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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. 
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Van de voorzitster

Lieve leden,

In de afgelopen weken konden de coronamaat-
regelen gelukkig stap voor stap worden versoe-
peld. En daarmee kregen we gelukkig steeds 
meer ruimte om onze faciliteiten weer te gebrui-
ken en vooral ook om weer volop te varen! 

Als bestuur raakten we ondertussen steeds beter 
op elkaar en op de corona coördinatoren inge-
speeld bij het vertalen van de nieuwe maatrege-
len naar de situatie bij onze club. Aanpassingen 
in het protocol, aanpassingen in het clubgebouw 
en de aanschaf van ontsmettingsmaterialen 
en reinigingsmiddelen (bedankt John!). En 
gelukkig merken we ook dat de meeste leden 
inmiddels goed zijn ingespeeld op de momenten 
waarop het terrein even een halfuurtje exclusief 
toegankelijk is voor het opstarten van een be-
paalde activiteit en op de rest van het protocol. 
Bedankt allemaal!

Dat veel inmiddels weer mag wil echter niet 
zeggen dat iedereen dat ook prettig vindt. Ik kan 
het me goed voorstellen dat je op het water nog 
steeds anderhalve meter afstand wilt houden en 
dat je de auto liever nog niet deelt met mensen 
uit een ander huishouden, ook al mag dat in-
middels wel allemaal weer. Die ruimte moet  

 
 
er natuurlijk zijn. Het is dan ook belangrijk om 
met elkaar in gesprek te gaan over wat je wel en 
niet prettig vindt (binnen de richtlijnen uiter-
aard) en elkaar de ruimte te geven om daar op je 
eigen manier invulling aan te geven. Zo kun-
nen we allemaal op een prettige manier blijven 
kanoën. 

Geniet daar van en geniet ook van dit mooie 
nieuwe Peddelblad! Met deze keer niet alleen 
verhalen over het varen in tijden van Corona 
maar ook extra aandacht voor onze historie van-
wege het lustrum dat we dit jaar vieren.

     Johanneke
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De rivier
Zij stroomt haar bochten,
krom en grillig,
biedt gezichten op onze tochten,
nu daar dan hier,
plots op een molen, 
wit en stoer staand,
op de dijk.
Ook schapen staan er te kijk.
Dan een toren
in een dorp en rond de kerk
vermoeden wij menig zerk.
We peddelen voort
en zien wilgenwatervallen
hun groen storten
in de stroom,
die onberoerd verder
kabbelt tegen ons
bootje, eindeloos,
zolang we peddelen.
De boog van een brug
sluit de hemel af
We keren terug
en zien alles
nog eens.

Gedicht van Corneel de Ram  
uit Peddelspatten 2
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UKC door de tijd

1984: - Voorbereiding op oprichting
  - Oktober 1e clubblad komt uit 
  - De naam “Utrechtse Kano Club” bestaat al 
	 		voordat	de	club	een	officiële	status	heeft	

1985  - Oprichting UKC op 29 maart
 - Vijf commissies ( redactie-, toer, zwembad-,
    wildwater- en zeevaartcommissie

1986 - Onderkomen van de club is een bungalow 
 tent.

1987 - UKC krijgt een eigen clubhuis in Wijk 
  bij Duurstede in de oude steenfabriek
1988 - Clubmateriaal wordt uitgebreid. Er is dan een 
  toer-, jeugd- en wildwaterboot.

1989 -Slalom is in opkomst 
  -Elke wordt voor de 2e keer Nederlands kam-
 pioene brandingvaren.

1990 - Sam en Jimmy Oud worden opgenomen in de
  Nederlandse slalomselectie.
 -Nu al is er oog voor opleidingen (scheidsrech
 terscurus kanopolo, bestuurskadercursus,  
 trainer 
 -A diploma en brevet zeevaardigheid
 -Verhuizing club komt in zicht (naar Maarsse
 veense Plassen.
 -Op 8 december begint de bouw van het nieuwe 
  clubhuis aan de Maarsseveense Plassen
1991 - 12 juni in gebruikname van het nieuwe
  clubgebouw (tweedehands houten noodge- 
 bouw van Fokker.)
 - UKC koppel André Verheem en Petra  
 Kloosterman geven elkaar in mei het ja-
 woord
1992 - Er wordt nog steeds gebouwd aan het club-
 huis, stalling is af.

1993 - schaatsen over de trekgaten

1994 -Er wordt nog steeds geklust aan het
  clubhuis
 -Strandbad krijgt een speeleiland in de 
 plas met wildwaterbaan.
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2005 - Weer sprake van een 
 verhui zing van het clubhuis

2011 -Uitgifte obligaties voor de 
 aankoop van het clubhuis. 
 -	19	juni	officieel	ingebruik-		 
 na me nieuwe clubhuis zoals 
 we het nu kennen. 
  

2014 - Clubhuis wordt gedeeld met 
  de duikers.

2019 - Prijs voor club met meeste 
leden

2017 -  Oscar draagt voorzitterschap 
over aan Johanneke. Hij is 9 jaar lang 
voorzitter geweest  Johanneke is de 
eerste vrouwelijek voorziter.

Ben jij op de hoogte van de geschiedenis van de club? Test jezelf 
met onderstaande quiz! 

https://forms.gle/hjEVeSwmBhTb3srQA

2020 - Lustrumjaar: UKC =35 jaar!

2013 -Introductiecursus door een  
 groep geleid door Johanneke, 
  Cor V., Niels, Dorine,  Jeroen,  
 Irene en Sjoerd. Tot die tijd  
 lukte het slecht om nieuwe 
  leden vast te houden en de  
 oude leden actief te krijgen. 
 -Adoptiegroep Vechtroute

2010 - Roerige ALV over nieuw
	 	clubhuis,	financiering	is	niet	
 rond te krijgen optie om in te 
 trekken bij duikclubs aan de
  overkant van de plas.
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Verhalen uit de oude doos
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Historie van slalom bij UKCHistorie van slalom bij UKC

In 1995 werd al geschreven dat  de UKC een 
van de meest veelzijdige kanoclubs is van Ne-
derland. 
Je kunt hier terecht voor toervaren op vlakwa-
ter, stromend en wildwater,  kanokamperen, 
instructie, slalomvaren en kanopolo.  In dit lu-
strumjaar gaan we wat dieper in op de historie 
van al deze disciplines.

De eerste jaren houden de leden van UKC zich 
voornamelijk bezig met toer, zee-, wildwa-
ter- en brandingvaren. Verder is de “zwem-
bad commissie” zeer actief: iedere winter 
wordt er geoefend door volwassenen en jeugd. 
Daarnaast organiseren ze verschillende the-
ma-avonden.

Hoewel de geschiedenis van de UKC wel als 
toerclub begint, beginnen we met de geschiede-
nis van slalom bij de club.

Historie Slalom

In 1986 wordt voor het eerst melding gemaakt 
van UCK slalommers: Wildwatervaarders gaan 
hun eerste stappen in slalomland zetten. Dat 

is niet zo vreemd. De wildwaterboten van dat 
moment zijn vaak slalomboten: van polyester, 
4m lang met een platte bodem.
Bij de Volmolen gaan ze poortjes varen en doen 
mee met de VKC slalomtraining van Han Bijnen 
op dinsdagavond. Na een paar jaar resulteert 
dat in deelname aan slalomwedstrijden. Elke 
Klieverik neemt in 1987 samen met Arnold en 
Ria van de Lagemaat voor het eerst deel aan de 
slalomwedstrijden bij de Gennepermolen.

Het slalommen blijft ook de volgende jaren 
groeien. Er wordt nu regelmatig op zaterdag 
slalom gevaren. Op woensdag wordt ook de 
jeugd erbij betrokken.

In 1989 vaart Jimmy Oud in Alphen aan de Rijn 
zijn eerste wedstrijd. Jimmy wordt als jongste 
deelnemer vierde in zijn klasse. Een paar weken 
eerder voer Sammy Oud zijn eerste wedstrijd, 
bij de Volmolen. Ook Elke Klieverik neemt deel 
aan deze wedstrijd. Dat Elke succesvol kan 
deelnemen aan wedstrijden blijkt uit het feit dat 
ze dit jaar ook voor de tweede keer kampioen 
brandingvaren wordt.

In 1990 worden naar aanleiding van slalom- 
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trainingen in Alphen door de jeugdkommissie 
een aantal slalomtrainingen op de Maarsse-
veense plassen georganiseerd. In mei wordt 
bij de Volmolen de eerste slalomwedstrijd in 
clubverband gevaren met goede resultaten. Dat 
er slalomtalent bij UKC is blijkt uit het feit dat 
Sam en Jimmy Oud, worden opgenomen in de 
Nederlandse slalom selectie.

In 1991 is de UKC-slalom commissie een feit, 
opgericht door Antoinette Oud en Elke  
Klieverik.  
De UKC-slalommers halen direct mooie resul-
taten: eerste en tweede prijs bij de wedstrijden 
op de Volmolen en  bij het NK kanoslalom op 
wildwaterbaan op de Efteling. Ook de Holland 
Cup wordt een zegetocht voor enkele UKC-ers: 
Marloes Otten en Sam Oud worden allebei eer-
ste; Elke Klieverik en Jim Oud behalen allebei 
een tweede plaats.

Bij het UKC clubhuis in Wijk bij Duurstede  
hangen in 1987 de eerste slalompoortjes aan 
takken boven het water. Het waren er 3, alle 
drie beige geschilderd, dan vielen ze niet zo op.
Daarna heeft Antoinette Oud trainingen o.l.v. 
Selien Hoogland georganiseerd aan de Maars-
seveense plassen, waarbij met lijmklemmen 
planken aan de brug werden bevestigd, waar 
dan weer de poortjes aan hingen, maar dat was 
niet ideaal. 
Daarom is in 1991 het eerste deel van ons hui-
dige slalomparcours aan de Maarsseveense plas 
aangelegd, 3 palen in het water en 3 palen op 
het land, met 3 rechte kabels en 2 schuine. Aan 
die beperkte kabels worden 8 poortjes opgehan-
gen die we er  na iedere training weer afhalen. 
Daarvoor gebruiken we de catamaran van de 
UvA, met daarop een houten platform, dat zij 
gebruiken voor wateronderzoek op de plas. 
Met z’n tweeën kun je die goed naar het slalom-
parcours peddelen met de twee slalomboten en 
alle poortjes erop.

De slalommers varen tot nu toe in eigen boten. 
Ron van Wijnen zorgt er in 1992 via zijn bedrijf 
ROWIJ Bouwchemie voor dat UKC voortaan 
over een slalom-C2 beschikt.

1993: Ook jeugdige slalommers gaan aan de weg 
timmeren. Onder leiding van Marloes Otten 
worden zij voorbereid op de wedstrijden voor 
scholieren in Alphen aan de Rijn, waar ze heel 

aardige resultaten behalen. 
Met de resultaten die worden behaald tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen in de Efteling, 
haalt de slalomgroep de pers. UKC is dan ook 
flink	in	de	prijzen	gevallen:	Marloes	Otten	en	
Sam Oud worden Nederlands kampioen; Elke 
Klieverik, Jolanda Klees en Paul Vroom behalen 
een tweede plaats, terwijl er voor Anette Klomp 
en Paul Vroom (dit keer in de C 1-klasse) een 
derde prijs is weggelegd!
In 1993 t/m 1996 krijgen we sponsoring van 
UTD Mengvoerders en varen we in ruil daar-
voor in gele UTD T-shirts onze trainingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1994 doen de slalommers het onveranderd 
goed op wedstrijden, ondanks blessures van 
Marloes Otten, Jim Oud en Martin Klomp. 
Andere clubs zullen zo langzamerhand wel 
moedeloos worden van die Utrechtse suprema-
tie in sommige klassen! Vooral in de C1 behaalt 
UKC regelmatig medailles. Grootse plannen en 
ambities komen daardoor naar boven bij Evert 
Schönhage:
“Wij zoeken nog een sponsor voor de aanschaf 
van een nieuwe C2. Geïnteresseerd? Bel ons 
gerust! Want ons streven is nog steeds de Olym-
pische Spelen van 2000 te halen!!! “
Vanwege	flinke	groei	van	de	slalomgroep	is	in	
1994 het parcours uitgebreid tot bijna de hui-
dige grootte, door 9 nieuwe palen in het water 
te zetten met 6 rechte en 4 schuine staalkabel 
overspanningen. Ook zijn toen de poortjes met 
“open” haken gemaakt, die vanuit een kajak op 
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het water iedere training zijn op te hangen en 
weer eraf te halen. De slalomkar werd vaak ge-
bruikt om de poortjes naar de brug te brengen 
en vandaar werden ze dan aangegeven om op te 
hangen. 

We hebben in 1994 en 1995 een echte slal-
omtrainer Marcel van Eijk die vanaf de brug 
training geeft. En twee maal per jaar wordt een 
slalomoverleg gehouden waar alle 25 slalom-
mers welkom zijn. Er wordt getraind in twee 
groepen na elkaar, omdat het anders niet past 
op de baan en bij de aandacht van de trainer.

Ook in 1995 doet weer een delegatie van elf 
UKC-ers mee aan het Nederlands kampioen-
schap in de Efteling.  En weer met goede re-
sultaten: de eerste plaats voor Sam Oud, een 
tweede voor Elke en derde plaatsen voor Jim 
Oud, Paul Vroom en de UKC-ploeg bij de  
ploegenwedstrijd.
Op 24 september 1995 organiseert UKC zijn 
eerste slalomwestrijd aan de Maarsseveense 
Plassen. 29 september 1996, 13 april 1997, 19 
april 1998, 11 april 1999, 16 april 2000, 1 april 
2001, 14 april 2002 volgen er nog meer UKC 
slalomwedstrijden. Helaas verviel de wedstrijd 
van dit jaar.

Ook in 1996 vallen de UKC-ers onveranderd in 
de prijzen, zowel nationaal als internationaal. 

Sam Oud wordt in Lipno in Tsjechië wereld-
kampioen bij de junioren. Floris Braat, ook Ne-
derlander wint zilver. Een paar UKC’ers zijn op 
dat moment bij de Soca wildwater aan het varen 
en horen het nieuws bij de Prijon winkel in de 
buurt van Bovec van een niet blije Duitser.
Ook op het NK wordt Sam Oud eerste  bij de 
junioren en Elke derde bij de senioren. De UKC-
ploeg wordt ook dit jaar weer derde. 
De hoofdtrainingen zijn nog steeds op zater-
dagmiddag, maar er zijn nu ook trainingen op 
dinsdagavond. Af en toe wordt er ook op zondag 
getraind. De eerste pogingen worden gedaan om 
het slalomparcours ’s avonds te verlichten.

In voorjaar 1997 geeft UKC een slalomdemon-
stratie op de kanobeurs in Merwestein in  
Nieuwegein.
In 1997 doet Sam Oud mee met het WK in Bra-
zilië,	maar	haalt	de	finale	niet.	Zoals	altijd	sleept	
de UKC wel weer de nodige prijzen binnen  in 
de Nederlandse wedstrijden.  Ralph Dost wordt 
de trekker van de slalomcommissie.

In 1998 is het aantal UKC-deelnemers aan het 
NK in de Efteling geslonken tot drie. Toch val-
len er twee in de prijzen: Elke (derde) en Sam 
(tweede).  
Bij de Holland Cup wedstrijden is de deelname 
onveranderd groot. Vele kersverse slalommers 
doen mee in de Funklasse. De Funklasse is 
een vergaarbak waarin iedereen vaart die geen 
licentie heeft, maar toch aan wedstrijddeelname 
wilt ruiken. De regels van de Funklasse worden 
bepaald door de organiserende club. Maar het is 
geen vlieg-hem-erin-fun. Nee, in de fun wed-
strijd wordt net zo meedogenloos gestreden om 
de	eerste	plaats	als	bij	de	officiële	competitie.	

De UKC slalommers gaan ieder jaar wel een 
keer naar het buitenland om te trainen op wil-
der water. Hohen Limburg is de geijkte bestem-
ming.  In 1999  pakken ze het grondiger aan: ze 
organiseren een hele WW-week in Frankrijk op 
de baan bij Sault Brenaz.  Helaas krijgen ze daar 
met inbraak in hun auto’s te maken.

Bij de scholieren doet in 1999 voor het eerst 
Wieke Oudhuis mee. Ze behaalt de 7e plaats bij 
de NK voor scholieren en krijgt een uitnodiging 
van de NKB voor een slalomtraining in Frank-
rijk.  Een jaar later wordt ze Nederlands kampi-
oene in de dames junioren klasse!

Sam Oud
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Elke neemt in 2000 afscheid van de slalom-
commissie. Jasmijn Holla neemt het stokje van 
haar over. Op het NK op de Piraña baan van de 
Efteling staat het eskimorolrecord op naam van 
Evert Schönhage: 3x gaat hij om en rolt weer. Er 
zijn prijzen voor Elke, Sam Oud en Jan Vinken-
borg. Wel nadat er een heleboel protesten zijn 
ingediend, vanwege gebrekkige tijdwaarneming.

In 2001 is Wieke Oudhuis inmiddels opgeno-
men bij de selectie van de NKB en vaart mee bij 
de	kwalificatiewedstrijden	in	Lofer.	De	overige	
slalommers behalen minder prijzen dan voor-
heen, mede dankzij het ontbreken van een eigen 
klasse. Het NK is dit jaar voor het laatst in de 
Efteling.

Inmiddels – het is nu 2002 - is men de trainin-
gen op dinsdag- en donderdagavond gaan hou-
den. Het slalomparcours is sinds 2000 verlicht 
Op woensdag wordt er getraind samen met de 
‘dikke boten’. Er zijn gemiddeld vijf tot zeven 
UKC-ers, die regelmatig komen trainen. 

Het verloop van de slalomtraining is herken-
baar voor de huidige generatie slalommers: 
“Met een groepje varen we naar het parcours, 
waar de poortjes goed worden gehangen. Ver-
volgens gaan we warmvaren op de plas of in 
de sloot, afhankelijk van de wind. Terug op het 
parcours volgt de steigerung: rustig beginnen 
tot sprintjes trekken.  Dan wordt het parcours 
van de dag uitgelegd. Een af, twee op, drie af, 
vier s-op enz. Afhankelijk van de grootte van de 
groep wordt er in één of twee groepen gevaren. 
Als de training voorbij is, worden de poortjes 
weer teruggehangen, vaart iedereen weer rustig 
naar de steiger. Als iedereen weer omgekleed is, 
volgt het napraten bij een kopje thee.”

Evert Schönhage neemt begin 2002 de trekkers-
rol op zich in de slalomcommissie. Zijn eerst op-
roep aan de slalommers behelst het meehelpen 
aan het schoonmaken van het clubhuis.
Sam	Oud	bereikt	de	halve	finale	bij	het	WK	in	
Bourg St. Maurice.

Helaas is 2003 het jaar waarin de grote mate 
van activiteit, die altijd plaatsvond binnen de 
slalomgroep	flink	afneemt.	Er	wordt	voor	het	
eerst in jaren geen Holland Cup wedstrijd ge-
organiseerd door de UKC. Wel is er nog steeds 
een groep van vijf tot tien personen, die af en 

toe een training bezoekt. Ralph Dost en Evert 
Schönhage stellen daarom hun functie vacant 
in de slalomcommissie. André Lindenbergh en 
René van Oostrum nemen het stokje van hen 
over. Hun eerste daad is te zorgen voor het 
behoud van de slalombaan. De pologroep ziet in 
de kreek bij de brug een ideale plek voor een po-
loveld. André en René moeten de leden tijdens 
de ledenvergadering ervan overtuigen dat er 
nog wel degelijk geslalomd wordt!

Dat wordt bewezen doordat er weer mooie re-
sultaten worden behaald op het NK, dat ditmaal 
georganiseerd wordt bij de Gennepermolen: 
Evert en Gert-Jan Teunissen behalen in de C2 
de eerste plaats en Evert wordt ook nog tweede 
in zijn C1-klasse.
Hoogtepunt voor UKC in 2004 is de deelname 
van Sam Oud (inmiddels lid van verdienste) 
aan de Olympische Spelen in Athene. Wieke is 
in Eindhoven gaan studeren en daarmee uit het 
zicht verdwenen bij de UKC.
De trainingen bij de UKC trekken nu weinig 
deelnemers. Voor het merendeel zijn de trainin-
gen recreatief of gericht op het voorkomen van 
blessures bij wildwateractiviteiten. Het wildste 
water waar dit jaar op getraind wordt, is de Vol-
molen bij Waalre.

Omdat het deelnemersveld zo is uitgedund, 
wordt in 2005 de slalomtraining op dinsdag-
avond gecombineerd met de dikke-boten-trai-
ning van de wildwatercommissie. De Holland 
Cup wedstrijd bij de HKC is een nieuwe bele-
venis, omdat ze via schotten aan steigerpijpen 
keerwaters hebben gecreëerd in de Dommel. 
Ook doet dit jaar een nieuwe, kortere slalom-
boot zijn intrede in de UKC-vloot, de Paradox.
De slalomgroep wordt ook weer versterkt:. 
Saskia de Bruin, een studente medicijnen met 
Nederlands en Frans paspoort komt op een 
wedstrijd in Oss de UKC-ploeg tegen en wordt 
lid. Ze is een ster in de C1. 

In 2006 wordt het NK slalom gehouden op de 
splinternieuwe wildwaterbaan, Dutch Water 
Dreams (DWD) in Zoetermeer. Alle deelnemers 
dragen een zendertje waar de videocamera’s 
automatisch op richten wanneer ze langsvaren. 
Elke en Saskia de Bruyn doen namens de UKC 
mee. Saskia heeft de pech dat tijdens haar run 
de tijdwaarneming faalt en ze haar run over 
moet doen. Door vermoeidheid en teleurstel-
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ling lopen haar runs nu minder goed. Elke lijkt 
dichtbij een derde plaats te zijn, tot ze helaas 
vlak	voor	de	finish	omslaat.	Dit	keer	dus	geen	
UKC-ers in de prijzen.

In 2007 doet Saskia weer mee in Zoetermeer 
en	kwalificeert	zich	voor	de	EK	voor	vaarders	
onder de 23 jaar in Krakau. De jeugdgroep heeft 
inmiddels ook een aantal veelbelovende nieuwe 
vaarders opgeleverd: Marnix en Lena (en daar-
mee Gert-Jan en Lucile) kwamen slalommen, 
met in hun kielzog Lot Meerman, Toos en Jet 
Lageman, Manon Verheem en Bart Meerman.
Lena en Maartje Otten vechten elke Holland 
Cup wedstrijd samen om de eerste plek bij de 
scholieren. Lena wint op het NK voor scholieren 
in St Oedenrode. Evert  wint eveneens in zijn 
klasse in de C1 bij St Oedenrode maar loopt een 
zware rugblessure op.

In 2008 is een onderdeel van de clubdag het 
blindvaren in een slalomboot. De deelnemer 
heeft een blinddoek voor, terwijl zijn teamgeno-
ten vanaf de kant hem naar een boei proberen te 
geleiden, die 20m verderop in het water ligt. Als 
je de boei mist, belandt je in het riet, zoals Petra 
onfortuinlijk overkomt.

Binnen de UKC is in 2009 alle aandacht ge-
richt	op	de	bouw	en	financiering	van	een	nieuw	
clubhuis. De slalom trainingen zijn verplaatst 
naar de woensdagavond en zondagochtend. 
Elke krijgt de Wim Wolkersprijs voor langjarig 
beheer van de botenstalling.

In 2010 wordt er in november op de DWD een 
Dutch Open gehouden, waar een zeer sterk 
deelnemersveld uit de gehele wereld naar toe 
is gekomen. De UKC-ers zijn te vinden aan de 
kant: als vrijwilliger (poortscheidsrechter, tijd-
waarnemer). Als dank krijgen de vrijwilligers in 
november een dag DWD cadeau. Bij het raften 
zeggen sommigen het nog nooit zo koud te heb-
ben gehad, maar dat ze het wel erg leuk vinden!
Voor Antoinette Oud is de DWD reden om een 
aantal mensen op te leiden tot ICF-judge. Van 
de UKC maken Elke Klieverik, Gert Jan Teunis-
sen, André Lindenbergh en later Jan van Gestel 
hier gebruik van.

In 2010 wordt gestart met de bouw van een 
nieuw clubhuis, maar eerst wordt het oude afge-
broken. De slalomgroep verhuist tijdelijk naar 

het clubhuis van de windsurfers aan de over-
kant van de plas.. Het is een soort container en 
het tocht er verschrikkelijk. Hier komt Margot 
de gelederen versterken. Paul en Niels volgen 
wat later.

André haalt brons op de NK-afvaart sprint in 
2011. Dit was extra verrassend, omdat hij ei-
genlijk alleen meedoet om het benodigde aantal 
vaarders voor een NK te bereiken. Het regle-
ment schrijft voor dat er minimaal vijf deel-
nemers van minstens twee verenigingen deel 
moeten nemen. In Nederland is de vereniging 
Viking uit Venlo eigenlijk de enige, die zich seri-
eus met afvaart bezig houden.  André moet van 
hen een boot lenen om deel te kunnen nemen!

Marnix en Lena Teunissen maken inmiddels 
deel uit van “Jong Oranje” en trainen dan ook 
vaak in Waalre met hun teamgenoten. Lena 
weet	zich	in	2012	te	kwalificeren	voor	het	EK	in	
Augsburg en het EK junioren in Solkan. Het is 
haar eerste deelname aan een EK. Het is daar-
om	geen	schande	dat	ze	de	finale	niet	haalt.	
De UKC gaat ook weer een slalomwedstrijd 
organiseren omdat de club uit Helmond stopt 
met hun wedstrijd en we het aantal wedstrij-
den op zes willen houden. Van de Holland Cup 
wedstrijd van de UKC, maakt RTVU een korte 
reportage met een interview met Lena

De slalomgroep groeit weer. Een paar leden 
van de KVIJ komen langs om eens van slalom 
te proeven Igor Spee blijft hangen en wordt één 
van de meest fanatieke deelnemers.

In 2013 is het Nederlands Kampioenschap 
in Sauheid (België, bij Luik). Lena Teunissen 
(UKC) wordt tweede bij de dames en wordt 
Nederlands Kampioen bij de dames junioren. 
Bij de heren junioren wordt Marnix Teunissen 
(UKC) Nederlands kampioen. Een groot deel 
van de slalomgroep staat weer langs de baan als 
poortscheidsrechter of verwerkt de uitslagen in 
de telkamer. 

Eind 2013 bezorgt een zware herfststorm, waar-
bij een wilg omvalt, voor een ravage op de slal-
ombaan In 2014 wordt een aantal zaterdagen 
gewerkt aan het herstel. De palen in het midden 
van de kreek blijken ernstig verrot en moeten 
vervangen worden. Ook de staaldraden worden 
vervangen.
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Elke Klieverik
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Het plaatsen van de palen voor de baan zorgt 
voor de nodige hoofdbrekens. Om ze te plaat-
sen wordt een spuitlans van het recreatieschap 
geleend, maar ze blijken veel te diep te staan. 
Gert Jan weet ze op te hijsen en te verstevigen 
met extra zand.

In	2014	vindt	ook	de	officiële	opening	plaats	
van de wildwaterbaan in Hardenberg. De laatste 
wedstrijd van de slalom Wintercup wordt hier 
nog voor de opening gehouden. De keerwaters 
zijn wat krap bemeten voor de slalomboten. 
Marnix wordt eerste tijdens deze wedstrijd.

Het NK is in 2014 wederom bij de club MAVA 
in Sauheid België. De UKC-delegatie valt hierbij 
flink	in	de	prijzen	in	wedstrijden	voor	de	C1,	K1	
en C2.
Geen goud, maar wel 2x zilver en 2x brons: 
Niels van Rijn is 3e geworden bij de heren  
junioren K1 (tot 18 jaar). Lena is 2e geworden 
en Elke is 3e bij de dames (junioren+senioren+ 
veteranen). Marnix is 2e geworden bij de heren 
senioren. Ook bij de ploegenwedstrijd is Marnix 
2e geworden, maar dat was wel met een VKC-
ploeg waar hij tegenwoordig ook al lid is.

Lena	wordt		in	datzelfde	jaar	8e	in	de	finale	van	
het Wereld Kampioenschap voor junioren in 
Penrith bij Sydney in Australië.  In 2015 gaat 
Lena naar de Junioren WK in Foz d’Iguazu in 
Brazilie	en	Marnix	kwalificeert	zich	voor	deel-
name aan WK senioren samen met Maarten 
Hermans.

Marnix en Lena verhuizen naar Eindhoven, 
maar de slalomgroep groeit de komende jaren 
verder met Marjoke, Sjaan, Sonja, Joost en 
Sido.
Aansluitend aan de introductiecursus voor 
beginners wordt ook een slalomcursus aange-
boden. Dat leidt  weer tot nieuwe gezichten bij 
de groep. Lena probeert de jeugd ook warm te 
krijgen voor het slalommen. Een grote delegatie 
van UKC-ers neemt deel aan de Holland Cup en 
de Wintercup. Bij de Holland Cup wedstrijd van 
de UKC  is er voor het eerst naast de reguliere 
wedstrijd ook een parallelle knock-out wedstrijd 
georganiseerd: twee gelijke parcours, waarvan 
de snelste doorgaat naar de volgende ronde. 
Een leuke afsluiting waarbij Lena met de eer 
gaat strijken

In 2016 worden beide leden van de familie  
Teunissen Nederlands kampioen. Lena mag zich 
vanwege het feit dat er te weinig deelnemers 
zijn	voor	een	officieel	NK	“Onofficeel	Neder-
lands kampioen” noemen. Marnix is wel echt, 
officieel	nederlands	kampioen.	Lena	en		Marnix	
behalen daarbij in de C2 ook de gouden plak.

In de zomer 2017 wordt er weer een slalom-   
beginnerscursus georganiseerd. In een paar
lessen worden de beginselen van slalomvaren 
aangeleerd: afpoortjes, oppoortjes, s-poortjes, 
de	duffec	slag	en	nog	veel	meer.	Na	vier	lessen	
gaan ze mee te doen met de Genneper Molen 
Wedstrijd in Eindhoven. ’s Avond wordt er voor 
de lol ook nog in het donker gevaren met neon-
lichtjes op de boten.
Op het NK in Sauheid is er ook een ruime ver-
tegenwoordiging  van de UKC aanwezig: Igor, 
Sjaan Bindt en Elke. Voor Sjaan is het haar 
eerste deelname aan een NK.
Op de EK voor jongeren onder de 23 jaar in 
Hohenlimburg is er Goud voor de damesploeg 
Maartje Otten-Claudia Leenders en Lena  
Teunissen. 
Het laatste wapenfeit stamt uit 2019: Elke  
Klieverik wordt tweede en Sjaan Bindt derde bij 
de dames senioren op het NK in Sauheid.

De slalomgroep is de afgelopen jaren verder 
aangegroeid met Marthan, Jeroen, Bas,  
Marjolein en John.
Tegenwoordig varen er op dinsdag- en don-
derdagavond gemiddeld tien mensen mee. We 
doen mee met de wedstrijden in Waalre, Oss, 
St-Oedenrode, Eindhoven, Utrecht (die we zelf 
organiseren) en de NK in Sauheid (België). 
Soms gaan we naar st-Oedenrode of Hohenlim-
burg om daar op stromend water te trainen. 
 
     -Margot 
Met hulp van: André, Evert en Elke
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Hoe was het om te varen in de Efteling?  
Elke: Varen op de Efteling was mijn wens nadat ik wild-
water had gevaren. Toen had ik nog geen slalomboot, dus 
moest nog wat jaren wachten.
Het was heel vroeg aan de poort van de Efteling ver-     
zamelen. Om 7 u ging deze dan open en konden we in de 
eerste jaren zelfs met de auto het terrein op rijden, om 
boten naar de wildwaterbaan te brengen. Het was moge-
lijk om de opgehangen poortjes te verkennen. Eerst met 
een half lege baan omdat de pompen nog niet aan ston-
den, daarna ook met stromend water, klimmend over de 
holle nep rotsen.
Vervolgens kreeg iedereen een trainingsrun en daarna 
twee wedstrijd runs. Ik was zelfs blij als iemand mij in de 
weg had gevaren, want dan had ik recht op een nieuwe 
run. De wedstrijd moest in de ochtend worden afgerond 
en dan snel alle poortjes weggehaald worden, zodat be-
zoekers vanaf half 2 weer met de grote drijvende banden 
de baan af konden dobberen. Soms lukte het om voor de 
andere bezoekers een rondje mee te varen op de grote 
ronde banden. Daarna brachten we lopend tussen de be-
zoekers door, de kajaks naar de auto’s en konden we de 
rest van de dag “gratis” de Efteling op. Er waren nooit te 
weinig vrijwilligers zoals poort scheidsrechters voor deze 
wedstrijd. En deelnemers betaalden startgeld, maar dat 
was minder dan een toegangskaartje voor de Efteling. 

https://youtu.be/CTnikYSDpjE
https://youtu.be/u4x-JdGN_1Y

Lucile Theunissen
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Bij aankomst om 9.30u moeten we eerst handen 
desinfecteren.
Ik kom nog net Martin Kerkhof tegen. Hij heeft 
er al 19 trainingskilometers erop zitten.
Al tijdens het in orde maken van de boten 
schijnt het zonnetje lekker.
Daarom krijgen we extra water mee van Margot.
De mensen, die de KVA-B cursus doen, beweren 
dat je tijdens een dagtocht kanovaren 42 liter 
water nodig hebt per persoon!!! Waarschijnlijk 
typefoutje, welk nu natuurlijk leidt tot allerlei 
hilarische verzinsels. In ieder geval hebben we 
geen watertanker mee genomen.
Keurig voordat de jeugd zich verzamelt voor de 
training zijn we onderweg naar de trekgaten.
De verschillende telefoons worden gestart voor 
de route opnames.
De oeveroverstap “Aalscholver” naar de 
Bethunepolder wordt  op 2 plekken door deze 
groep atletische vaarders zonder steiger ver-
overd. Bij de volgende overstap “Gemaal Machi-
nekade” blijkt deze eigenschap van de vaarders 
ook weer van pas te komen om op de kant te 
klimmen. Op deze 2e dag van de zomer klimt 
Margot goed voorbereid als eerste met behulp 
van ijsprikstokken (Ja, echt die prikkers die je 
gebruikt als je door het ijs gezakt bent) aan wal.
Om bij de verborgen steiger voorbij het gemaal 
te komen, hebben we de boten even laten rollen 
met de meegebrachte wagentjes. Aldaar is er 
ook niet echt een steiger, wel een balk van waar 
de weder te waterlating mogelijk is. Op deze 
plek is het trouwens heerlijk pauzeren op 1/3 
van de tocht lengte met 2 banken op een droog 

grasveld EN geen watertanker maar wel meege-
brachte	koffie	met	brownies	door	Paul	en	 
Margot.
Hierna, op naar onze Vecht. Even goed uitkij-
ken voor alle motorbootjes en dan hop, op naar 
Maarssen. Dan stroomopwaarts tot aan onze 
prachtige (weer 2) molens. Over de sluitbalk 
bij het bruggetje door om  bij de molens over te 
dragen. Hier op 2/3 van de hele tocht genieten 
we nog weer even heerlijk in het gras van het 
zonnetje. Weer te water om over sloten onder 
de ringweg en afslag weer bij de Maarsseveense 
Plas uit te komen.  Hier dragen we de laatste 

Verslag van toertocht UKC-UKC  zondag 21 juni 2020Verslag van toertocht UKC-UKC  zondag 21 juni 2020
En toen, en toen, en toen…….
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keer om. Op de Plas worden we door de inmiddels aan-
gewakkerde wind naar de UKC geblazen.
Ho! Pas op! Even uitkijken voor die surfers. We ruimen 
alles weer schoon (gedesinfecteerd) en op zijn plaats op.
Maar waar is toch die portemonnee van Jonathan? Niet 
in zijn broekzak, niet in zijn tas, nog eens kijken in de 
boot. Ook niet. Oh jee… thuis? In de auto? Ondanks dit 
probleem zitten we nog even gezellig  na te praten op de 
picknickbanken.

En Johathans portemonnee?
Bij thuiskomst mogen we bericht ontvangen dat de por-
temonnee eerst niet (Paniek), maar dan toch wel, in de 
auto,  wordt gevonden.
Eind goed, Al goed!
De gemeten afstand van deze tocht was verschillend van 
13,8 km-15,08 km. Ra, ra hoe kan dat?
Zelf heb ik de langste afstand gevaren. Blijkbaar heb ik 
geslalomd. Maar ja, ik ben dan ook nog wel eens op de 
slalombaan te vinden of op het poloveld (of skihelling). 

Margot, bedankt voor het organiseren van dit leuke 
rondje! 

Mede namens:
Jonathan, Jeroen, Lydia, Birgit, Paul en mij,
Sonja
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Dit jaar mocht de jeugdgroep als eerste het water op. 
Iedereen was natuurlijk en logischerwijs stikjaloers!
Het is een clubje van 9 tot 10 kinderen tussen de 9 en 
14 jaar, waarvan de meesten elkaar nu ook inmiddels 
al een aantal jaar kennen. 
Nadat het Corona jeugdprotocol duidelijk was kon-
den ze op 3 mei het water op, en werd er afgetrapt 
met een tochtje door de petgaten. 
Het oorspronkelijk bedachte programma is over-
hoop gegooid en er werd bedacht hoe er elke week 
weer een andere les kon worden gegeven. Zo zijn 
ze bijvoorbeeld natuurlijk weer naar de slalombaan 
geweest en vandaag hadden ze een wildwaterles. 
 
Ook zijn er gastlessen gegeven zoals een Open Kano 
les door Logan, een kanopoloclinic door Mark, en 
een sprint/techniek les door Raymond. Gastlessen 
hebben we in eerdere jaren ook gegeven - vaak door 
Niels - maar leuk om dat dit jaar ook uit te breiden 
naar andere disciplines - en zeker ook lessen die ei-
genlijk nog niet eerder aan de orde zijn geweest. Dus 
super bedankt voor alle hulp in de afgelopen jaren, 
en ook dit jaar! Erg leuk om te zien dat iedereen wil 
meehelpen!
 
Helaas kon dit jaar niet de introductiecursus aan 
nieuwe aspirant jeugdleden worden gegeven, maar 
deze groep heeft tot dusver een superprogramma op 
het water gehad! 
 

Ervaringen jeugdgroep in coronatijdErvaringen jeugdgroep in coronatijd
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 De eerste kanoles sinds Corona!
 
Ik kwam als eerste van de jeugd aan, en het hek was 
nog dicht. Ik zag Oscar en Mieke bij de club alvast de 
kano’s voor ons klaarleggen.
Het was raar om dat hele gebied bijna verlaten te 
zien, want normaal zijn er wel mensen op het strand 
met het mooie weer. Wel waren er erg veel fietsers en 
wandelaars op de paden rond de plas.
Oscar maakte voor mij het hek open en daarna ook 
voor de anderen. Het was erg fijn om bijna iedereen 
weer te zien.
We moesten zelf natuurlijk in- en uitstappen, en ei-
genlijk was het ook niet heel moeilijk om op afstand 
van elkaar te varen. Een vlotje maakten we door een 
peddel afstand te houden.
We hebben een tochtje gemaakt waarbij we langs de 
slalombaan zijn gegaan.
We hebben ook een paar spelletjes en een race ge-
houden.
Ik vond het erg fijn om weer in een kano te zitten; het 
is toch wel lekker om weer op het water te zijn!
 
     Jiska, 12 jaar
     3 mei 2020
 

 
 

Vandaag hebben we ge-wildwater-kanoed, ik vond 
het heel leuk omdat ik er dan ook weer wat dingen 
bij leer. En we hebben ook geoefend met eskimo-
teren; we hielden onze handen vast aan de kant en 
duwden aan de zijkant van de boot zodat we omgin-
gen, maar omdat we onze handen nog vast hielden, 
was het nog veilig.  We deden het namelijk met 
spatzeil.
Ik vond het een hele leuke les!
 
     
    Mare, 14 jaar
    28 juni 2020
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Op 12 maart werden er landelijke overheids-
maatregelen afgekondigd om de verspreiding 
van COVID-19 tegen te gaan. Iedereen in Ne-
derland werd opgeroepen om thuis te blijven bij 
klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 
of koorts. Ook werd gevraagd om sociaal con-
tact te mijden. Bijeenkomsten met meer dan 
honderd personen werden afgelast. Dat gold 
ook voor publieke locaties als musea, concert-
zalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 
Daarmee was ook het varen in clubverband bij 
de UKC ineens over. 
Hoe verging het ons in Coronatijd?
Vanaf 12 maart zit je dan ineens thuis. In mijn 
geval was gelukkig alles al in orde om thuis 
online door te kunnen werken.  In februari had 
mijn teamleider al iedereen gevraagd zijn tele-
werken-functie te activeren.  Maar alleen bin-
nenzitten bevalt niet. Wat ga je dan doen?
Dan trekt het varen op de Maarsseveense Plas-
sen toch.  Bovendien moest ik nog klussen aan 
mijn boot (skeg kapot). En ik bleek niet de 
enige UKC-er te zijn met klusbehoefte. André 
Lindenbergh kwam ik  tegen, op weg om iets te 
verbeteren aan de poortjes van de slalombaan, 
verschillende poloërs (Remco) waren bezig aan 
hun boten en natuurlijk kwam ik Sonja tegen, 
die bezig was met een of andere klus: gras-
maaien, spatzeilen  repareren of haar droogpak 
plakken.
Sonja was nog fanatiek aan het trainen voor de 
Elfstedentocht, waarvan ze toen nog hoopte dat 
hij in juli door zou gaan. Ik vroeg of ik een keer-
tje mee kon varen. Half april begon daarmee 
een reeks afspraken van ons beiden op vrij-
dagmiddag. We waren niet het enige duo, dat 

kennelijk regelmatig samen gingen varen. We 
zagen Martin en Jorge rondjes trekken over de 
plas. We kwamen Yvette en Woutske, Lennart 
en Irene tegen op de trekgaten.
Wel was het  in het begin improviseren, omdat 
het hek van het terrein niet open was, als er nie-
mand in Spa Sereen aan het werk was. Overdag 
stond het wel regelmatig open, maar voor een 
dicht hek staan, was geen uitzondering.
We waren niet zo slank en lenig als Lennart, 
die zich door de opening kon persen en niet 
zo moedig als Martin of Adrian, die we – met 
gevaar voor eigen leven – over het hek hebben 
zien klimmen.
Wij hadden als oplossing de eerste keer om een 
wildwaterbootje bij ons te hebben. We dachten 
over de sloot richting de plas te varen en dan zo 
bij de UKC te komen. Maar het bleek veel een-
voudiger: gewoon de sloot oversteken en dan 
door	de	fietsenstalling	van	het	zwembad	rich-
ting club.
Na 2x hadden we daar ook genoeg van en lieten 
gewoon een sleutel van het hek bijmaken.
In het begin pakten het we nog onze slalom- en 
poloboot, maar toen mijn boot weer vaarklaar 
was haalden we toerboten van stal.  Dat opende 
direct de mogelijkheid ook de wereld buiten de 
trekgaten te verkennen.
Allereerst probeerden we bij Fort Maarsseveen 
richting de kleine Plas te komen. Er 
was een sloot aan de overkant van de Heren-
weg, maar geen instapplaats. Dus belden we aan 
bij nummer 8. Na een leuk gesprekje met de 
bewoonster mochten we in de tuin instappen. 
De kleine Plas vonden we vooral klein en  - 
verrassend genoeg – nogal druk bezocht door 

Wat doe je in Corona tijd? Varen!
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wandelaars. 
De volgende keer trokken we de Bethunepolder 
in. De slootkanten waren prachtig geel van het 
bloeiende koolzaad. We joegen groepen ganzen 
op, die luid snaterend opstegen naar de blauwe 
lucht.	Het	was	trouwens	bijna	steeds	boffen	met	
het weer. 
We	troffen	talloze	vogels	aan	met	jongen.	Op	
het ooievaarsnest zagen we het begroetingsri-
tueel. In de sloot probeerde een moedereend de 
aandacht af te leiden van haar kuikens door te 
doen alsof ze niet meer kon vliegen.
We probeerden verschillende routes uit. Een 
keer met een modderbad tot gevolg. We beslo-
ten ons  toch aan eerder beschreven routes te 
houden.
Zo hebben we alle op de club beschreven rond-
jes  wel een keer gemaakt: naar Loosdrecht , de 
plassen daar op, de trekgaten in, via de Machi-
nekade naar de Vecht, via de Kraaiennestersluis 
naar de Vecht, naar de stad en  il Mulino over 
de Vecht, via de Nedereindse vaart naar het 

Tienhovens kanaal. George, de man van Sonja, 
kwam	ons	daar	zelfs	koffie	brengen.
Corrie sluit zich nu ook  regelmatig bij ons aan. 
Dankzij haar hebben we de doorgangen van de 
Loosdrechtse plas naar de Breukeleveense Plas 
kunnen vinden.
Wat	ik	vooral	kwijt	wil,	is	dat	we	boffen	met	
zoveel keuze uit mooie routes om ons heen.  In 
zo’n mooie omgeving tekunnen gaan varen is 
een gweldige uitlaatklep in coronatijd.
Het was ook mooi om van week tot week te 
ervaren hoe de trekgaten en de Bethunepolder 
van aanzien veranderen: van bloeiende wilgen-
katjes tot wolken pluis, van de eerste aarzelende 
opkomende bladeren op het water tot vlakten 
vol met waterlelie en gele plomp, van slootkan-
ten	vol	felgele	lissen	en	witte	kant	van	fluiten-
kruid tot de groepjes wilgenroosjes en zachtroze 
valeriaan nu.
We zetten dit nog even voort.

     - Margot
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Goed bezig!

Alles wat we bij UKC doen doen we samen. Samen organiseren we een goed gevulde activiteiten-
kalender, samen zorgen we dat de kwaliteit van onze faciliteiten op orde is, dat kano’s worden 
onderhouden, dat het gras wordt gemaaid, dat de prullenbakken worden geleegd. Enzovoorts. 
In deze nieuwe rubriek gaan we in gesprek met leden die zich inzetten voor de club. Wat doen ze? 
Waarom doen ze dat? En hoe kijken zij naar de club?

In dit Peddelblad gaan we in gesprek met Remco Reints die de afgelopen weken maar liefst 15 ka-
no’s verkocht om zo ruimte te maken voor nieuw materiaal in de stalling en  Sjoerd Tromp die in 
de afgelopen periode het initiatief nam tot goed bezochte webinars onder de naam UKC Academy 

‘Je moet gewoon beginnen en dan gaat het vanzelf.’
Paspoort
Naam:     Remco Reints
Lid sinds:    juni 2019
Kanodiscipline(s):   kanopolo
Is actief als:    Materiaalcommissie (vanaf februari 2020)

Remco heeft de afgelopen maanden maar liefst vijftien oude clubkano’s verkocht. Daarmee is in 
de stalling ruimte ontstaan voor nieuwe materiaal en konden we zo’n €500 bijschrijven op de UKC 
bankrekening. Tijd om eens nader kennis te maken met deze marktkoopman!

Hoe kwam je er toe om de kano’s te gaan verkopen?
De meeste kano’s die verkocht moesten worden lagen al heel lang buiten, het was geen gezicht. 
Ook was er de behoefte om ruimte te maken in de stalling voor betere materialen.

Hoe heb je dit aangepakt? 
Ik heb met de materiaalcommissie en de verschillende disciplines goede afspraken gemaakt over 
welke kano’s verkocht moesten worden. Ik vond het belangrijk dat daar geen misverstanden over 
zouden ontstaan. Het werd me al snel duidelijk dat niemand echt een idee had hoeveel de kano’s 
moesten opbrengen. Het was vooral belangrijk dat ze zouden worden ‘afgevoerd’. Ik heb dus de 
vrijheid genomen om ze op mijn eigen manier te verkopen. Over het wel of niet verkopen van de 
peddels was nog geen consensus dus ik heb geen peddels verkocht bij de kano’s.

Ik heb de kano’s op marktplaats gezet en daarbij een onderverdeling gemaakt in kwaliteit. De twee 
beste kano’s zijn verkocht aan een kanoclub in België. Bij de andere kano’s heb ik aangegeven dat 
het	oude	clubboten	zijn	die	weggaan	omdat	ze	niet	fijn	varen	of	omdat	er	iets	aan	mankeert.	Voor	
de hele recreatieve vaarder die er vooral rondom huis in wil dobberen bleek dat geen enkele belem-
mering. De reacties stroomden binnen en de kano’s waren snel verkocht. Ik heb er veel mensen erg 
blij mee kunnen maken in dit mooie voorjaar.

Hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Voor het verkopen van de kano’s heb ik samen met mijn vriendin een keer een fotoshoot gedaan 
van alle kano’s. Nadat ik de advertenties op Marktplaats had geplaatst heb ik tussen de bedrijven 
door wat tijd besteed aan het beantwoorden van vragen via mail en telefoon. Als mensen wilden 
afspreken om een kano uit te proberen en op te halen combineerde ik dat altijd met een training 
zodat me dat niet veel extra tijd kostte. Al was het wel zo dat ik in die tijd soms extra vaak ging trai-
nen ;) Al met al vind ik het moeilijk om te zeggen hoeveel tijd het me heeft gekost. Het was leuk om 
te doen, dat is het belangrijkste.
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Welke verkoop is je bijgebleven?
Twee kano’s zijn verkocht aan onze buren. Een Britse en een Amerikaanse waren net aan de West-
broekse Binnenweg komen wonen. Ze zochten twee kano’s voor hun kinderen. Ze kwamen ze 
lopend ophalen en het bleken hele leuke mensen te zijn. Sommige van de verkochte kano’s komen 
we misschien dus nog wel eens tegen op het water rondom het clubhuis!

Hoe kwam je er bij om voor de materiaalcommissie aan de slag te gaan?
Ik hoorde dat ze mensen zochten en ik ben zelf redelijk handig met kano’s. Niet perse omdat ik 
daar	nu	veel	ervaring	mee	heb	maar	ik	leer	dat	mezelf	aan	door	filmpjes	op	te	zoeken.	Zo	heb	ik	
afgelopen winter de hele kevlar belijning van mijn eigen kano vervangen. Ik kijk goed hoe ze het 
doen	op	het	filmpje	en	probeer	dat	dan	zelf	na	te	doen.	Als	ik	zoiets	een	keer	heb	gezien	dan	durf	
ik	het	vaak	wel	aan.	Je	moet	gewoon	beginnen	en	dan	gaat	het	vanzelf.	Het	filmpje	dat	me	hierbij	
hielp is hier te vinden:  https://www.youtube.com/watch?v=Xm2Ezo70vFI of zoek op de titel; 
‘How to Repair a Damaged Composite Canoe or Kayak - Carbon/Kevlar Fibre’ 

             
Als je het nou ook leuk vindt om aan de slag te gaan met kano’s: er zijn nog wel wat clubkano’s 
die onderhoud nodig hebben. Meld je hiervoor bij de materiaalcommissie: zij hebben een lijst met 

reparaties die nodig zijn.

Wat doe je verder als actief lid / voor de club?
Kleine dingen zoals reparaties en aanschaf van gebruikte kano’s. Zo had ik laatst twee kanopolo 
boten voor de club gekocht in Friesland. De bumper van een van die bootjes was er af. Ik weet dat 
als ik de kano dan in de stalling leg, het even kan duren voordat het wordt aangepakt dus die bum-
per heb ik toen meteen maar even gerepareerd. 

Wat was of is voor jou de belangrijkste motivatie om je in te zetten voor UKC?
Omdat	het	me	voldoening	geeft.	Ik	vind	het	fijn	om	wat	bij	te	dragen	aan	de	club;	we	doen	het	ten-
slotte met elkaar.

Wat heb je geleerd van je werk voor UKC?
Dat iets wat voor ons waardeloos is voor andere mensen heel waardevol kan zijn. Vaak werden de 
kano’s gekocht voor kinderen die de kano dan eerst nog wel even gingen 
uitproberen bij ons op de plas. Zodra ze de kano’s zagen begonnen ze te 
glunderen, hun eerste eigen kano! Dat vond ik prachtig om te zien!

Heb je een tip voor leden die twijfelen over of ze zich actief 
willen inzetten voor UKC?
Doe iets wat dicht bij je staat, geef er op je eigen manier invulling aan en 
wees niet bang om een fout te maken. Ik heb dit - natuurlijk wel in goed 
overleg met alle disciplines - gedaan zoals ik het zelf ook zou doen als 
het om mijn eigen spullen zou gaan.

Wat zou je willen veranderen aan UKC?
Niets. De sfeer is hier heel relaxed en losjes en ik vind dat prettig. Er is 
veel ruimte voor spontane dingen en initiatieven en dat is tof! 
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“Vooral niet twijfelen, doen!”

Paspoort
Naam:   Sjoerd Tromp
Lid sinds:  Juni 2013
Kanodiscipline(s): Vooral wildwater
Is/was actief als: -Actief voor de wildwatercommissie (vanaf juli 2013)
   -Introductiecommissie (vanaf april 2015)
   -Materiaalcommissie (van oktober 2016 tot september 2019)
 
Opeens zaten we allemaal thuis en konden we niet meer naar UKC. Wat doe je dan? Je kunt gaan 
hardlopen of de hele dag netflixen. Sjoerd niet, hij bedacht de UKC Academy. 

Hoe kwam je op het idee van de UKC academy?
Net als voorgaande jaren hadden we ook dit jaar een theorieles van de veiligheidscursus gepland. 
Helaas kon deze cursus vanwege Corona geen doorgang vinden. Om toch de cursus te kunnen aan-
bieden gingen we zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Na even denken en puzzelen kwamen 
we tot een online versie met een 3D omgeving voor de veiligheidscursus. Cor heeft veel tijd besteed 
om dit goed op te zetten. Met de geneeskunde achtergrond van Cor en Sjaan wilden we ook al lan-
ger iets doen. Zo hadden we al twee onderwerpen voor een online cursus en was het idee ontstaan.
 
Wat heb je toen gedaan? 
Nadat we de eerste twee sessies hadden bedacht, ben ik actief andere mensen gaan vragen of zij 
ook een avond voor hun rekening wilden nemen. Reinier (plastic fantastic), Bobby (Hoe en waar-
om stromen rivieren), Mark (Kanopolo) en Sido (waddentocht) reageerden allemaal enthousiast. 
Ook Lennart en de activiteitencommissie wilden graag bijdragen en organiseren als (voorlopige) 
afsluiter een pubquiz. Door de inzet van al deze mensen hadden we snel een programma tot de 
zomervakanties.
 
Hoe is het gegaan? 
Tot nu toe zijn er 7 cursussen gegeven (wildwater rescue, EHBO, knopen, hoe en waarom stromen 
rivieren, plastic fantastic, kanopolo en zeevaren). De opkomst is tussen de 14 en 20 deelnemers. 
Alle avonden waren leuk op hun eigen manier. Bobby’s sessie was interessant omdat hij vanuit een 
ander oogpunt de stroming van rivieren belichtte dan normaal. Bij de knopensessie was het leuk 
om iedereen thuis te zien knopen. De EHBO sessie was erg informatief en ook heel uitgebreid. En 
ook bij plastic fantastic leerde ik weer nieuwe dingen. Alle sessies hadden de UKC clubsfeer, het 
was rommelig, gemoedelijk en gezellig. Het is dus zeker geslaagd.
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Wat doe je verder als actief lid / voor de club?
Tijdens deze corona tijd doe ik niet zoveel, maar in normale jaren ben ik instructeur bij de intro-
ductiecursussen en geef ik veiligheidstrainingen. Daarnaast ben ik wildwaterinstructeur, organi-
seer ik wildwater trips en sinds kort zit ik ook in de wildwatercommissie. Ten slotte organiseer ik al 
jaren de eskimoteercursus. In de winter in het zwembad en in de zomer bij de club. 
 
Dat klinkt erg druk, hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Tijdens de eskimoteercursus is het 1 cursusavond en daarnaast nog een uurtje voorbereiden. Als 
we een weekendje weg gaan of rond de zomerweek is wat drukker. Veel dingen doe ik niet meer 
voor de eerste keer, de voorbereiding wordt daardoor sneller. Maar gemiddeld besteed ik een 
avond per week aan UKC.
 
Wat heb je geleerd van je activiteiten voor UKC?
UKC is een veilige omgeving om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Je kunt in korte tijd veel 
leren en de risico’s zijn laag. We werken met kleine groepen en het hoeft niet perfect te zijn. Je 
kunt oefenen met dingen die je op andere plekken niet zo snel kan oefenen, zoals lesgeven. Dat heb 
ik geleerd als instructeur bij UKC. Hierbij is het belangrijk dat je qua veiligheid weet wat je doet, 
maar daarna kun je experimenteren en ontdekken wat voor jou goed werkt. Hierdoor ben ik mij 
bewuster geworden van hoe mensen op elkaar reageren en hoe je daar in groepen sturing aan kunt 
geven.	De	manier	waarop	je	iets	brengt	heeft	op	verschillende	mensen	andere	effecten.	Dit	inzicht	
kan ik op andere plekken weer gebruiken. 
 
             
   “UKC is een veilige omgeving om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.”
  

Wat was of is voor jou de belangrijkste motivatie om je in te zetten voor UKC?
Naast de veilige leeromgeving, vind ik het leuk om met een groep en met leuke mensen bezig te 
zijn. Het is gezellig en de sfeer is goed. 
 
Heb je een tip voor leden die twijfelen over of ze actief willen worden UKC?
Vooral niet twijfelen, doen! Bedenk wat je leuk vindt om te doen of om op te zetten en peil of daar 
draagvlak voor is. Als het antwoord positief is dan stem je het af en ga je het gewoon doen. Wees 
niet bang over de kwaliteit die je levert. Wanneer je dit wat spannend vindt, doe het dan samen!
 
Wat zou je willen veranderen aan UKC?
UKC is het resultaat van een groep mensen die er met elkaar iets moois van maken. UKC is zoals ze 
is	en	daar	wil	ik	niks	aan	veranderen.	Ik	vind	het	fijn	dat	de	club	bij	mij	past,	daar	geniet	ik	van.	
 
Heb	je	de	UKC	Academy	gemist?	Je	kunt	alle	afleveringen	terugkijken	via	deze	playlist:	https://
www.youtube.com/watch?v=0yfBvZxzJeU&list=PLfNkL_0vr2zbNF3mMm14OkVGZ2kFj8yHh
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Personalia
Bedankt!
Afgelopen maand vertelde Ties ons dat hij 
helaas zijn werkzaamheden voor de PR & Spon-
sorcommissie wil neerleggen. Ties heeft vele 
jaren in deze commissie gezeten en gezorgd 
voor artikelen in meerdere bladen. Wat dacht je 
van het stuk in het AD. Of van de het artikel in 
het De Utrechtse Internet Courant. Nu gaat Ties 
zich focussen op de andere commissies waarin 
hij actief is, want Ties is nog lang niet klaar bij 
UKC. Ties, bedankt voor je inzet voor de PR & 
sponsorcommissie en nog veel plezier bij UKC. 
Zowel in de kano als in de commissies waarvoor 
je je inzet!

Veel succes!
Zoals reeds bekend gaat Sjaan aan het einde 
van het jaar stoppen met het Peddelblad en 
dus	waren	we	op	zoek	naar	een	nieuw	grafisch	
talent. Inmiddels hebben we Jonathan bereid 
gevonden om zijn creatieve en technische skills 
in te zetten voor het Peddelblad. Hij loopt in-
middels ‘stage’ zodat hij een soepele start kan 
maken! Jonathan is sinds augustus vorig jaar 
lid van UKC en heeft al ervaring met InDesign, 
het opmaakprogramma dat wordt gebruikt voor 
het Peddelblad. Jonathan, heel veel succes en 
plezier gewenst!

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 
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 Johan-
neke of Woutske via info@utrechtsekanoclub.
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 
uitwerken 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 (wel-
licht 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.

PR & Sponsorcommissie
Als je je bezighoudt met PR en Sponsoring kun 
je je creativiteit op meerdere vlakken kwijt. 
Enerzijds zorg je voor extra inkomsten via 
slimme sponsordeals en anderzijds zorg je voor 
extra naamsbekendheid. Bijvoorbeeld door ar-
tikelen in de media te publiceren of door mer-
chandise met het UKC logo er op. In alle geval-
len werk je nauw samen met de penningmeester 
en met de andere communicatiecommissies: het 
Peddelblad en de mensen van de website. Het 
betreft heel diverse werkzaamheden en we kun-
nen ons daarom ook voorstellen dat je er voor 
kiest om slechts een deel daarvan op te pakken. 
Dat is natuurlijk geen probleem: op dit moment 
zit er niemand in de sponsorcommissie dus het 
is juist leuk om dit hier met meerdere mensen 
invulling aan te geven.
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Hoeveel tijd kost het? Dit is geheel zelf te bepa-
len. Waarbij het wel zo is dat hoe meer tijd je 
erin stopt, hoe meer UKC daarvoor terugkrijgt. 
Wat krijg je ervoor terug? Bij het maken van 
sponsordeals komen onderhandelingsskills 
goed van pas, heb je die niet? Dan ga je die 
zeker krijgen. En als je de beslissing maakt, dan 
heb je straks ook een lekker warme UKC hoody 
in de kleur die jou het beste staat!

Coordinator introductiecommissie
We zoeken iemand die vanaf de zomer de coör-
dinatie van de introductiecursus van Irene wil 
overnemen. Dat betekent onder andere dat je 
verantwoordelijk bent voor de planning en con-
tact onderhoudt 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 à 2 uur 
per week bezig.
Wat krijg je ervoor terug? Je ontwikkelt je coör-
dinerende skills en leert meteen alle nieuwe 
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. Af-
stemming gebeurt met Eefje van den Braak, de 
coördinator van de toercommissie. Je kan naar 
eigen inzicht invulling geven aan de bestem-
ming en de planning van de tocht. Vanuit 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 toer-
tocht, hierbij komen verschillende aspecten aan 
de orde. Bijvoorbeeld veiligheid, communicatie 
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 bud-
dy helpt het nieuwe lid op weg binnen de club. 
De manier waarop je dat doet staat je helemaal 
vrij! Zeker nu we vanwege de Coronamaatre-
gelen geen introductiecursus hebben kunnen 
organiseren is er extra veel behoefte aan nieu-
we buddies. Vind jij het leuk om komend jaar 1 
of meer nieuwe leden de weg te wijzen binnen 
onze club? Laat het weten!
Hoeveel tijd kost het? Een paar uur per nieuw 
lid.
Wat krijg je ervoor terug? De nieuwe leden voe-
len zich welkom bij de club en misschien kun 
jij ze wel motiveren om ook actief te worden. 
Daardoor wordt jouw club nog leuker! 
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Bedankjes en complimenten
Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie zetten we een lid in het zonnetje voor zijn of haar inzet 
voor UKC. Dat betekent natuurlijk niet dat er de rest van het jaar niks gebeurt waar we mensen 
een complimentje of bedankje voor kunnen geven. Dit kan via het bedankjes- en complimen-
tenbord in het clubhuis of hier in het Peddelblad. Stuur daarvoor een mailtje naar  
info@utrechtsekanoclub.nl. Dus geef je bedankje of complimentje door! Dat is altijd leuk om te 
krijgen, toch!?

Sonja, dankjewel voor het opnieuw 
maaien van het gras!

Lennart,	fijn	dat	je	het	gras	hebt	
opgeruimd :-) 

Er zit schot zit in de nieuwe sleutels voor het 
clubhuis: het programma van eisen is gereed en 
de	eerste	offertes	zijn	binnen.	Dankjewel	Fred 
en John!

De dakrand van het clubhuis is weer goed vast-
gezet en dat geldt ook voor de planken aan de 
zijkant die waren los gesprongen. Het ziet er 
allemaal weer spik en span uit, bedankt Paul 
Schellaert!

Wat hebben we de afgelopen tijd veel ge-
leerd tijdens de online webinars van de 
UKC Academy! Dankjewel Sjoerd, Cor, 
Sjaan, Bobby, Reinier, Sido en Mark!

Er is weer ruimte in de stalling! 
Bedankt voor het verkopen van de 
kano’s Remco!

Van die ruimte maken we meteen goed gebruik want de 
materiaalcommissie is onder leiding van Ties ook 
goed op dreef met het uitvoeren van het materiaalplan. 
Chapeaux! 

En ondertussen wordt het boven ook 
steeds mooier. De deuren van de kleed-
kamers, toiletten en kantine zien er 
weer superstrak uit! Bedankt  
Marjolein, Irene en Sonja!

Tenslotte: iedereen bedankt voor het goed 
naleven van de noodzakelijke Corona maatrege-
len. Doordat iedereen de maatregelen zo goed 
respecteert kunnen we met zoveel mogelijk 
mensen gebruik maken van onze faciliteiten! 
Bedankt en hou vol!
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Algemene gegevens
Wijzigingen? Geef het door op: 
Info@utrechtsekanoclub.nl 
 
Clubhuis en postadres  
secretaris
Westbroekse Binnenweg 2c 
3612 AH Maarssen

Website 
www.utrechtsekanoclub.nl 

Voorzitter 
Johanneke
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris & ledenadminis-
tratie
Woutske
secretaris@utrechtsekanoclub.nl 

Penningmeester 
Nicole
penningmeester@utrechtseka-
noclub.nl 

Faciliteiten
John Daas
faciliteiten@utrechtsekanoclub.
nl

Algemene bestuursleden
Dineke, Marjoke
bestuur@utrechtsekanoclub.nl 

Introductie
Irene Aarts (coördinator), Cor 
Veninga, Claudia, Niels, Sjoerd, 
Johanneke
introductie@utrechtsekanoclub.
nl

Jeugd 
Anke (coördinator), John van 
der Heemst, Jeroen van Heemst, 
Jur, Mieke Steenbruggen, Oscar
jeugd@utrechtsekanoclub.nl 

Kanopolo 
Jonna (coördinator), Eefje  
Roelofs, Kenneth, Ties, Tijmen
kanopolo@utrechtsekanoclub.nl 

Slalom 
André Lindenbergh (coördina-
tor), Elke, Evert, Gert-Jan, Niels
slalom@utrechtsekanoclub.nl 

Toervaren (inclusief 
zeevaren en open kano)
Eefje van den Braak (coördina-
tor), Claudia, Corrie, Jossi, Olaf, 
Otto
toervaren@utrechtsekanoclub.nl 
Adrian (coördinator zeevaren)
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan-Tjalling (coördinator open 
kano), Logan
openkano@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater
Sjaan en Bobby (coordinator), 
Cor Veninga, Lennart, Reinier, 
Sjoerd
wildwatervaren@utrechtsekano-
club.nl

FACILITEITEN & ONDERS-FACILITEITEN & ONDERS-
TEUNINGTEUNING
Contactpersoon in het bestuur: 
John Daas

Activiteitencommissie 
Irene Grijzen (coördinator), 
Bart, Gerben, Jitse, Lennart
activiteitencommissie@utre-
chtsekanoclub.nl 

Gebouwbeheer 
Fred (coördinator)
gebouwbeheer@utrechtsekano-
club.nl

Stallingsbeheer
Paul (coördinator), Marco
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Kantine & Verhuur Club- 
huis 
Dineke (coördinator)
kantine@utrechtsekanoclub.nl 
 
Lustrumwerkgroep 
Evert (coördinator), Dineke, 

Irene Grijzen
lustrum@utrechtsekano-
club.nl

Materiaalcommissie
Ties (coördinator), Rem-
co, Reinier, Adrian, André 
Lindenbergh, Eefje van den 
Braak
materiaal@utrechtsekano-
club.nl 

Peddelblad 
Sjaan (coördinator),  
Lizelotte, Margot
peddelblad@utrechtsekano-
club.nl

PR & sponsoring 
Vacature
pr@utrechtsekanoclub.nl

Website
Marian (coördinator),  
Ingmar, Joost (maillijsten)
webmaster@utrechtsekano-
club.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

facebook.com/kanoclubutrecht




