel
Zoals ieder jaar wordt er aandacht besteedt aan leden die lange tijd lid zijn van de club. Dit jaar 
zijn er maar liefst 3 leden die 25 jaar lid zijn dit jaar!

Flip Niesten
● Op 7 april 1995 werd Flip Niesten lid van UKC!
● De mensen die al wat langer lid zijn kennen Flip waarschijn-
lijk omdat ze hun sleutel bij hem mochten ophalen toen ze lid wer-
den. Zij zouden Flip ook kunnen kennen omdat hij vaak op zijn inline 
skates naar de club toe kwam.
● De eerste keer dat ik zelf contact had met Flip was toen  
ik de UKC Facebookpagina wilde opzetten. Toen ontdekte ik dat er al een besloten UKC Face-
book groep was opgericht voor het 25 jarig bestaan van UKC. Die pagina had Flip opgericht en 
zodoende kregen we voor de eerste keer contact. 
● De laatste tijd kom ik de naam van Flip vaker tegen: Flip was namelijk ooit secretaris in 
het bestuur en vanuit die functie onder andere bezig met het aanbrengen van structuur, taakver-
delingen en vrijwilligersbeleid. Iets waar Woutske en ik nu ook mee bezig zijn en dankbaar ge-
bruik van maken! 
● Wat ons opviel: Flip organiseerde ooit een dag voor de vrijwilligers (of actieve leden zoals 
we dat nu noemen) van de club bij hem thuis.
● In het bestuur was Flip het geweten van de club: als de andere bestuursleden enthousiast 
waren over een plan dan wist Flip dat te challengen met argumenten tegen het plan. Dit dwong 
het bestuur om hun keuzes goed te formuleren en dat was heel waardevol. Zeker in de periode 
van de nieuwbouw. 
● Wat ook opvallend is, is dat Flip zijn kano vervoert met een fietskar achter zijn fiets 
● Flip bewijst dat je ook aan cursussen mee kan doen als je al ruim 20 jaar lid bent: in 2015 
deed hij zowel mee aan de wildwater beginnerscursus als aan de eskimoteercursus in het zwem-
bad. 

Gerrit Verweij
● Op 19 mei 1995 werd Gerrit Verweij lid van UKC. Gerrit kan er vandaag helaas niet bij 
zijn maar we zullen zijn bloemetje en speldje een dezer dagen bij hem langs brengen. 
● Heeft in de beginperiode les gehad van Els Kluin: Hij heeft veel van haar geleerd en 
maakt nog steeds dankbaar gebruik van haar lessen. 
● Is nu met vervroegd pensioen en vaart graag en vaak: vrijwel elke week op woensdagmid-
dag samen met Johan vd Knaap en Dick den Hertog. Die vinden het leuk om met hem op pad te 
gaan omdat hij vol humor zit. Ze zetten deze traditie graag nog vele jaren voort!
● Is naast het kanoën ook erg actief: doet veel vrijwilligerswerk voor de kerk, voor verzor-
gingshuizen, voor zijn eigen appartementencomplex (VVE) en is lid van de Zuilense Fanfare. 
Voor UKC helpt Gerrit Dick den Hertog soms bij de routeinspectie van de Vecht.
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Jan Tjalling van der Wal
● Op 12 april 1995 werd Jan Tjalling lid van UKC!
● Wie vraagt naar verhalen over Jan Tjalling krijgt vooral te 
horen dat Jan Tjalling zelf graag verhalen vertelt. En als je al 25 jaar 
lang mee gaat met toertochten, wildwaterweken, kanokamperen, 
tochten op zee, slalomwedstrijden, langlaufen, skiën en telemarken 
dan heb je veel meegemaakt om over te vertellen en veel ervaring om 
uit te putten!
● Uit de verhalen maken we op dat je het liefst over kleine
 weggetjes naar de eindbestemming rijdt. Dat deed je lange tijd in de jou zo 
geliefde Rover. Maar helaas kreeg je daarmee een ongeluk toen je onderweg was naar Saint Pierre 
de Boeuf. Toen belandde je met Sonja in een hotel en moest er helaas een nieuwe auto komen. 
● Als je niet weg bent met de kano ben je ook vaak actief als vrijwilliger bij UKC: bij slalom-
wedstrijden help je de dag van te voren et de voorbereidingen en zit je tijdens de wedstrijd bij de 
start of finish, je bent een van de organisatoren van de VaarMee, je organiseert samen met Logan 
de Open Kano Cursus en in het verleden was je ook enkele jaren voorzitter van het bestuur. In die 
periode heb je onder andere de vergunningsaanvraag voor de verlichting van de slalombaan gere-
geld. We vonden daarvan afgelopen week nog diverse tekeningen in de archieven. 
● Al met al kennen we je als een trouw en gezellig UKC lid dat altijd klaar staat voor de club 
en haar leden. Heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan en we hopen dat je nog lang en met 
plezier actief lid blijft van onze club!

Actieve leden
Ook is er tijdens de nieuwjaarsborrel tijd besteed aan een nieuw concept: Het in het zonnetje 
zetten van actieve leden. Het meest actieve lid (gekozen door onze leden), krijgt de zilveren ped-
del. Dit jaar is Eefje Roelofs gekozen voor haar inzet in de club!
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Eskimoteercursus
Zoals ieder jaar heeft de UKC een eskimoteercursus in het zwembad. We hadden dit jaar in to-
taal 9 lessen op de planning waarvan een freestyle les. Hiervan hebben we door de Coronamaat-
regelen maar 6 lessen kunnen doen. Dit mag echter de pret niet drukken. De lessen werden goed 
bezocht en er is weer veel geleerd. Omdat we de bui al zagen hangen hadden we de eskimoteer-
wedstrijd naar voren gehaald. Hier was Cor de grote winnaar! 
Zie hieronder een foto-impressie van de cursus.
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Op zaterdag 23 en zondag 24 februari besloten Sjoerd, Logan, Lieke en ik te gaan varen in 
België. Aan Lieke en mij de grote taak om het voorvaren te oefenen. Daar was zaterdag ge-
noeg tijd voor op de Üßbach. We verbleven op een camping met appartementen die gelegen 
was naast de rivier. Dit was dus ook ons instappunt. Tunnels, slides en bomen passeerden de 
revue.  
 
De dag erna zijn we naar de Irreler Wasserfälle gegaan. Er stond redelijk wat water, wat het 
spannend en leuk maakte. Het verval waar het om gaat op dit traject, is vreselijk irritant. Er 
ligt namelijk een steen onder de golf die je 9 van 10 keer niet ziet, als je er vaart. Ik voer er 
natuurlijk recht tegenaan, waarna ik genadeloos door het water om werd gegooid. Gelukkig 
rolde ik maar ik was natuurlijk niet content met de situatie. Let’s try again!
            Sjaan

Wildwatertrip 23 en 24 feb
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Het Alpenweekend dat uitgroeide tot een 
heuse Schotlandtrip

Bij water, kanoën, bij sneeuw, skiën en bij ijs 
schaatsen was de aankondiging. Het kon dus 
niet missen, zo leek het. Helaas bleek er geen 
van allen te zijn. Een week van te voren kwam  
daarom de vraag of we niet op vrijdagmiddag 
om 17uur in IJmuiden konden zijn? Er werd 
ook nog een dagje aangeplakt want ja het is toch 
een hele overtocht. Gelukkig waren de meesten 
van ons flexibel en vanwege de bestemming 
haakte ook Johanneke nog aan om te wandelen.

Na een heleboel telefoontjes konden de boot 
en het huis(je) worden geboekt door Peter en 
waren we bijna klaar voor vertrek. Was het niet 
dat Lennart zijn auto het begaf. Gelukkig was 
het euvel dusdanig dat hij er nog eventjes mee 
door kon rijden.

Na nog een ochtendje werken spoeden wij ons 
vrijdagmiddag naar de boot. Één van ons was 
er niet helemaal bij met z’n hoofd en vergat zijn 
paspoort. Dit pakte voor Anneloes uiteindelijk 
toch goed uit omdat haar vliegtuig vanwege 
de storm werd gecanceld en zij zaterdag toch 
samen konden reizen. Uiteindelijk zijn we dan 
met 10 man in Schotland aanbeland.

En wat was het er mooi! Het regende lang niet 
zoveel als verwacht maar er was genoeg te 
varen. Uitgestrekte heuvellandschappen met 
sneeuw erbovenop. Cor had eerder gevaren in 
het gebied en had voor ons een divers aanbod 
aan rivieren in petto.

Op de aankomstdag hebben we wat ingevaren 
op de Tay. Een brede rivier waar het water vrij 
snel doorheen stroomde wat veel golfjes ople-

verde. Het regenwater van de dagen ervoor had 
zich hier verzameld waardoor de keerwaters en 
oevers wat waren overstroomd.

Op dag 2 vertrokken we naar de Ericht. Door 
een suffe zwempartij bij het spelen in het eerste 
golfje werd het voor mij een koude dag maar 
niet minder mooi. Morgen toch een extra ther-
molaagje aan. De rivier bleek een goede plek 
voor Lennart, Anna, Sonja en mijzelf om te oe-
fenen met zelfstandig varen. Gevieren maakten 
we een plan en voeren om beurten voorop. Dit 
ging behoorlijk goed totdat de rivier ons na een 
bocht verraste met een iets groter verval. Ech-
ter, niet zonder resultaat. Het leverde Lennart 
zijn eerste echte eskimorol op wildewater op!

De volgende dag konden we het geleerde me-
teen in de praktijk brengen. Terwijl Sonja,  
Johanneke en Anneloes genoten van een prach-
tige sneeuwwandeling voeren Anna, Lennart 
en ondergetekende de Garry. Een rustig maar 
landschappelijk heel mooi riviertje. Jammer 
genoeg wel met een wildwater vijf passage in 
het midden dus dat werd een heel eind sjouwen 
met de boot. Iets wat Reinier, Peter en Cor ook 
moesten doen om überhaupt bij hun rivier de 
Timmel te komen. De schotten schijnen veel 
waarde te hechten aan het recht van overpad 
maar om iedereen te vriend te houden zijn er 
voor kajakkers toch wat do’s en don’ts bij de in- 
en uitstapplekken.

Dinsdag was alweer de laatste vaardag en beslo-
ten we het wat hogerop te zoeken. In de  
Highlands lag een flink pak sneeuw. Vanuit de 
auto leek het soms wel een wit maanlandschap. 
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De Feshie bleek een mooie rustige rivier met als 
toetje een toffe kloofpassage. Voor de schotten 
een plek om na het werk nog even wat te spelen, 
maar ik kom helaas niet elke dag op zulke plek-
ken. Na het rustige begin van de rivier moesten 
we even flink aan de bak, maar we brachten het 
er zonder veel kleerscheuren vanaf. Een mooi 
einde van ons vaaravontuur.

De terugweg verliep verder gelukkig zonder 
problemen.

Bedankt allemaal voor deze mooie en relaxte 
week/weekend/paar dagen!

Schotland smaakte naar meer! (Hoewel niet 
iedereen dit kon zeggen over de Haggis).

     Irene Aarts
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Spiegelwaal
Op de Spiegelwaal bevindt zich een langgerekte 
speelgolf. Eén keer per jaar (in/rond februari) 
is deze speelgolf voor een aantal dagen in goe-
de conditie. In goede conditie is de golf als de 
peilschaal tussen de 1060 en 1200 cm ligt. De 
peilschaal die gehanteerd wordt is de peilschaal 
Nijmegen Haven. 

Waar kan je deze mooie golf vinden?  
Deze is van twee kanten te benaderen, namelijk: 
Stroomafwaarts linkeroever (op het eiland bij 
de bunker):  
Oudedijk, 6663 Nijmegen; 51.855371, 5.873186

Stroomafwaarts rechts (op de boulevard aan de 
Lentse kant): 
Lentse Warande, 6663 BJ Nijmegen; 51.858141, 
5.870836

Met dank aan de website van de Batavieren!
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Wintercup foto-impressie VKC
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De Puzzelexpeditie, Het Labyrint en de Acht-
baan 
Weekend van 6-7-8 maart Kleine Kyll en Midden-
Rur- Georganiseerd door Lizelot en Dariusz.
 
Wie gingen er mee?: Lizelotte, Dariusz, Cor, Talitha, 
Fiona, Jan, Marianne, Jeroen, Paul,  Margot en Irene.
 
Op vrijdag 6 maart , bij aanvang van ons avontuur 
bleek voor alle Belgische rivieren een vaarverbod van 
kracht te zijn vanwege te hoog water. Het zou dit keer 
dus misschien geen keien-rijden worden, no bumpy 
rides, maar ……hou je vast, WANDELEN!
 
Gelukkig hadden wij drie meesters in het improvise-
ren bij ons, Dariusz, Lizelotte en Cor. Zij verkenden 
verschillende opties en kozen ervoor om op dag één 
te rijden naar de Kleine Kyll. Deze bijzondere rivier 
konden wij nu bepeddelen, uniek omdat hier nor-
maal schijnbaar maar een klein kabbelend beekje 
stroomt.  
 
Op vrijdagavond vertrokken we vanaf de club, volge-
laden met boten, mensen, pompoen en chips.  
Dariusz snelde met Lizelot en Marianne weg in zijn 
rode zoef-zoef Hyundai om Cor op te halen, de fami-
lie Knol kwamen in hun camperbus, en Margot Paul 
Jeroen en ik zaten in de futuristische cockpit van de 
Prius. Zoals altijd reden we weer langs Chemelot 
bij Geleen, met zijn vlammende industriepijpen het 
Mordor van Limburg.
De route verliep probleemloos tot het laatste stuk: 
een bosweggetje steil omhoog vanaf Stavelot naar 
het huis, Trois Petit Cochons in Logbiermé. Het was 
zo mistig dat we eigenlijk niet meer zagen waar we 
reden. Maar Margot en Paul bleven rustig, en als we 
even een stukje weg mist(t)en, dan stuurde Margot 
gewoon weer bij. 
 
Het bleek een mooi verzorgd huis te zijn, met lekke-
re luie banken en een enorm projectiescherm voor 
de tv. Hier werden zorgvuldig allerlei waterstanden 
bekeken en afstanden berekend. Er waren enorme 
schuifdeuren naar het terras waar je een prachtig uit-

zicht had over het dramatische Belgische heuvelland-
schap. Wij stortten ons meteen op de tafelvoetbaltafel 
waarbij het spel een extra uitdaging had, omdat het 
voetballetje de vorm had van een pepernoot. 
 
De volgende ochtend reden we naar onze Kleine Kyll, 
ondwerweg moest alleen de camperbus zich even 
warm rijden, het was ’s nachts dan ook wel erg koud 
geweest.
De Kleine Kyll was één grote zonnige puzzeltocht. 
Cor ging steeds scouten en daarna aanwijzingen ge-
ven. We leerden veel over elkaar signalen doorgeven, 
“hoe om te gaan met bomen in de natuur”. Dit keer 
was het beter ze niet te knuffelen, maar er onder door 
te limbo-en of met respectvolle afstand erom heen te 
varen. Iedereen hielp elkaar en gaf elkaar aanwijzin-
gen hoe te varen en welk keerwater in te scheuren. Er 
waren een paar zwemmers, maar dit waren natuurlijk 
ook de mensen die een EXTRA GROOT risico na-
men bij de bomen-limbo-onderdoorvaar-route. Meer 
richting het einde van onze expeditie moesten we 
allemaal uitstappen omdat er een niet te bevaren stuk 
aankwam. Cor stond ineens aan de overkant van de 
rivier. Het idee was dat wij daar ook allemaal naartoe 
kwamen. Hmmm, eerst maar de boten. Cor moest 
even oefenen met de werplijnen en wij met vangen 
natuurlijk, want het was best een groot stuk wat over-
brugt moest worden. De eerste boten lukten. Daarna 
werd Lizelot vastgehaakt en in de rivier geworpen! 
De stroming greep haar beet, de golven trokken haar 
onder, even was er niets meer te zien van Lizelot. 
Maar niets kon haar deren en kranig hield zij zich 
vast totdat ze in het keerwater aan de overkant lag. 
Gelukkig hield Cor haar aan de andere kant van het 
touw ook vast. Toen we dit zo allemaal zo eens aan-
schouwd hadden, leek het iedereen toch beter om via 
de rivieroever naar boven te klimmen:
Als ware amazones baanden Talitha, Fiona, Margot, 
Marianne en ik ons een weg door het Bramenwoud 
naar boven. De mannen liepen achterop. Talitha ging 
voorop en sloeg weerbarstige stiekem opspringen-
de bramenstruiken vol overtuiging neer met haar 
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peddel. Het leek wel de setting van Jim Henson’s 
Labyrinth. Met glibberende kanoschoentjes op een 
mikado van bramenwortels, doornen kliefden ons in 
het gezicht, geen droogpak was meer droog van bin-
nen, maar niets hield deze groep tegen, we bereikten 
allemaal de top! 
We konden het pad daarna volgen naar de waterval. 
Alleen Cor durfde de waterval te varen en ging toen 
spectaculair om in de nauwe flessenhals erachter 
maar kon professioneel rollen. Omdat deze dag  een 
heus rivier-studie experiment was hebben we er 
IETSJE langer over gedaan dan normaal, we deden 7 
uur over 5 km (zoiets).
 
De volgende dag besloten we naar de Rur te rijden. 
Eerst reden we naar Dreistegen, vlak voor  
Monschau, waar Cor, Paul, Dariusz en Margot in-
stapten.  De anderen reden de auto’s naar het instap-
punt na Monschau, bij de waterzuivering en reden de 
auto’s daarna om naar de camping bij Hammer. 
De Rur had lekker veel volume, ze zat vol golven 

en er was geen steen te bekennen vanwege de wa-
terstand: Het was de hemel! Je kon er je eigen wild-
waterachtbaan van maken door een golventrein te 
nemen, of dansend met de heupen erom heen dobbe-
ren, of in een vlotje traverseren, (salto’s op de golven 
had blijkbaar ook gekund) er was voor ieder wat wils. 
In de keerwaters kwamen we steeds andere leden van 
UKC tegen die voor 1 dagje waren gekomen: het was 
1 groot wildwaterfeest!
Na anderhalf uur kwamen we aan bij de camping. 
Het miezerde ondertussen een beetje maar het was 
nog steeds niet koud. Bij het omkleden werden we 
gezelschap gehouden door een paar nieuwsgierige 
ezels. Iedereen nam afscheid onder het genot van 
chips en chocomel. 
 
Iedereen bedankt voor het toffe spannende leerzame 
en extreem gezellige weekend!
 
Irene Grijzen
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Wie ben je?
Mijn naam is Olaf Lem, ik ben 54 jaar oud 
(bouwjaar 1966) en geboren in Amstelveen.
Maar al snel verhuisd naar Roermond en daar 
het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht.
Na omzwervingen via Tilburg en Groningen 
woon ik inmiddels alweer ruim 25 jaar in Hil-
versum.
Naast kanovaren mag ik graag motorrijden, 
wandelen (LAW, 25 km. of meer per keer) en 
basgitaar spelen.
Ooit was ik getrouwd en ik heb drie kinderen 
(M17, J20 en J22 (maar geen van drieën kano-
vaarders in spé :( ).
 
Raar feitje over jezelf
Uhhh … (of misschien hoe ik bij de UKC terecht 
ben gekomen … :P )
 
Hoe lang ben je lid van de UKC?
Ik ben drie jaar lid van de UKC. Naast lid zijn 
van de UKC, vertegenwoordig ik als lid van het 
Regioteam Utrecht van het Koninklijk Neder-
land Watersportverbond ook de kanobelangen 
bij bijvoorbeeld Waterschappen, de Provincie 
en Gemeenten.
 
Hoe en waarom werd je lid van de club?
Voordat ik lid werd, had ik een korte romance 
met een oude jeugdvriendin van me, uit het 
Limburgse. Zij was al jaren fervent kanovaarster 
en heeft mij toen aangestoken.
De liefde is voorbij (we zijn nog wel vrienden 
gelukkig), maar kanoën doe ik dus nog steeds.
 
Welke disciplines beoefen je?
Via de UKC ben ik toervaarder en af en toe ben 
ik in een Canadees te vinden. Thuis in de gara-
ge ligt ook een Canadees, die ik vorige zomer 
tweedehands heb aangeschaft. Maar bij het 
ontbreken van een eigen auto en omdat ik nog 
niet klaar ben met het in elkaar lassen van een 

fietswagentje, heb ik daar nog niet in gevaren.
Hopelijk aankomend seizoen!
 
Wat vind je leuk aan deze discipline(s)?
Wat ik leuk vind aan toervaren is dat je aan de 
ene kant iets aan je conditie doet, maar daarbij 
ook nog de tijd hebt om van de natuur te genie-
ten.
En van je eventuele medevaarders, in de vorm 
van een goed gesprek (of een gezellig kletspraat-
je).
 
Wil je verder nog iets kwijt?
Het mooiste seizoen om te varen vind ik de 
winter.
Niet zo warm, maar de natuur is dan zo mooi 
verstild …

UK
C -er in beeld Olaf
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Van de WW-cie

Het afgelopen half jaar is een drukke tijd ge-
weest binnen de ww-cie. Er hebben weer een 
mooi aantal beginners hun eerste slagen op het 
wilde water mogen maken tijdens de beginners-
cursus, er is wat nieuw materiaal aangekocht en 
geschonken, een wildwaterreglement opgesteld, 
de commissie is uitgebreid en gelukkig is er ook 
nog gevaren in zowel Schotland en Duitsland 
dankzij plots bijzonder goede waterstanden 
deze winter!

Wildwaterreglement
In samenspraak met een groot deel van de 
wildwatervaarders is er een algemeen regle-
ment wildwatervaren opgesteld, met als doel 
de gang van zaken rondom wildwatertochten 
voor een ieder inzichtelijk te maken. We hopen 
met dit document een stap in de goede richting 
te hebben gemaakt om voor een ieder duidelijk 
te krijgen waarom we als wildwaterclub dingen 
regelen zoals we ze regelen en wat er van deel-
nemers en vrijwilligers verwacht (kan) worden 
tijdens een trip. Vooral een nuttig en hopelijk 
praktisch document dus, welke valt te downloa-
den van onze website (via http://www.utrecht-
sekanoclub.nl/wildwatervaren/). Dit reglement 
is sinds de ALV van afgelopen maart van kracht.

Materiaal
Sinds deze winter zijn er een tweetal mooie 
Prijon Cross bootjes aan het UKC clubbestand 
toegevoegd. Eén boot hebben we te danken aan 
een schenking van oud clublid Leo Meyer, dank 
daarvoor! De boten hebben lekker stevig plastic, 
handig verstelbare voetsteuntjes en zijn geschikt 
voor zowel kleine als grotere vaarders. Boven-
dien varen ze als een zonnetje, mede dankzij 
de kleur! We hebben de doelstelling om o.a. op 
termijn de boten van het watersportverbond te 
vervangen met grotere, degelijke exemplaren 
zoals deze, zodat de boten voor meer personen 
toegankelijk zijn. 

Naast de botencollectie hebben we ook de col-
lectie wildwater clubpeddels kunnen updaten 
met een tweetal tweedehands exemplaren. Hier 
was behoefte aan doordat de wildwaterpeddels 
van het watersportverbond worden ingezet bij 
het kanopoloën. Wegens strenge eisen aan ka-
nopolopeddels voor wat betreft scherpe randjes 
aan de uiteinden van de bladen, mogen we de 
polopeddels dan ook niet gebruiken voor wild-
water. De polopeddels in kwestie staan naast 
het duikershok; de wildwaterpeddels vind je in 
het peddelrek naast de deur in en de wildwater-
hoek! 

Incidenten
Afgelopen half jaar hebben zich, tegen onze 
traditie in, helaas een aantal incidenten voor-
gedaan. Om wildwestverhalen te voorkomen 
achten wij het goed dit hier te vermelden. We 
zoeken nog naar een vorm om dit op structurele 
wijze te gaan vastleggen en te rapporteren zodat 
voor iedereen de risico’s van onze sport inzich-
telijk worden. 
 Tijdens de beginnerscursus hebben twee 
personen het ziekenhuis moeten bezoeken: één 
persoon wegens een snijwondje in het aange-
zicht, de ander wegens loopproblemen na een 
ontmoeting met een steen in het water. Beide 
personen zijn inmiddels gelukkig weer geheel 
hersteld. 
 Tijdens een tripje brandingvaren aan de 
Nederlandse kust is een van de deelnemers uit 
zicht geraakt en weggedreven van de kust. De 
deelnemer is bij de boot in de buurt gebleven en 
kon zo gelukkig weer aan land worden gebracht. 
De reddingsdiensten zijn hierbij uitgerukt.
 Onze sport is helaas niet zonder ge-
vaar en veiligheid blijft onze aandacht hebben. 
Helaas kan vanwege corona onze geplande 
reddingstraining niet doorgaan; zodra het weer 
kan zullen we zoeken naar een manier om deze 
alsnog doorgang te laten vinden dit jaar.

http://www.utrechtsekanoclub.nl/wildwatervaren/
http://www.utrechtsekanoclub.nl/wildwatervaren/
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Uitbreiding wildwatercommissie
De wildwatercommissie bestond tot voor kort uit slechts Cor Veninga. Dat is natuurlijk een beetje 
eenzaam. Om het werk wat te verdelen (en Cor wat aanspraak te bieden ;)) zijn de volgende perso-
nen toegetreden tot de commissie. We stellen ze kort even voor:

Naam Bobby Sjaan Lennart Reinier Sjoerd Cor

Rol Plannen ww 
kalender, res-
cue & veilig-
heid, centraal 
aanspreekpunt

Opleidingen, 
centraal aan-
spreekpunt

Sonaris Opleidingen, 
materiaal

Opleidingen, 
rescue en vei-
ligheid

Sonaris, rescue 
en veiligheid

Intro Bobby heeft 
engelse roots 
en is daarom 
per definitie 
belachelijk 
goed in wild-
watervaren. 
Sinds de  
Brexit is hij 
ook Neder-
lands, dus 
heeft hij he-
laas wat aan 
wildwaters-
kills moeten 
inboeten… 
(Not true!) 
Bobby is 
een bekend 
gezicht 
voor menig 
wildwater-
vaarder, wat 
hem geknipt 
maakt als 
wildwater 
kalender 
planner. 
Samen met 
Sjaan is hij 
het aan-
spreekpunt 
van de com-
missie!

Wildwater-
vaarster by 
day, sla- 
lomster by 
night; in de 
weekenden 
soms beide. 
Sjaan deinst 
nergens voor 
terug zoals je 
aan de foto 
kunt zien. 
Sjaan weet 
nog goed hoe 
het is om 
als beginner 
meegesleept 
te worden 
het wilde 
water op. Ze 
hoopt be-
ginners een 
zachtaar-
digere in-
troductie te 
geven dan zij 
heeft gehad. 
Ook is ze 
beschikbaar 
voor al jullie 
wildwater-
vragen!

Aanstor-
mend  
talent en de 
toekomst 
van wildwa-
tervarend 
Utrecht; 
voor  
Lennart 
gaat geen 
brug te ver. 
Daarom 
helpt hij 
Cor met 
het verder 
uitbouwen 
van Sonaris. 
Weet ook 
de meest 
optimale 
weg door de 
Efteling!

Goede en 
betrouwba-
re vaarder 
en een vast-
houdend 
in alles wat 
hij doet; 
Reinier is 
een ware 
wildwater 
sensei. Ook 
heeft hij de 
eerbied-
waardige 
titel prof. 
dr. markt-
plaatswe-
tenschap-
pen, iets wat 
handig van 
pas komt in 
zijn rol als 
wildwater-
vertegen-
woordiger 
in de mate-
riaalcom-
missie.

Wie kent 
Sjoerd niet?! 
Wildwater-
veteraan en 
steady factor 
Sjoerd is 
sinds jaar en 
dag voortrek-
ker van de 
wildwater zo-
merweek en 
menig wild-
waterweek-
end. Van 
beginner tot 
gevorderde; 
Sjoerd kent 
het klappen 
van de zweep 
en helpt, 
samen met 
‘old grumpy 
men’ Bobby 
en Cor, de 
boel veilig te 
houden.

Getuige de 
foto, heeft Cor 
regelmatig 
moeite met 
kiezen. Daarom 
was hij op pa-
pier lange tijd 
alleen (maar 
niet alleen; 
bijgestaan door 
alle enthousi-
aste wildwa-
tervaarders!) 
de aanvoerder 
van het ww-ge-
beuren. Nu het 
voornoemde 
ww-gebeuren 
in de veilige 
handen van 
Bobby, Sjaan, 
Lennart,  
Reinier en 
Sjoerd ligt, 
heeft hij meer 
tijd om ijs 
te eten. En 
te varen. En 
domme dingen 
op wildwater te 
doen. En dan te 
roepen dat een 
ander dat beter 
niet kan doen. 
Zoiets :-)
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Plannen voor de toekomst
De nieuwe wildwatercommissie hoeft zich ondanks de coronacrisis niet te vervelen: Er ligt een 
handleiding voorvaarders en organisatoren in het verschiet. Sonaris wordt verder uitgebreid. Er 
worden opleidingsplannen gesmeed en we zijn druk bezig met de thema’s veiligheid en verzekerin-
gen. We houden jullie op de hoogte via de reguliere kanalen.

De wildwatercommissie

Heb je vragen voor de wildwatercommissie of wil je wat kwijt? Mail ons dan op  
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl 

mailto:wildwatervaren%40utrechtsekanoclub.nl%20?subject=
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ww-weekend Ourthe en salm
Aanwezig: Margot, Lennart, Niels, Tijmen, Marianne, Paul, Jeroen, Menno, Eelco, Irene Grijzen
Groep Niels: Paul, Irene, Niels, Jeroen, Margot.
Groep Tijmen: Tijmen, Marianne, Menno, Lennart, Eelco (filmt)

Vrijdagavond reden we in twee auto’s (die van 
Lennart en Margot) naar Beho,waar een gezellig 
huis met 6 slaapkamers op ons wachtte. Wie 
het eerst was moest wel even langs de huisbaas 
rijden om de sleutel op te halen. Het huis was 
lastig te vinden, dus waren we blij dat Lennart 
in gezelschap van de huisbaas ons voorging. We 
reden met drie auto’s tegelijk het erf op en kre-
gen daarna een uitleg van de huisbaas. Het huis 
bestond namelijk uit meerdere appartementen, 
die we nu allemaal tot onze beschikking had-
den. In de onderste brandde al lekker een open 
haard.
Na het gebruikelijke spel wie-gaat-(met-wie)-
waar-slapen en waar zijn de douches, bleven we 
met nog een paar mensen naast de kerstboom 
wat bijkletsen voordat we naar bed gingen.
Zaterdag zaten we om 8 uur met z’n allen aan 
het ontbijt. We hadden met Tijmen en Niels om 
half tien afgesproken bij Camping Pont de Ber-
guème. Het vaarplan voor die dag was de weste-
lijke Ourthe, omdat die voldoende water had.
Een kleine 2 uur later waren we allemaal op de 
Camping Pont de Berguème, een tochtje van 35
minuten. Hier werden de kano’s van de aan-
hanger getrokken en hees iedereen zich in zijn 
wetsuit of droogpak. Terwijl de auto’s zich met 
trailer naar het eindpunt verplaatsten, hadden 
de achterblijvers een half uur om koffie te drin-
ken in het café van de camping. 

Niels en Tijmen spraken ieder hun eigen vaar-
groepje toe met richtlijnen over veiligheid,
communicatie-tekens en vaarvolgorde, waarna 
we ons met kano’s en al in de Ourthe Occidenta-
le stortten. Het eerst stuk ging door open wei-
landen, maar het grootste deel voeren we door 
dichte bossen, af en toe op steile hellingen. Hier 
lagen ook een keer een boom dwars over de 
rivier. Een keer moesten we eruit en hebben we 
de boten een stuk over de kant gesleept. 

De rivier stroomde hard genoeg om niet veel te 
hoeven peddelen en om achter obstakels aardi-
ge keerwaters te geven. Om het nog een beetje 
uitdagend te houden werd elk geschikt keerwa-
ter wel gepakt. Grote stenen in de rivier gaven 
kleine keerwaters waar je direct weer weg moest 
wezen om ruimte te maken voor de vaarders 
achter je. Bij één grote steen had voorvaarder 
Paul niet gezien dat er nog een klein steentje 
achter lag, waar hij strak invarend zijdelings 
tegen aan kwam, waarna hij water maakte door 
zijn losgeschoten spatzeil. Hij moest daarna via 
de grote steen zijn boot uit om deze te legen. 
Hij was de enige die dag en werd daarom direct 
verplicht tot het schrijven van dit stukje. 

Na 2 uur peddelen vonden we het tijd voor 
lunch en zijn we bij een grazig stukje even uitge-
stapt.
Toen we weer een uurtje aan te varen waren 
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werd de rivier duidelijk breder en het water 
rustiger, hetgeen de aanwezigheid van een stuw 
verraadde. Niels en Tijmen verkende waar de 
stuw het veiligste te nemen was, waarna ieder-
een een-voor-een zonder problemen het ca. 1 
meter hogeverval afvoer. Twintig minuten later 
was er een golfje waar we konden oefenen met 
surfen en traverseren. Daarna kwam al snel het 
eindpunt in zicht en hesen we de boten de hel-
ling op naar de auto’s.

Het meest speciale aan het huis was een apart 
ruimte in de kelder waar pingpong en andere 
spelen beoefend konden worden. Ideaal dus om 
de avond in door te brengen. Die avond bleek 
echter de vloer vanuit het rioolputje over-
stroomd te zijn, iets dat volgens de eigenaar al 
jaren niet meer was voorkomen. Gelukkig had 
Lennart een kaartspel meegebracht waar ge-
woon iedereen aan mee kon doen: Bears
en Baby’s. Helaas bleek de puntentelling toch 
anders te zijn dan die waar men voor gespeeld 
had, zodat de winnaar uiteindelijk de verliezer 
bleek te zijn.

De volgende ochtend ontbeten met verse crois-
sants die Margot nog even was gaan kopen in 
het dorp verderop. Na alles inpakken en oprui-
men bleek het instappunt (aan de Salm) van-
daag maar 20 minuten rijden te zijn, zodat we 
ook na het pendelen naar het uitstappunt nog 
ruim voor 12 uur in het water lagen. 

De Salm bleek, zelfs bij deze lage waterstand, 
wel een stukje harder te stromen dan de Ourthe.
Gelukkig wilde ook vandaag iedereen weer 
mee, zodat we in dezelfde twee groepjes konden 
varen als gisteren. Gelukkig vond Niels, onze 
opper-voorvaarder, het goed dat ik ook vandaag 
weer voorop
ging varen, zij het met enige afstand achter het 
groepje van Tijmen. Het eerste stuk was nog 
vrij smal en mooi landelijk waarbij we tussen de 
stobben van geknotte bomen doorvoerden. Na 
een kwartier stond Tijmen ons al op te wach-
ten, om te gebaren dat we eruit moesten: er lag 
weer een boom in de weg. Gelukkig hoefde we 
maar een klein stukje om te dragen. Helaas was 
het na een paar minuten weer raak. Deze boom 
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bleken we echter één-voor-éen langs te
kunnen varen. Een kwartier daarna werd er 
weer alarm geslagen. Dit keer schoten we ver-
spreid de kleine keerwater in en ging Niels 
verkennen. Hij gaf daarna met signalen door 
dat we één-voor-één moesten komen. Met een 
peddelsignaal werd daarna te kennen gegeven, 
wanneer de volgende mocht komen. Dat leverde 
een misverstand op bij de eerste vaarder, die ik 
(oeps) al had weggestuurd. Gelukkig ging het 
goed en konden we allemaal makkelijk langs de 
omgevallen boom varen.
Daarna werd de rivier geleidelijk breder en werd 
het dal steeds meer bebost, maar zijn we geen
hinderlijke obstakels meer tegengekomen. Bij 
de oude watermolen moesten we nog één-voor-
één van het vervalletje. Twee uur na de start 
werd er weer gepauzeerd op een open stukje in 
het bos. De rivier bleef tot het einde toe goed 
doorstromen. Hij werd richting Trois-Ponts 
zelfs wat onstuimiger, wat in combinatie met 
grote stenen een interessante tocht opleverde.
Zonder ongelukken bereikte beide groepjes de 
Amblève, die we rustig afpeddelden richting 
Coo. 

Na het opbinden van de boten wilden Niels en 
Tijmen direct op huis aan. De anderen vonden 
hetgezellig om nog wat te gaan kijken bij de wa-
terval en te drinken bij een van de café’s.
Moe en voldaan gingen we daarna terug naar 
Utrecht.

Paul

 
Overzicht
 
Zaterdag 11 januari 2020, 12:05 – 16:00: 
Westelijke Ourthe, van Camping Pont de Ber-
gueme naar Kampweide-N834: 11 km. Water-
stand: 75 cm bij Wyompont.
 
Zondag 12 januari 2020, 11:40 – 16:15: Salm 
van Rue du Pouhon, Petit Halleux naar parkeer-
plaats aan Grand Coo, Coo: 12 km. Waterstand: 
57 cm bij TroisPonts.
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Winter 2019-2020 UKC1

Vraag een willekeurig persoon waar hij aan 
denkt bij: “winteravonden” en hij zal iets zeg-
gen in de trant van warmte, binnen, kaarsjes 
en ook een paar kilo aankomen. En bij “winter-
sport”, denkt de gemiddelde Nederlander vast 
aan sneeuw, Kaiserschmarrn en après ski. 

Het is winterstop. Iedereen is aan het relaxen tot 
ballen weer rollen en het ’s avonds weer licht is. De 
enige zomersporters die wat te vertellen hebben, zijn 
topsporters die op een warm eiland zitten, 2x per dag 
trainen en verder in winterslaap zijn. Moet een heer-
lijke gedachte zijn om te denken dat je op  
Fuerteventura mentaal sterker wordt, dan in ons 
eigen kikkerlandje. Want nu wij!

Vraag iemand van UKC1 (of aan Ties, Kenneth,  
Elena, Sonja) waar hij/zij aan denkt bij “winter-
avonden” en “wintersport” en hij benoemt iets heel 
anders. Want i.pv. een paar maanden niks doen, om 
vervolgens aan het eind van de winter uit een winter-
slaap te ontwaken, zijn wij de hele winter gaan knal-
len. Dus wij denken aan jezelf leeg peddelen, waarna 
dansen onder de douche vanwege té pijnlijke voeten 
door de kou en aan volledig in shape de winter uit 
komen.

Volgens onze trainingsgoeroes is de winterperiode 
enorm belangrijk; wordt daar de basis gelegd waar 
we vervolgens het hele seizoen op kunnen bouwen. 
Daarom liet Drill Master Raymond ons elke maan-
dagavond alle hoeken van de plas zien met een effici-
entere peddeltechniek waarbij we kracht vanuit ons 
hele lichaam in kunnen zetten. In het begin was het 
erg wennen, maar inmiddels na ruim 5 maanden zijn 
we eraan gewend. De “spelletjes” waren meerdere 
keren zo intensief dat de vissen iemands avondeten 
gevoerd kregen…

Elke woensdag werden we getraind door Mister  
Kanopolo Mark. Hij doet onschuldig door alle 
oefeningen “spelletjes” te noemen, maar dat is valse 
schijn. En ondanks maanden trainen bleven sommi-
ge dingen lastig. Soms werd overwogen om over te 
stappen op een makkelijkere sport; bijv jeu de boulle 
of curling. En soms overwoog Mark om ons op te ge-
ven; vooral als we alsmaar niet juist doordraaien van 
positie bij zijn oefeningen. Op de woensdag werden 
man op man situaties (ook wel lapdances) letterlijk 

genomen, of je nou wilde of niet. (gezocht: vertrou-
wenspersoon binnen UKC).

Als het op woensdag écht onder de 5 graden was 
(lees: als én weerplaza én weeronline én KNMI én  
Buienradar dat aangaven) kregen we gymzaalses-
sies waarvan de spierpijn minimaal 3 dagen gevoeld 
werd.

Mocht je je afvragen of onze trainers zelf nog wat 
hebben geleerd: jazeker! Mark ontdekte na 14 jaar, 
dat er een puzzelstuk aan de overkant ligt. En  
Raymond bleef zich elke week verbazen dat er men-
sen waren die konden praten tijdens de training, hoe 
intensief de training ook was.

Om te voorkomen dat de kou, de donkere dagen en 
het missen van wedstrijden ons zou demotiveren, 
hebben we andere competities bedacht. We moes-
ten ons ergens aan vasthouden, dus werden diverse 
tellingen gehouden en werden Garmins, Wahoo & 
Fitbits van stal gehaald om onderlinge competities te 
houden:
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Top 10 afwezigheidsredenen:
1. De training is over 2,5 uur, maar we zijn nu midden in een bordspel. Dus kan niet komen.
2. Ik ben een kast aan het verven.
3. Ik ben op de bank in slaap gevallen toen ik naar training wilde gaan.
4. Ik ben aan het bijkomen van mijn eigen verjaardagsevent 2 dagen geleden.
5. Ik ben mijn broek vergeten.
6. Ik doe op maandag liever aan parkgehuppelspringgezweet dan aan kanopolo.
7. Ik moet naar de Schouwburg met een vriendin die een kaartje over heeft.
8. Ik ga morgen op vakantie.
9. Het is de enige avond dat ik mijn vriendin kan zien deze week.
10. Ik ga liever fietsen met collega’s.
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Extra winterzaken:
-We hebben 3 keer getraind in het zwembad om 
elkaar ouderwets te kielhalen. 
-We hebben nieuwe spullen aangeschaft, zoals 
goede ballen, nieuwe zwemvesten, boten zijn 
geplakt en peddels gebroken.
-We hebben veganistische voeding en Dry  
January overwogen 
-We hebben wedstrijdanalyses van wk finales 
gedaan en kwamen er achter dat wedstrijden 
van ons van een paar jaar geleden op slow moti-
on afgespeeld lijken.
-We hebben een zoektocht gehouden naar een 
mascotte (oproep in vorig Peddelblad) echter 
staat de vacature nog steeds uit.

Samenvattend:
We gaan er niet vanuit dat we enorme stappen 
hebben gezet, maar wel dat we harder varen 

dan ooit, dat hele toernooien vol houden, we 
verder en harder kunnen gooien dan voorheen, 
we minder onnodige fouten maken en we mini-
maal een paar maanden kunnen doen met onze 
peddels, voor ze weer breken. 
Maar misschien is wel het belangrijkste van al-
les: de meeste van ons weten dat we deze winter 
echt niks hebben laten liggen. We hebben het 
maximale uit onszelf gehaald in een fantastische 
donkere, koude werkomgeving. Deze lijn gaan 
we voortzetten tijdens het wedstrijdseizoen; 
daar kijken we met vertrouwen naar uit. 

Mocht je ons willen zien shinen, we hebben ons 
opgegeven voor:
20-21 juni het NK (deel 1) in Helmond.
26-27 september het NK (deel 2) in Den Haag
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Polochallenge 
 
En toen was er de polochallenge! Om niet te vergeten hoe we eruit zien en vooral wat onze 
beste polo-techniek is, was de challange: beeld jezelf uit in die pose. In polo-outfit of iets wat 
daarvoor door kan gaan. We hebben wat afgelachen. Helaas kan je geen filmpjes tonen in een 
papieren blaadje... Er kwam vanalles voorbij: Eskimorol in een hangmat! Boogslag op een paard! 
En regen!!

CoronacrisisCoronacrisis
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Oei Coronatijd. Geen tot nauwelijks live-contac-
ten. Je wordt er toch doodziek van!

Zelfs ik (niet zo’n opruimster van nature) ga 
maar eens hier en daar wat ordenen.
Wat ik daardoor tegen kwam was een verslag-
je wat ik begonnen was te schrijven over onze 
Grand-Canyontrip in februari 2017.
Ja, er heeft al een verslag in het Peddelblad 
gestaan, maar ik kan me zo voorstellen dat er nu 
weinig kopij binnenkomt op de redactie.
Misschien is dit nu toch de tijd om mijn emoties 
rondom deze, voor mij geweldige reis  te delen 
met andere UKC’ers.
Nu er weinig nieuw-spectaculairs te beleven 
valt, herbeleef ik dankbaar de avonturen uit het 
verleden. En -geloof me- dan geniet ik er op-
nieuw van.
Wil je mee-beleven lees dan verder….. 

Ooit wilde ik de Grand-Canyon weleens zien.
En dan hoor je eind december (2016) dat er een 
groepje UKC wildwatervaarders door de Grand 
Canyon gaat varen.
Voor mij een unieke gelegenheid om te vragen 
of ik het groepje mag vergezellen.
MAAR tegelijkertijd komen allerlei vragen  
boven borrelen:
1 Kan ik dat wel? Heb ik dat niveau?
2 Wat is het vereiste niveau voor deze  
rivier überhaupt?
3 Ik ben waarschijnlijk niet de jongste?
Is het niet te intensief voor mij, waardoor ik een 
remmende factor in de groep ben?
4 Hoe is de groepsamenstelling?
Willen ze mij er wel bij hebben?
5 Kan ik als werkende in het onderwijs wel 
vrij krijgen buiten de schoolvakanties?
Deze vragen speelden er door mijn hoofd.
 Niet vragen levert niets op.
 Wel vragen --> Spannend… 

En dan… het verlossende ongelooflijke ant-
woord: Cor belt oudejaarsavond ( in het vervolg 
voor mij een memorabel moment)
IK KAN MEE NAAR DE GRAND CANYON!!!!!
Wel noemt hij meteen een heleboel vereisten, 
welke op dat moment het ene oor in en het 

andere oor uitgaan, want ik ga naar de Grand 
Canyon om wildwater te varen. Twee geweldi-
ge acties. Samen een ongelooflijk avontuur!  Ik 
moet wel nog “even” vrij vragen. Dat is een flin-
ke hobbel in de Kerstvakantie op Nieuwjaars-
dag. Ik besluit mijn directrice nog even rust te 
gunnen door op 2 januari “pas”te bellen. Maar 
langer moet ik volgens Cor niet wachten, want 
er moet eigenlijk meteen ingeschreven worden 
bij de commissie, die bepaalt hoeveel en welke 
groepen (loting) er in de Canyon mogen. Strui-
kelend over mijn woorden stel ik mijn vraag aan 
de directrice. Ik heb wel nog een aantal vrij op 
te nemen dagen, maar in totaal één te weinig. 
Er zit gelukkig ook nog de krokusvakantie in de 
Canyon periode. Mijn leidinggevende kent me 
gelukkig goed genoeg en beseft dat dit belang-
rijk voor me is. Die dag komt wel goed en haal 
ik wel een andere keer in. Ode aan de directrice!

De 1e meeting is al gauw.
Oeps, alles in het Engels. Lastig, maar dat moet 
ik toch ook wel kunnen.
Ik ben verreweg de oudste, maar de jonge men-
sen zijn allemaal zeer sympathiek.
Anna, Cor, Irene, Logan, Sjoerd, Bobby kende ik 
al wel.
Maar ook Tuur, Maarten, Mieke en Sil bleken 
meteen al gezellige, positieve mensen te zijn.
En juist DAT heeft geleid tot een geweldige reis.     
Elkaar helpen was daarbij een essentieël onder-
deel. 

Volgende hobbel voor mij was: Een vliegreis 
boeken… Eh Hoe doe je dat?? Kom je ook wel 
weer uit met een beetje hulp (dank zij Sjoerd).
De verplichte reistoestemming voor de USA 
(Esta) ga ik aanvragen en ook nog even gauw 
een nieuw paspoort. Daags voor vertrek bleek 
de naam op het Esta formulier niet exact over-
een te komen met de naam op het vliegticket.
HELP! Weer was Sjoerd de grote adviseur. Maar 
ik moest wel zelf kiezen. Een nieuw Esta formu-
lier aanvragen of gokken dat de naam geaccep-
teerd werd. De aanvraag van een nieuw formu-
lier kon weer dagen duren. Een nieuw formulier 
aangevraagd en het was er met een paar uur. 
Pfff…

Mijmeren in Coronatijd

 
CoronacrisisCoronacrisis
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Toch met spanning in het lijf de volgende och-
tend naar Schiphol. Alles ging goed. Sjoerd 
sprak voor mij legendarische woorden:
“Hopelijk was dit het spannendste deel van de 
reis”. Ik vraag me af of dit zo was, want op de 
Colorado River kwamen we soms golven tegen, 
die in mijn beleving wel vijf meter hoog waren 
en die volgens Sjoerd dan maar twee meter 
hoog waren.
Gelukkig ben ik alle keren dat ik omsloeg gered 
door Tuur, Maarten, Cor, Logan, Sjoerd of  
Bobby en kan ik het allemaal navertellen.
Groot was onze euforie toen we op de laatste 
dag bij Diamond Creek aan wal gingen.

De afvaart is een spannende tocht geweest, 
waarbij ik eerlijkheidshalve ook regelmatig op 
het raft heb meegelift.
Nog steeds kijk ik bewogen en met veel ple-
zier op de reis terug en wie weet ga ik ooit nog 
eens………..

“Avonturier”,
Sonja van Kooten.



 30

Peddelpijn

Evolutionair gezien is het feit dat de mensheid recht-
op is gaan lopen een lastige bijkomstigheid bij long-
problemen.
De opperbouwmeester van het universum heeft niet 
voorzien in een afvoer of ventiel van de longen naar 
het afvalverwijderingssysteem.
Persoonlijk blijk ik wel te varen bij de door mij 
opgebouwde spiermassa in mijn borst waardoor ik 
de kracht en energie heb om de variërende hoeveel-
heden (helder) slijm en vocht uit mijn longen op te 
hoesten. Zo blijf ik voorlopig nog in leven.
Conditie kan je in eerste instantie goed houden door 
ook wanneer je geen zin hebt in eten, toch voldoende 
kwaliteitsvoedsel tot je te nemen.
Toch wordt het, met het voortduren van de repres-
sieve noodtoestand, steeds onwaarschijnlijker dat ik 
nog weer terug kan naar mijn voorgaande conditie 
van lange afstandvaarder.

Bij droogpeddelen krijg ik niet genoeg zuurstof bin-
nen, in huis al sowieso niet, zelfs bij ruim ventileren 
niet, buiten ook niet, bij stilstand.
Bij verplaatsen beter, maar iemand van mijn postuur 
kan niet zomaar gaan joggen of sneller lopen voor 
langere tijd, dat kost me mijn gewrichten, bovendien 
train ik de verkeerde spiergroepen, en op de verkeer-
de manier. Voor lange afstanden heb ik een tragere 
spierafwikkeling nodig, in tegenstelling tot lichte 
mannetje’s bijvoorbeeld, die in kortere bootjes snelle 
korte versnellingen moeten doen voor hun specifieke 
sportbeoefening.
[Een marathon-loper en een sprinter hebben ook 
andersoortige spieren.]
Algemeen bekend mag verondersteld worden, dat 
eenmaal verloren spiermassa bij ouderen niet meer 
terug opgebouwd kan worden.
Eigenlijk is er alleen bij doorvaren in een lange kajak 
voldoende zuurstof voor duurzame duurbeweging.
Maar dan moet ik minimaal naar de Vecht, en daar 
kan ik alleen met overdragen komen, en daar lopen 
teveel wandelaars, bij de sluisjes.

Kortom, straks pas ik gewoon niet meer in mijn 
boot, en dan is de onomkeerbaarheid voor deze oude 
man compleet.

Met vriendelijke groet, 

Rutger

 
CoronacrisisCoronacrisis
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The training must go on

We hebben de hele winter, ons verheugend op de competitie, ons best gedaan met zijn allen in top 
conditie te komen en een team te vormen om te kunnen shinen tijdens seizoen 2020. Zonde om al 
ons werk te laten versloffen vanwege slechts een klein beetje overmacht. Laten we ons best doen 
om én fit te blijven, als team te blijven groeien, de regels en tactieken zo goed mogelijk te kennen, 
lol te maken met elkaar én mensen, die tegen de muur aan lopen van verveling, bezig te houden. 
En dat alles... mét een beetje onderlinge competitie.
We verdelen ons in 2 teams, gaan huisopdrachten doen: individueel, als subteam en als geheel 
team. De puntenverdeling moet nog gemaakt worden! Wie wil dit op zich nemen?

Conditie
• IEDEREEN uit het team doet deze week de workout:  
www.facebook.com/trainenbijvet/videos/542781983289230 , (hoeft niet tegelijkertijd)
• 1x met heel UKC1 tegelijk mbv “Zoom” videobellen: Jorge bereidt een training van maximaal 10 
minuten voor met oa planking, crunshes, push-ups.
• 1x een soortgelijke training, ook via Zoom, met je teampje
• Per team doe je tussen nu en over precies 7 dagen: 400 push-ups, 1000 sit-ups, 100 pull ups. 
Zoek een plek waar je dat bij kan houden.
• Binnen het team gaat iemand fietsen, je krijgt punten voor de afstand, de snelheid en de vorm 
van de route, bijvoorbeeld een Paashaas. 

Poloregels/tactieken
• 1x per team: Op een originele manier (bij voorkeur homemade filmpje) een bepaalde kanopolo 
regel uitleggen.
• Mark prikt een tijdstip voor een video-e-cursus via Zoom voor een wedstrijdanalyse. 

Bezighoudtherapie
• Als team oplossen van de “film emoji quiz” in de bijlage. Nb: valsspelen is niet eerlijk, dus niet 
geaccepteerd.
• Elk team stuurt iets (bruikbaars!) in naar het Peddelblad. Wat wordt ingestuurd, mits bruikbaar, 
maakt niet uit (bijv. stukje, collage), maar het moet wel over kanopolo gaan en/of UKC1 gerela-
teerd.

Lol:
We maken een filmpje met heel UKC 1, waarin het lijkt alsof we een bal (die kan veranderen van 
vorm ) naar elkaar overgooien. Roep de naam naar wie je gooit. (NB. Als iemand zin/tijd over 
heeft: trek het door UKC polo-breed!)

Sociaal
• Mocht iemand van je teamgenoten ziek worden, paracetamol nodig hebben en het niet hebben: 
zorg als team dat het er komt.
• Los bijgaande woordzoeker op en maak een nieuwe puzzel voor het andere team. Type puzzel 
maakt niet uit. De puzzel moet wel oplosbaar zijn. De deadline puzzel maken is woensdag 19:30
• Aangezien Sjoukje niet heeft kunnen hamsteren: stuur met je teampje haar virtueel haar een 
boodschappenpakket toe. (let op: alleen virtueel! Wat zou je erin hebben gestopt als ze op de Uit-
hof zou zijn gaan zitten in haar studiootje. (Team 2 voert deze opdracht ZONDER Sjoukje uit)

 
CoronacrisisCoronacrisis

Hoe de poloers de coronacrisis overleven.

http://www.facebook.com/trainenbijvet/videos/542781983289230
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Meedoen met de Coronatrainingen 
van de poloers in je eigen huis via 
Zoom?
Twee keer per week (maandag en woensdag) 
vanaf 19:30 uur. Interesse? Stuur dan Mark Prins 
een berichtje!
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Mocht je het idee hebben dat deze crisis nooit meer tot een einde komt en dat je je kanohelm beter 
aan de wilgen kunt hangen? Dan kun je het volgende nog met je kanohelm doen....

Wanhoop nabij?

 
CoronacrisisCoronacrisis
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Bedankt!
Tijdens de ALV heeft Paul afscheid genomen 
van zijn rol als secretaris in het bestuur. Paul 
heeft zeven jaar in het bestuur gezeten en in 
die periode zijn er maar liefst 197 mensen lid 
geworden. Daarvan zijn 123 nog steeds lid. In 
diezelfde periode heeft Paul ook ongeveer 100 
opzeggingen moeten verwerken. Paul heeft de 
Nieuwsbrieven-van-het-bestuur geïntroduceerd 
en ontwikkelde samen met andere bestuursle-
den beleidsplannen. We zullen zijn kennis en 
inzet binnen het bestuur missen, maar zijn ook 
erg blij dat Paul nog steeds actief wil blijven 
voor de club. Bedankt voor je werk als secreta-
ris! 

Ook tijdens de ALV heeft Jan Tjalling afscheid 
genomen van de kascommissie. Na 3 controles 
op de uitgaven van UKC is het tijd om het stok-
je over te dragen. Bedankt Jan Tjalling voor je 
kritische nood en je nauwkeurige controle!
Twee mensen doen een stapje terug in een 
discipline. Ten eerste Oscar. Oscar is jarenlang 
het boegbeeld en aanspreekpunt van de jeugd 
geweest. Kinderen met watervrees veranderde 
hij in waterratten. Tochtjes en weekenden wa-
ren altijd een groot feest. En natuurlijk moeten 
we de pannenkoeken in het clubhuis niet ver-
geten. Bedankt voor alles Oscar, zonder jou was 
de jeugd niet geweest wat het nu is. Oscar blijft 
als trainer bij de jeugd betrokken, maar heeft de 
coördinatie overgedragen aan Anke.  

Daarnaast stopt Cor Veninga als coördinator 
van het wildwater varen. Cor heeft de wildwater 
discipline lang geleden nieuw leven ingeblazen 
en het resultaat mag er wezen. Meerdere keren 
per jaar worden er super gave trips georgani-
seerd! In de afgelopen periode heeft Cor het 
wildwatervaren verder geprofessionaliseerd en 
is er nu zelfs een eigen reglement. Dit geeft een 
duidelijk kader voor de wildwater tripjes. Hier-
door heeft de nieuwe wildwater commissie (zie 
hierna) een goede instap. Cor, bedankt voor al je 
inspanningen om het wildwater varen te maken 
tot wat het nu is!

 

Veel succes!
In de afgelopen maanden is de materiaalcom-
missie uitgebreid met Remco en Reinier. Hier-
door is de materiaalcommissie nu voorzien van 
polo- en wildwaterleden! 
Naast de materiaalcommissie is ook de wild-
watercommissie flink uitgebreid. Vanwege de 
uitbreiding zijn alle taken opnieuw verdeeld. 
Hierbij even een overzicht. Sjaan en Bobby zijn 
vanaf nu het aanspreekpunt van de commissie. 
Bobby is ook het aanspreekpunt voor de jaar-
planning. Sjaan, Bobby, Reinier en Sjoerd gaan 
zich inzetten voor de wildwater opleidingen. 
Sjoerd, Cor en Bobby gaan zorgdragen voor 
veilige trips met indien noodzakelijk geslaagde 
reddingen. Samen met Cor gaat Reinier zor-
gen dat het materiaal op orde blijft (vandaar 
ook zijn deelname in de materiaalcommissie). 
Lennart zal samen met Cor Sonaris up-to-date  
houden. Daarnaast gaan Cor en Reinier, samen 
met Marjoke en Nicole uitzoeken hoe het verze-
keringstechnisch nu allemaal in elkaar steekt. 
Alle wildwater commissieleden zullen zorg-
dragen voor organisatie en handleidingen voor 
voorvaarders. 
Verder gaat Maaike Otto en John helpen bij het 
ontwerp van de open kano stalling. Ten slotte 
is er binnen het bestuur een functiewijziging 
geweest. Na het vertrek van Paul heeft Woutske 
de secretaris taken overgenomen. 
Super dat jullie je willen inzetten voor UKC. 
Heel veel succes!

Vacatures
Alles wat we binnen UKC doen en organiseren 
wordt gedaan door (actieve) leden. We merken 
dat leden zich wel willen inzetten voor de club 
maar niet altijd goed weten waar ze moeten be-
ginnen. Daarom volgt hierna een overzicht van 
de functies waarvoor we hulp kunnen gebrui-
ken. Er zitten veel verschillende taken tussen 
en waarschijnlijk voor iedereen wat wils. Graag 
horen we op wat voor manier jij je wilt inzetten 
voor de club. Ben je voor 75% enthousiast over 
een bepaalde functie, laat je dan niet afschrik-
ken door een detail dat je niet aanstaat want in 
overleg is overal een mouw aan te passen.
 Als je denkt dat er nog iets ontbreekt of als je 

Personalia
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iets kan betekenen op net een andere manier, 
dan staan we daar natuurlijk ook voor open: 
laat vooral van je horen en we maken het pas-
send. 

Voor meer informatie kun je terecht bij  
Johanneke of Woutske via info@utrechtseka-
noclub.nl Ook als er in dit overzicht iets mist 
of iets niet klopt kun je dit ook aan hen laten 
weten. 

Alvast veel dank voor je reactie!

Woutske & Johanneke

Actieve Leden Coördinatie
Woutske en Johanneke zijn aan de slag met een 
aanpak om ervoor te zorgen dat meer leden zich 
actief inzetten voor de club. Dat is dit jaar een 
wat groter project waarin we een aanpak uit-
werken voor de komende jaren. We zijn op zoek 
naar iemand (of een duo!?) die het leuk vindt 
om daar met ons over mee te denken en die 
interesse heeft om vanaf volgend jaar (wellicht 
met anderen) de coördinatie van ons over te 
nemen. Er is er veel informatie en begeleiding 
beschikbaar bij het WatersportVerbond, het 
NOC*NSF en bij Sport Utrecht.
Hoeveel tijd kost het? Deze functie kost onge-
veer 12 uur per maand. 
Wat krijg je ervoor terug? Als spil in het web 
ben jij straks de persoon die er achter de scher-
men voor zorgt dat we alle leuke activiteiten 
kunnen blijven organiseren. Je leert daardoor 
veel mensen kennen. 

Peddelblad coördinator
Als Peddelblad coördinator regel jij samen met 
de andere Peddelblad leden dat we 4 keer per 
jaar het Peddelblad krijgen. Hiervoor bekijken 
jullie de agenda en selecteer je de activiteiten 
waarvan je een verslag in het Peddelblad wilt. 
Je redigeert verslagen, beantwoordt mails van 
schrijvers. Soms schrijf je ook zelf artikelen en 
natuurlijk maak je samen met de commissie het 
hele peddelblad op. 
Hoeveel tijd kost het? Het Peddelblad komt 4x 
per jaar uit. Per peddelblad kost het ongeveer 4 
tot 8 dagdelen.  
Wat krijg je ervoor terug? Door je inzet voor 
het Peddelblad krijg je ervaring met redactione-
le activiteiten. Daarnaast ben je ook de stok ach-
ter de deur voor de andere leden om een stukje 

te schrijven. 
 Lid materiaalcommissie vanuit slalom 
en toer discipline
De materiaalcommissie beheert het materiaal 
en verzamelt elk jaar de materiaal wensen van 
de verschillende commissies. Op basis daarvan 
wordt een advies over het aan te schaffen ma-
teriaal opgesteld en als advies aan het bestuur 
voorgelegd. Het bestuur stelt dit advies vast 
(eventueel met aanpassingen) waarna de mate-
riaalcommissie over kan gaan tot het aanschaf-
fen van de materialen. De materiaalcommissie 
bestaat op dit moment uit Ties, Remco en 
Reinier. De commissie zoekt nog twee leden, 
een lid vanuit slalom en een vanuit toervaren. 
Op deze manier zijn alle disciplines vertegen-
woordigd in de materiaalcommissie. Als lid ga 
je meedenken en advies geven over aanschaf 
van nieuwe materialen, je zult helpen om goe-
de deals te realiseren en je ondersteunt bij het 
inboeken van nieuwe materialen in Conscribo.
Hoeveel tijd kost het? Ongeveer 4 uur per 
maand, voornamelijk in de wintermaanden
Wat krijg je ervoor terug? Naast de instem-
ming die je hebt in de aanschaf van nieuwe ma-
terialen, gaat ook jouw eigen materiaalkennis 
erop vooruit. 

Coordinator introductiecommissie
We zoeken iemand die vanaf de zomer de co-
ordinatie van de introductiecursus van Irene 
wil overnemen. Dat betekent onder andere dat 
je verantwoordelijk bent voor de planning en 
contact onderhoud met (potentiële) deelnemers 
en met iedereen die vanuit de club betrokken is 
bij de introductiecursus. Jij wordt de spil in het 
web bij het ontvangen van onze nieuwe leden!
Hoeveel tijd kost het? Rondom de introductie 
cursussen ben je elke cursusavond/dag op de 
club te vinden. Daarnaast ben je nog 1 a 2 uur 
per week bezig.
Wat krijg je ervoor terug? Je ontwikkelt je 
coördinerende skills en leert meteen alle nieu-
we leden kennen. Daarnaast heb je contact met 
veel bestaande leden. Je UKC netwerk groeit als 
kool!

Toertochtleider korte tocht
Deze functie valt onder de toercommissie. 
Afstemming gebeurt met Eefje van den Braak, 
de coördinator van de toercommissie. Je kan 
naar eigen inzicht invulling geven aan de be-
stemming en de planning van de tocht. Vanuit 

mailto:info%40utrechtsekanoclub.nl?subject=
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de club zijn er richtlijnen waar een clubactiviteit 
aan moet voldoen. In overleg met de andere 
tochtleiders stellen jullie een jaarplanning op en 
houden jullie elkaar up to date als het gaat om 
het begeleiden van tochten.
We staan erg open voor aspirant-tochtleiders. 
Er is begeleiding door ervaren tochtleiders 
beschikbaar. Meld je dus vooral ook aan als je 
interesse hebt maar nog niet weet hoe of wat!
Hoeveel tijd kost het? Per tocht ongeveer 2-3 
uur + de daadwerkelijke tocht
Wat krijg je ervoor terug? Je krijgt ervaring 
met het voorbereiden en uitvoeren van de een 
toertocht, hierbij komen verschillende aspecten 
aan de orde. Bijvoorbeeld veiligheid, communi-
catie en planning.
 
Grasmaaiers
Samen met andere mensen die af en toe het gras 
willen maaien, maai jij af en toe het gras op ons 
terrein. 
Hoeveel tijd kost het? Het maaien van het gras 
kost ongeveer een uurtje en dit willen we graag 
elke 1 a 2 weken doen. Hoe meer mensen, hoe 
minder vaak je hoeft te maaien. 
Wat krijg je ervoor terug? Enorme armspieren! 
Helaas, we hebben een elektrische grasmaai-
er, dus dat valt vies tegen. Wel kun je over een 
strak gemaaid grasveldje naar je boot lopen, dat 
is toch heerlijk? 
 
Buddies voor nieuwe leden (voorname-
lijk toerleden gezocht)
Wanneer iemand nieuwe lid wordt, dan kan hij/
zij aangeven een buddy te willen. Een buddy 

helpt het nieuwe lid op weg binnen de club. De 
manier waarop je dat doet staat je helemaal vrij! 
Vind jij het leuk om komend jaar buddy te zijn 
voor 1 of meer nieuwe leden? Laat het weten!
Hoeveel tijd kost het? Een paar uur per nieuw 
lid.
Wat krijg je ervoor terug? De nieuwe leden 
voelen zich welkom bij de club en misschien 
kun jij ze wel motiveren om ook actief te wor-
den. Daardoor wordt jouw club nog leuker! 

Klussers voor het bouwen van de open 
kano stalling
Op dit moment zijn John, Otto en Maaike bezig 
met het ontwerpen van de open kano stalling. 
Als het ontwerp af is en afgestemd met de 
belanghebbende partijen, dan moet deze na-
tuurlijk ook nog gebouwd worden. Hiervoor zijn 
verschillende mensen nodig. Je hoeft niet over 
de skills van een timmerman of bouwvakker te 
beschikken, maar je moet wel van aanpakken 
houden. Samen bouwen we dan een mooie stal-
ling voor de open kano’s. 
Hoeveel tijd kost het? Het bouwen van de open 
kano stalling zal een kortstondig project zijn, 
waarbij gedurende korte tijd -in overleg- wat 
meer inzet gevraagd wordt. 
Wat krijg je ervoor terug? Enorme armspieren 
van al het sjouwen en vasthouden. Daarnaast 
krijg je ervaring met een eigen bouwproject - als 
je dat nog niet had - of kun je andere mensen 
leren wat daar allemaal bij komt kijken.
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Bedankjes en complimenten
We willen elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie een lid in het zonnetje zetten voor zijn of haar 
inzet voor UKC. Hiervoor vroegen we jullie wie er bedankt moest worden voor zijn of haar inzet. 
Daarnaast hebben we in het clubhuis een bedankjes- en complimentenbord neergezet waar jij een 
bedankje mag ophangen voor iets dat iemand gedaan heeft. Of natuurlijk een compliment voor 
iemand. Dat is altijd leuk om te krijgen, toch!? 

Een greep van de bedankjes- en complimentenbord zie je hieronder.

Johanneke,

Ik waardeer het ENORM dat je je zo 

hard maakt voor een vast polodoel. 

Veel dank!

Ties,  
super dat je contact houdt met iedereen die interesse heeft in kanopolo en zorg draagt voor een warm welkom!RaymondIk haat je elke maandag als je ons af-

beult, maar ben daarna wel blij met je!

Kenneth,
Bedankt voor je motiverende factor  
voor UKC2. We gaan knallen!

Elke & MargotJaarlijks ben ik blij met ons  douchegordijn. 
Bedankt!

Super fijn Mark dat je ook  pittige gesprekken aangaat en oplost!
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De spelletjesavond was leuk, be-

dankt activiteitencommissie!

Iedereen bedankt voor het binnen 2 

maanden betalen van de contributie

Wat wordt het weer lekker strak in 

het clubhuis, schilders bedankt!

De kaasfondue was weer heerlijk, dankjewel!

Bedankt Sjoerd voor de 

eskimoteertrainingen! 

Bedankjes en complimenten



 39

Algemene gegevens
NB een volledig overzicht van de 
bezetting van elke commissie is te 
vinden in het clubhuis

Clubhuis en postadres  
secretaris
Westbroekse Binnenweg 2 
3612 AH Maarssen

Website 
www.utrechtsekanoclub.nl 

Voorzitter 
Johanneke Minnema
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl 

Secretaris, stalling- & leden-
administratie 
Woutske Hartholt
secretaris@utrechtsekanoclub.nl 

Penningmeester 
Nicole Kerkhof
penningmeester@utrechtse- 
kanoclub 
 
Algemene bestuursleden 
Dineke Broekema, Marjoke Zaad-
noordijk
bestuur@utrechtsekanoclub.nl

KANOCOMMISSIES
Contactpersoon in het bestuur: 
<Vacature>

Introductiecommissie 
Irene Aarts
introductie@utrechtse- 
kanoclub.nl

Jeugd 
Anke van der Wal
jeugd@utrechtsekanoclub.nl  
 
Kanopolo 
Jonna van Ulzen
kanopolo@utrechtsekanoclub 

Slalom 
André Lindenbergh 
slalom@utrechtsekanoclub.nl 

Toervaren  
Eefje van den Braak 
toervaren@utrechtsekanoclub.nl 

Wildwater 
Bobby en Sjaan
wildwatervaren@utrechtse- 
kanoclub.nl

Zeevaren
Adrian Los
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl

FACILITEITEN & ONDER-  
STEUNING
Contactpersoon in het bestuur: 
John Daas:  
faciliteiten@utrechtsekanoclub.
nl

Activiteitencommissie 
Irene Grijzen
activiteitencommissie@ 
utrechtsekanoclub.nl 

Gebouwbeheer 
Fred van den Brink
gebouwbeheer@utrechtsekano-
club.nl

Stallingsbeheer
Paul van Rijn
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Kantine & Verhuur  
Clubhuis 
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl 

Lustrumcommissie 
Evert Schönhage
lustrum@utrechtsekanoclub.nl

Materiaalcommissie
Ties Obers
materiaal@utrechtsekanoclub.nl 
 
 
 
 

Peddelblad 
Sjaan Bindt
peddelblad@utrchtse- 
kanoclub.nl 

PR & sponsering 
Ties Obers
pr@utrechtsekano-
club.nl

Website
Marian Willems  en 
Ingmar de Beukelaar
webmaster@utre-
chtsekanoclub.nl

Stuur al je verslagen van 
tochten en evenement-
en naar ons op voor het 
volgende Peddelblad. Alles 
is welkom! Foto’s, bericht-
en enzovoort. Als je leuke 
feitjes weet of interessante 
vondsten, tips of moves, 
horen we het ook graag.  
 
Stuur een mail naar 
peddelblad@utrechtse- 
kanoclub.nl

Oproe
p!

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht
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