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Cor en Sjoerds vette
Rescuetraining
Training in veiligheid

Interview
Cor is geìnterviewd over zijn
reis met Tuur naar Oeganda

Techniekrubriek
In dit nummer gaan we het
hebben over zijwaarts varen

Tarieven 2016*
Lidmaatschap
Eerste gezinslid
€ 105,00
Tweede gezinslid
€ 71,50
Derde gezinslid e.v € 25,00
Zelfstandig jeugdlid
(tot 18 jaar) 		
€ 71,50
Met U-pas 50% korting
Inschrijfgeld 		
Sleutelborg		

€ 15,00
€ 50,00

Kanostalling
(op eigen risico)
Kayak		€49,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten
€ 64,00
Huren van clubmateriaal
			€ 25,00
Gebruik kantine
Lid, privé 		
€ 30,50
Zakelijk en overig € 92,50
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Redactioneel
Wederom is het ons met jullie
hulp weer gelukt om stukken te
verzamelen voor het Peddelblad.
Daarvoor onze dank!
Wij proberen het Peddelblad
zo leuk mogelijk te houden en
zijn daarom opzoek naar vernieuwingen. Zo starten we in
dit blad weer met het interview
en zullen we aandacht besteden
aan de jeugdleden. Maar wellicht
hebben jullie een idee voor een
nieuw rubriek, mocht dat zo zijn,
schroom dan niet om dit met ons
te delen via ons emailadres:
peddelblad@gmail.com

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk worden opgezegd door
een bericht te sturen naar het bestuur
van de vereniging tenminste 4 weken
voor het einde van het boekjaar
(31 december).
*Prijzen zijn onder voorbehoud van
goedkeuring door de ALV.
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Van de voorzitter
Beste Leden,
Als ik naar de Facebook-pagina van de UKC kijk, is onze vereniging weer volop actief. En ondanks
het koude voorjaar zie ik alleen maar mooi weer. ‘t Is altijd mooi weer op ‘t water. We hebben een
zeer gezellige samen kanoën met duikers gehad en de introductiecursussen zijn weer druk bezet. En
er staan nog veel nieuwe verenigingsbrede activiteiten op stapel. Een klusdag en de open dag op 12
juni. Dit doen we dit jaar samen met Lake Diving en de WSU, de surfers. We hebben een prachtig
gevarieerd programma gemaakt, met ook enkele ‘opmerkelijke’ activiteiten waar iedereen aan mee
kan doen.
De ontwikkelingen met de duikers zijn eindelijk afgerond. We hebben een definitief huurcontract
getekend (foto, taart!) en de compressor is geplaatst en in gebruik genomen. Er lopen nog gesprekken met een andere duikvereniging die ook op zaterdag wil gaan duiken. Eindelijk ook ontwikkelingen met de surfsteiger die, vooralsnog provisorisch, geplaatst is. Nu kunnen wij ook onze 2e steiger
gaan realiseren.
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Tot op het water,
Oscar van Dam

Agenda
Wildwater
Arras				4-5 juni
Waterlossing Vesder
12 juni
Hohen Limburg		
25 juni
WW-zomerweek		
9-17 juli

Kanopolo
Keistad polotoernooi 25-26 juni
Voor meer informatie ga je naar
www.utrechtsekanoclub.nl en dan
klik je op agenda.

Toervaren
Breukeleveen-Loosdrecht-Vuntus
29 mei
Vaar mee					1 juni
Loosdrecht					4 juni
Kagerplassen				12 juni
Kanotrektrocht				18-26 juni
Wormer + bezoek Bloem			
2 juli
Vaarmee					6 juli
Groene hart					10 juli

Financieel jaarverslag 2015
Toelichting op het financieel jaarverslag 2015 –
begroting 2016
Het afgelopen jaar kende weer een paar
financiële hoogte- en dieptepunten.
Eerst maar het vervelende nieuws. De gemeente
paste enkele spelregels aan. Dat leidt tot een
daling van de subsidie-inkomsten en tot een
stijging van de kosten door een extra
ontroerende zaakbelasting.
Gelukkig is er vooral veel goed nieuws. De
inkomsten vanuit de vereniging namen afgelopen
jaar toe. Om te beginnen is er een niet geplande
derde introductiecursus op touw gezet, was er de
Holland Cup, waren er zwembadlessen, hebben we het Wellant College een dag begeleid en
waren er diverse wildwateractiviteiten, waardoor extra geld binnenkwam. Verder leverde de
nieuwe regeling clubmateriaal ook extra geld op.
Tenslotte merkten we dat het gebruik van clubmateriaal de aanschaf van boten in elk geval niet
beperkt, waardoor er extra stallingsinkomsten
waren.
Bovengenoemde zaken maakten het
mogelijk dat we, ondanks de grillen van onze
gemeente, toch afgelopen jaar konden investeren
in nieuwe materialen.

We zijn ten opzichte van 2014 duidelijk meer aan
het uitgeven. Deze trend gaan we ook in 2016
doorzetten.
Ook dit jaar maakten de commissies hun wensen
al kenbaar en zoals het er nu naar uitziet, kunnen
we alle wensen inpassen.
Het meest goede nieuws is natuurlijk het aflossen van de onze schulden. Na een lange tijd van
financiële onzekerheid kunnen we sneller dan
voorzien, de obligaties aflossen aan de leden.
Daarmee kunnen we een aanzienlijk deel van
onze schuld aflossen, wat ons financieel weer een
stuk sterker maakt.
De conclusie is dus zeer positief !
We hebben de middelen en materialen om jullie
volop te ondersteunen met datgene wat we liefste
doen, lekker bezig zijn op het water!
Het was mij weer een genoegen om de cijfers
voor dit jaar te mogen optekenen. Ik wens
iedereen heel veel kanoplezier!!
Met vriendelijke groet,
Ruben van den Oord
Penningmeester
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Een groep van 12 beginners, gevorderden en
alles daar tussenin, reisde op zondag 10 april af
naar Hohenlimburg in Duitsland om ervaring
op te doen op de bekende wildwaterbaan.
De weersvoorspelling was niet heel geweldig:
bewolkt en kans op regen met 15 graden. Maar
gelukkig ook niet heel accuraat. Want toen wij
(Casper, Andre, Petra en Manon) arriveerden in
Hohenlimburg was het er zonnig met een beetje
bewolking en een graad of 16. Cor, Bobby, Sonja
en Darius stonden al te wachten. De boten lagen
nog op de trailer die nog onderweg was, en die
wij op weg naar Hohenlimburg bij de grens zagen
staan. Toen de trailer met boten en met Sjoerd,
Dorine, Sjaan en Logan er eenmaal was, kon die
uitgepakt worden. Na het uitpakken moest er nog
even worden betaald om de baan op te mogen. En
toen ging iedereen zich omkleden om daarna de
baan op te gaan.

Eenmaal op de baan werd er vooral geoefend en
gespeeld in de surfgolven. Natuurlijk gingen er
ook mensen om, maar die hadden natuurlijk een
wetsuit aan en konden na een snelle reddingsactie
(de boot duurde soms iets langer) weer de boot in
en verder varen. Cor had ook zijn tweepersoons
wildwaterboot mee. Dit was erg leuk voor degenen die nog niet zo goed konden surfen. Niet
dat het niet leuk was als je al wel kon surfen, maar
dan nog wel het spatzeil blijven zitten en de boot
niet vollopen. Tegen het einde van de dag konden
mensen ook nog oefenen met werplijnen.
Volgens mij heeft iedereen een leuke dag gehad en
zin in de rest van het seizoen.
-Casper

Cor & Sjoerds
vette
Rescuetraining
Kayakken en vooral op wildwater is niet zonder
gevaar. Daarom kan je maar beter voorbereid
zijn! Cor en Sjoerd hadden daarom bedacht een
training te geven die uit twee delen bestond één
avond theorie en 1 dagdeel praktijk.
De theorieavond werd gehouden op 8 april waarbij
Sjoerd een presentatie gaf over de benodigdheden
op het water, goeie kleding en bepaalde gevaren
die men op het water kan tegenkomen en hoe je
ze erkent. Zo zijn er verschillende typen walsen
die niet allemaal even vriendelijk zijn. Ook heb je
strainers, objecten op het water waar water onderdoor gaat, waar men potentieel in vast kan komen
te zitten. Nadat de gevaren besproken waren, werd
het tijd om oplossingen te bespreken. Verschillende knopen zijn aan bod gekomen maar ook
springteams en katrolsystemen.
Nadat we gebombardeerd waren met veel nieuwe
kennis was het tijd om te gaan oefenen met het
katrolsysteem de Z-drag. Met dit systeem is het
mogelijk om 3 maal zoveel kracht te leveren.
Dit systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt bij een
gepinde boot, een boot die vastzit tussen rotsen.
Nadat we geoefend hadden met het systeem op
het terras kon de liefhebber nog abseilen vanaf de
trap bij de club naar beneden en daarmee werd de
theorieavond afgesloten.
Het praktijkgedeelte werd gehouden op 16 april op
de kanoclub van MAVA- Sauheid.
Deze dag was niet voor de zwakkeren onder

ons want warm was het niet. Zo goed mogelijk
probeerden we ons te kleden. Thermoshirt, thermobroeken, longjohns en voor de gelukkigen een
droogpak werden erbij gehaald. Als opwarmertje
werd er begonnen met het gooien van werplijnen
op het droge. Dit leek aardig te gaan. Daarna was
het tijd om het water te gaan bekijken. We werden
opgedeeld in 2 groepen (werpteam en zwemmers).
Drie zwemmers kwamen één voor één onze kant
op waarna wij ze moesten redden middels een
werplijn. Helaas bleek toen dat we wel wat meer
oefening konden gebruiken (0 van 3 zwemmers
gered)... Twee touwen raakten verstrikt in de lijnen
van de slalompoortjes en één lijn was niet ver
genoeg gegooid... Poging twee dan maar.. Dat ging
gelukkig een stuk beter.
Daarna hebben we geoefend met het oversteken
van de kant naar een steen midden in de rivier
middels een gespannen touw en zijn we als
springteam het water in gesprongen. Het praktijkgedeelte werd afgesloten met een casus waarbij Cor
zich gewond in het midden van de rivier had begeven. Helaas ging het hagelen en daarna onweren
waarna Cor besloot zichzelf te redden.
Moe maar voldoen hebben we de dag afgesloten.
Cor en Sjoerd, bedankt voor de training!
-Sjaan
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Eskimoteren moet je leren!
Waarom wil iemand die met een been in het graf
staat nog eskimoteren leren? Wel eens van een
bucketlist gehoord? Op mijn bucketlist staan een
paar nog te ondernemen activiteiten. Een daarvan
is een kayaktocht door de Grand Canyon.
Dus ik ging optimistisch, want blanco, mee met de
introductiecursus wildwatervaren, georganiseerd
door een enthousiast team kayak/wildwatercracks
(onder aanvoering van Cor Veninga met een heel
team docenten). Cor had me vrolijk voorgespiegeld
dat het in aanvang vooral wildwaterzwemmen zou
zijn. Dat klopte aardig. Omslaan en zwemmen is
niet zo erg. Maar de kayak weer leeg laten lopen is
teveel lichaamsbeweging voor een gemakzuchtige
peddelaar. Vooral als je ziet dat een ervaren kayakker met een simpel truukje zonder lozen zo weer
door kan varen. Het zag er zo makkelijk uit dat ik
dacht dat het toch te leren moest zijn. Dus schreef
ik me in voor de eskimoteercursus in zwembad
“De Kwakel” voor de 3 woensdagen die ik nog
beschikbaar had.
Na een koud fietstochtje kwam ik in een warm bad
en dan bedoel ik niet alleen het warme water van
het oefenbad. Vele handen maken licht werk, dus
in korte tijd lagen de bootjes voor de deur van het
bad.

Korte tijd later lagen we in het water. De leerlingen
in een bootje en de docenten in hun zwempak.
Sjoerd kan zijn praatje tot het hoogst noodzakelijke beperken (een belangrijke kwaliteit), dus we
konden snel beginnen.
Ik kon me gelukkig weer aan de vertrouwde
leiding van Niels overgeven. Hij had me ook al bij
de eerste peddelslagen op het wilde water begeleid.
(Ik ga niet proberen alle docenten noemen, want
dan weet ik zeker dat ik iemand zou vergeten, maar
ik heb van vrijwel alle docenten wel waardevolle
aanwijzingen gekregen)
Voor de nieuwelingen is er een uitgekiend
programma, waarmee de leerling in een aantal
stappen op de eskimoswing wordt voorbereid:
Zoals:
* Handen aan de rand van het zwembad en met het
hoofd zolang mogelijk onder water
* Docent legt de peddel goed
* Peddel steunt op zwemvest
* etc.
Steeds met de leraar veilig in de buurt.
https://www.youtube.com/watch?v=o8jAeHyT074
&feature=youtu.be
Of het zo afgesproken was, weet ik niet. Maar tegen
de tijd dat het geduld van de docent menselijker-

wijs wel uitgeput moest zijn (niets van gemerkt
hoor), was er een andere docent die mij over een
dood punt kon helpen of een behulpzame
aanwijzing kon geven.
De eerste avond lukte het me zo nu en dan om
zonder hulp weer boven te komen. Meer geluk
dan wijsheid en niet erg elegant, maar voor mij
toch een mijlpaal. Tevreden fietste ik naar huis
om snel te kunnen opscheppen over mijn nieuw
verworven vaardigheid.
De volgende week moest ik onder ogen zien dat ik
geen natuurtalent ben en nog flink moet oefenen
om gelijk een eskimo weer boven water te komen.
Gelukkig waren er ook nu weer veel geduldige
docenten met aanwijzingen zoals:
* Peddel om te beginnen parallel aan de boot
* Bovenlichaam omhoog tot vlak onder de waterspiegel
* Hoofd op de schouder houden
* Energieke heupbeweging
* Probeer het eens met een makkelijker/moeilijke
bootje
* etc.
Daarbij werd zelfs rekening gehouden met mijn
beperkte vermogen om aan allerlei verschillende
verbeteringen tegelijk te werken.
Kortom professioneel!
Toen ik me even een rustpauze gunde, zag ik pas
goed hoe vol het bad was met allemaal ijverig

oefenende kayakkers met voor ongeveer iedere
student een docent.
En wat waren er veel beginners die vrijwel meteen
steeds weer boven konden komen.
En wat is de UKC toch een leuke club met veel
enthousiaste leden.
Bijzonder ook dat er elke avond een lid van de
duikclub over onze veiligheid waakte. Het samenwonen met de duikclub lijkt toch vooral
voordelen voor ons allen te hebben.
De laatste avond had ik nog steeds veel aanwijzingen nodig, maar het resultaat is wel dat ik,
met veel oefenen, het ondergaan en weer bovenkomen onder de knie moet kunnen krijgen.
Tot slot van de avond lieten de cracks nog even
zien hoe ver sommige mensen kunnen komen
met het vervolmaken van deze eskimoteervaardigheid. Binnen een minuut werden een ontzagwekkend aantal rollen uitgevoerd.
Mocht het bevaren van de Grand Canyon er niet
zo snel van komen, dan zijn er nog zat rivieren in
Europa die tot op hoge leeftijd bevaren kunnen
worden.
Hartelijk dank aan het fantastische team!
(Sjoerd, Dorine, Cor, Niels, Jeroen, Irene, Johanneke, Reinier, Igor en Ties)
Flip Niesten

Uitslag Eskimoteerwedstrijd
Ook deze keer konden de deelnemers en de instructeurs laten zien hoe goed ze kunnen eskimoteren. Dit deden ze door te laten zien hoe vaak ze
konden eskimoteren in 1 minuut. Igor werd de
grote winnaar met 18 x eskimoteren in 1 minuut!
Gevolgd door Niels en Sjoerd met 17x!
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Lake Diving,
bedankt
voor het leveren
van de
badmeesters!

Je zou het bijna vergeten
maar wij hebben ook internationale leden! Hierbij een
stuk van een internationaal
lid.

Kayaking trip to the Strohner Schlucht
section of the Alfbach River and the
Irreler Wasserfälle in Germany.
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Over the weekend of February 12-14, I joined the
whitewater kayakers for a trip down south to the
Ardennes. We took off from the UKC clubhouse
Friday night and, with slight drama (I absentmindedly forgot my passport, but fortunately the
police officer accepted my other identification,
albeit reluctantly), we arrived at the campsite in
Luxembourg. Though there was no snow on the
ground, temperatures were still quite frigid! We set
up camp and, with the help of some of our skilled
outdoorsmen, had a roaring campfire and beverages to warm up with before bed.
The next morning started with a hearty breakfast
on picnic tables. We then gathered our river gear
and caravanned off to reach the Alfbach River
for the Strohner Schlucht section. The river was
a bit low but still nice and creeky. We bumped
along down the way, technically maneuvering
around the rocks. One notable feature was where
the river was gushing into a wall, and then pouring left into about a half a meter waterslide. My
personal experience after rounding the bend, was
getting pushed off-balance by the gushing water,
then turning my body to get set up to roll. At that
moment, I felt a pull from my paddle and realized
that my paddle got lodged between a rock and the
wall mid-waterslide! I had my head above water
while holding on to the paddle, but had to bail my
roll after I realized that my paddle was stuck. After

the icy swim, the paddle was easily removed and
we were back on our way downstream in our two
small groups. Though the level was low, the water was still flowing swiftly, so there wasn’t much
opportunity for surfing or playboating. Nearing
the final stretch, we hit a section that was narrow,
windy, and quick. Here, the tactic was to leapfrog
down this section: we eddied out where one of
the trip leaders was, who then give instructions
for you to tell the other kayakers as they passed
by you. We were working our way down, under
angled trees and around rocks, when someone
alerted the group of a swim. The leaders rallied
and assisted the kayaker out of the river. Unfortunately, this resulted in an injured arm, and they
had to be escorted in Cor’s camper to an ambulance and thereafter on to the nearest hospital.
The rest of the group continued down for the final
section, less than a kilometer away. At the muddy
take-out, we loaded up the boats and pulled our
dry clothes on with frozen hands. We headed back
in the direction of our campsite, and stopped at a
restaurant to have a much-needed dinner. Back at
camp, we awaited the hospital group’s return, playing cards next to the bulletin board and vending
machine in the warmed entrance hall of the camp’s
building. The rest make it back fine, and the night
concludes with signing the arm sling of the trip’s
fiercest kayaker!

After another chilly night, a group of us headed to
a beautiful forest not even 100-meters away, basically in the backyard of the campsite. We took the
trail into the woods and through the crevasses of
the huge rock walls – pretty stunning sight to see
after spending my time in the Netherlands. We
reached a picturesque lookout over the forest, from
where we returned back to the camp to repeat our
delicious hodgepodge of food for breakfast.
We packed everything up, bid adieu to the campsite, and headed off to the Irreler Wasserfälle in
Eifelkreis Bitburg-Prüm. Once there, we suited
up in our damp gear and hiked our kayaks along
the footpath to scout the river. We examined the
part with the waterfall, which is more like a frothy
tongue of water than a waterfall, and discussed
the line to take. It had changed since the previous time there, an artifact of the changing water
level. After confirming the line, we continued
upstream to the first section, a short hike away
along the river. We seal launched into the river,
and then paddled the upper section. We repeated
that a couple more times to get warmed up for the
waterfall part, though it still wasn’t possible to be

completely warm with the low outside temperature.
Once finished with the practice runs, the leaders
set up safety at the Wasserfälle, and then the rest
of us lined up to go down one-by-one. We paddled
under the wooden bridge and past a boulder near
the entrance, and then pushed through the gushing water of the waterfall. Though I didn’t leave that
run completely dry (shout-out to the safety boats
for helping me during the swim - thanks!), it was a
sweet section, and seeing the other paddlers coming off of the tongue looked quite epic. The pushy
water feels impressive and powerful, and definitely
gives me reason to go back to try my hand again at
the Irreler Wasserfälle.
We conclude the superb Valentine’s Day at a quaint
restaurant in Limburg, where we chowed down
on zuurvlees (my first time eating it) and pannenkoeken. What a way to end some weekend kayaking!
- Logan Brunner
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5-6 maart Wildwater- en derogatieweekend

10 Deelnemers: Margot (organisatie), Paul, Niels, Nynke, Dariusz, Logan, Jeroen, Bart,
Wouter, Sonja.
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Van tevoren was bedacht dat dit een derogatieweekend moest worden. Omdat er echter te weinig
chauffeurs beschikbaar waren voor een heel weekend, werd het een enkele dag. We begonnen met
een stuk derogatierivier (HogeLesse). Deze is
gevaren door 7 personen vanaf opstappunt Lesse.
Vervolgens met de hele groep vanaf opstappunt aan
de Rue des Barbouillons bij Daverdisse naar uitstappunt Rue de Grupont in Wellin (Midden Lesse)
Zo hebben we de stickers en kosten gemaakt om
een derogatierivier te mogen bevaren toch gebruikt
en hebben die 7 personen door de constructie van
deze reis een spectaculairder stuk van de Lesse
kunnen varen.
08.00u: We verzamelden bij UKC met schoon
gekrabde ruiten. Het had behoorlijk gevroren
afgelopen nacht. Toen zochten we de overige boten
en spullen. En keken we “Waar gaan we naar toe in
de zoektocht naar geschikt water?”
De Rur stond te laag (42 cm) en die viel daardoor
af. Dus de Lesse, want die was ook laag, maar had
exact het minimumpeil om bevaring toe te laten
(Maissin 70 cm).
Toen de adressen en coördinaten in Tom-tom en
GAAN.
Elke auto reed zijn eigen route:
PMN over Eindhoven (om Nynke op te halen), de
andere twee auto’s over Antwerpen, Brussel met of
zonder file.
Wonder boven wonder kwamen alledrie de auto’s
tegelijkertijd (na een beetje zoeken en telefoneren)
op de afgesproken brug over de Lesse aan.
De rivier liep hier door een mooi bosgebied en op
de instapplek begonnen diverse wandelingen.
Het eerste wat we zagen op de oever was een bord
met een doorgestreepte kanoër, hetgeen niet erg
bemoedigend was. De andere kant van het bord

gaf echter aan dat dit een uitstappunt was, dus we
meenden hier toch goed te zijn.
Hier spraken we af dat er 7 personen nog een stuk
hoger konden opstappen.
Deze deelnemers brachten we naar boven met bestickerde boten en papieren.
Drie chauffeurs gingen naar Daverdisse terug om
hun boot neer te leggen en reden de auto’s vervolgens door een licht besneeuwd landschap naar de
uitstapplek en tenslotte reden de chauffeurs weer
naar hun boten. De rivier stroomde het laatste stuk
tot Wellin bijna langs de weg en hij zag er niet heel
erg spannend uit. Wel was het heel mooie omgeving
met beboste heuvels en verspreid liggende
boerderijen.
Inmiddels waren de eerste 7 afvaarders van het
eerste stuk gearriveerd bij de brug.
Het 1e stuk was een leuk SPEELstukje geweest met
verscheidene surfplekjes. Voor iedereen goed te
doen bij deze waterstand. De moeite van de
derogatiepapieren waard. Gelukkig voor de chauffeurs was ook het 2e stuk Lesse leuk om te bevaren.
De tocht voerde vrijwel nonstop door hellingbossen, af en toe met leisteenwanden, dan weer lage
oevers met wilde narcissen, die op het punt van
uitkomen stonden.
We probeerden waar we konden speelgolfjes te
pakken. Dariusz wilde toch wat oefenen en kreeg
trainingsopdrachten: al traverserend van keerwater
naar keerwater tegen de stroom op de rivier op te
komen.
De rivier splitste een paar keer in verschillende
armen, die dan wat extra stuurkunst vroegen en
variatie boden. 2x met de boot over bomen heen
mogen hoppen. Voor de rest GEEN hout in de
stroom en deze zijstroompjes hadden we bewust

opgezocht. We hoefden dus 0x de boot uit. En ook
geen zwemmers.
Bart koos een piepklein zijstroompje uit voor een
‘Erstbefahrung’, maar moest na enig geploeter
toch terugkeren naar de hoofdstroom.
Vlak voor Wellin was nog een stuw, die voor wat
spanning zorgde, omdat er een golf was, die volgens de instructie telkens veranderde in gat(wals)
en golf, wals, golf.
Het kwam aan op timing, wanneer je van het
verval af ging.
Het klonk heel spannend, maar viel heel erg mee.
Iedereen kwam er goed vanaf. Nynke zelfs een
beetje diagonaal.
18.00u: De uitstap bij de picknickplaats in Wellin
was nog even lastig. Het was een hoge kade met
een verlaagd schuin opvaarstukje. Maar die zat
nu te hoog boven de waterspiegel en er was geen

keerwater. Het water stroomde er te snel langs om
stil te liggen.
Vastklampen met 2 handen aan de stenen van
de kademuur vlakbij de uitstap was de optie. Of
uitstappen aan de andere kant (rechteroever)!
Omkleden, omrijden, heerlijk pizza gegeten in
Wellin.
En daarna weer richting Eindhoven en Utrecht.
Om 01.00u was iedereen weer thuis.
Het was stiekum toch een weekend geworden
met dat stukje zondag erbij. Met nog een restantje
zondag over.
Al met al een aardig eind rijden, maar we hebben
een gezellige superlange dag gehad.
Margot bedankt voor het organiseren!!
-Sonja van Kooten.
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Op zondag is de UKC van de jeugd!
Een stralende zondagmiddag. Fris, dat wel. Maar daar laten de jonge
kajakvaarders zich niet door weerhouden. Op de kade van de Maarsseveense
Plassen staan ze die zondagochtend te popelen om te beginnen.
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“We bieden al enkele jaren kajaklessen voor de jeugd aan,” vertelt
trainer Oscar van Dam. Waren de lessen eerst minder georganiseerd, nu
zijn de lessen net als de introductiecursus voor de volwassen
kajakvaarders in keurige blokjes opgebouwd. Op het programma staan
slalomvaren, kanopolo, toervaren en voor de kinderen die dat niet te
spannend vinden, wildwatervaren. “Zo bouwen we het kajakken langzaam op
en worden de kinderen langzaam vertrouwd met de kajak en het water,”
stelt Oscar. “Want de meeste kinderen die het nog nooit hebben gedaan,
vinden het in het begin best wel spannend. De jonge deelnemers maken in
blokjes van 3 a 4 lessen kennis met een andere kajakdiscipline om ze te kijken
welke kajakvorm het beste bij hen past. Ook willen we met de kinderen erop uit:
een kajakpoloweekendtoernooi, het Zee- en Zout weekend in Zeeland,
de wildwaterbaan in Hardenberg en een mooie toertocht in Biesbosch en wie weet,
wat er nog meer voor interessants op het programma staat.”
Slalommen kun je leren
Deze zondag staat slalom op het programma. Onder begeleiding van niemand
minder dan Lena, meervoudige kampioene slalom. Onlangs kwalificeerde ze
zich voor het WK Kanoslalom. “Ik vind het zelf ook hartstikke leuk om de
jeugd iets te leren,” begint ze enthousiast. “Zelf ben ik ook hier
begonnen op de Maarsseveense Plassen. Dus wie weet, gaat een van deze
kinderen ook doorbreken.”
Lara van 10 doet ook al een jaar mee. Haar helm hoeft gelukkig deze keer
niet op, want dan hoeft haar haar niet in een lage staart, want dat zit niet zo
fijn. Ze ging een keer mee met haar broertje die ook net begonnen was.
“Mijn broertje vond er eigenlijk niet zoveel aan en hield er al snel mee
op,” zegt ze. “Maar ik vond het wel heel leuk, dus nu zit ik erop. Ik
vind het wel soms moeilijk hoor, vorige keer bleef ik maar rondjes
draaien. Maar dat gaat nu vast beter, want nu krijg ik een hele stevige

stabiele kajak.” Mara (14), de dochter van de Oscar, doet ook al even
mee. Vandaag heeft ze haar nieuwe wetsuite aan. “Hij zit echt heel
lekker, zegt ze. “Nee, spannend vind ze het niet”, zegt ze. “Ik vind
het heel leuk om elke zondag lekker buiten bezig te zijn en het is
gezellig.”
Oscar helpt de kinderen in hun kajak, de meesten kunnen het al zelf.
Voor het clubhuis doet het gezelschap nog even wat
ontspanningsoefeningen met de peddel, links kruis links naar achter zo
diep mogelijk, want deze bewegingen komen ook weer terug bij het echte
slalommen straks. En met Lara voorop vertrekken ze naar het
oefenparcours. Dit bestaat uit stroom-af en stroom-op poortjes die
afwisselend links en rechts bij het parcours zijn opgehangen. Als Lena
het voordoet, lijkt het zo makkelijk. Gracieus vaart ze langs de
poortjes heen, haar kajak beweegt moeiteloos met haar mee. De jeugdige
vaarders oefenen met de boogslag en dan een boogslag en de beroemde
Dufek-slag. Lena geeft tips: “Zorg dat je als je het ene poortje
doorgaat, al naar het volgende poortje gericht bent. Want anders kom je
straks in de problemen als je te dichtbij het poortje pas gaat draaien.
Maar ruim voor het poortje een boogslag en doe dan de Dufek.” Het ziet
er zo makkelijk uit als ze het voordoet, maar de meeste jeugdige
vaarders hebben de smaak te pakken en gaandeweg gaat het steeds beter.
Sommigen draaien net iets te vroeg en raken de binnenste paal. Lara: “Het
ging al veel beter dan de vorige keer. Ik vond het echt heel leuk.”
Ook (een keer) meedoen doen met jeugdkajakvaren?
Lijkt je het leuk om ook een keertje mee te doen? Vaar 1 of 2 keer
vrijblijvend mee met de introductiecursus die op zondag 22 mei start. Je
moet dan wel je zwemdiploma A hebben. Je leert de basistechnieken en je
speelt spelletjes waardoor je je kajak en de andere cursisten goed leert
kennen. Als je het leuk vindt, kun je de cursus afmaken (kosten 30
euro). En vind je het echt hééél leuk, dan kun je lid worden en elke
zondag mee doen met de UCK-jeugd op de Maarsseveense plassen met
spannende sloten en mooie natuur. Kijk op de website
(http://www.utrechtsekanoclub.nl/index.php/jeugd) voor meer informatie.
Heb je vragen of wil je je graag aanmelden, mail dan naar
jeugd@utrechtsekanoclub.nl. Je vader en moeder mogen ook meevaren. Dan
moeten je ouders wel de basistechnieken van het kajakken beheersen.

-Jeannine
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Holland Cup UKC 17 april 2016
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De jaarlijkse Holland Cup bestaat uit vier slalomwedstrijden die bij verschillende kano-verenigingen in
Nederland plaats vinden. Afgelopen weekend werd de eerste wedstrijd van 2016 bij de UKC gevaren.
Zaterdags verzamelden de vrijwilligers zich ’s ochtends vroeg om de wedstrijd voor te bereiden. Eerst al
het materiaal naar het recreatieveldje naast de sauna brengen en dan opbouwen. Er moeten verschillende tenten opgezet worden als kleedkamers, als kantine en als telkamer. Vanwege de harde wind waarbij
de grote tent bijna opstijgt, wordt besloten deze maar zonder poten te laten staan en zondags verder af te
maken. Ook met de andere tenten wordt maar gewacht vanwege de wind.
Lena heeft een parcours ontworpen waarvoor de poortjes met volgnummer en in de juiste kleur aan de
draden moeten worden gehangen. Met een trap vastgebonden op een steigervlot gaat dat ondanks de
wind nog best rap. Het steigervlot wordt in 2 aparte delen als telpost-platform gebruikt en daarnaast
wordt met steigerpalen nog een extra plateau gemaakt, nog een telpost.
Zondag is het dan zo ver. Nog even snel de tenten verder opzetten, de poortjes op hoogte hangen,
stoelen klaarzetten en proefvaren. De wind is gelukkig vandaag wat minder. Na het ploegleidersoverleg
waar de definitieve runnummers vastgesteld worden en de bezetting van de telposten door vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen wordt verdeeld.
Voor het snel door kunnen geven van de tikkers is een app ontwikkeld zodat in de telkamer meteen tussenstanden gemaakt kunnen worden. Daarnaast schrijft een tweede persoon de tikkers ook nog even op
mocht de verbinding van de app wegvallen. Ondanks de wat magere opkomst is het een gezellige wedstrijd geworden.
Oud-UKC-lid Marnix zet de overall snelste tijd neer: 83,57 seconden. Bij de vrouwen senioren weet
Dian van de HWC Lena nog net voor te blijven, met Elke als derde. Bij de veteranen vallen Bart en Igor
in de prijzen. En ook de net begonnen jeugd (allen van de UKC) vaart niet onverdienstelijk. Je verbaast
je af en toe gewoon hoe mooi ze door poortjes weten heen te driften. De jeugd wint sowieso de prijs
voor de club met de grootste jeugdafvaardiging.
Naast de reguliere wedstrijd hebben we ook een parallel knock-out georganiseerd: 2 gelijke parcours
waarvan de snelste doorgaat naar de volgende ronde. Een leuke afsluiting waarbij Lena met de eer gaat
strijken.
Met dank aan iedereen die geholpen heeft om deze wedstrijd mogelijk te maken.

Kanopolo

Oproepen
Hallo!
Dit artikel gaat over Kanopolo.
En omdat het kan eindigt elke zin met een o.
We hebben nieuwe doelen, want die oude waren zo-zo.
Buurman en Buurman gingen aan de slag en eindigden met ajeto.
Ze zijn dus niet meer krom en nu zo stevig als Rambo.
Ook met andere doelen zijn we on-the-go.
In de toernooitjes niet direct K.O.
En na RTV Utrecht, verwachten we nu de NPO.
We trainen op maandag en de dag die wordt afgekort als Wo.
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We liggen dan uiterlijk om 19.30 op het H2O.
Jij bent even welkom als de kerstman, hohoho.
Meld je dan even aan bij Cor S. of Ties O.

Breukeleveense & Loosdrechtse plas, Gravelandse vaart en via Vuntus terug

Tourvaren

Datum:			
Zondag 29 mei
Tijd:		
9.00 uur
Verzamelplaats:
UKC Clubgebouw
Afstand:
circa 30 km
Uitrusting:		
ruim water ervaring is vereist. Zeekajak of gelijkwaardige boot met schotten en
			
grijplijnen, spatzeil, zwemvest, kanokleding passend bij het weer en de temp			
eratuur van het water; reservekleren in waterdichte verpakking en voldoende te
			
eten/drinken in de boot.
Opgave:
Verplicht Ben Weber 0346-266432, Vóór vrijdag 27 mei
Doorgaan:		
Bij windkracht 4 of meer gaat deze tocht niet door. Bepalend is het plaatselijke
			weerbericht.
zie: http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/maritiem/marifoon.html

Tochtinformatie

We rijden vanaf het clubhuis naar de strook. We beginnen in de Tienhovense Vaart, dan de Loosdrechtse plassen, de Breukeleveense plas en dan via de Drecht naar de Gravelandse Vaart en dan via de
Vuntus terug. Afhankelijk van het weer kan ook besloten worden de tocht andersom te varen.

Interview

Op kayakavontuur in Oeganda
Wie hem nog niet kent van de filmavonden in het clubhuis, krijgt nu nog een keer de kans om
met de avonturen van Cor Veninga kennis te maken. In december afgelopen jaar reisde hij af naar
Oeganda om samen met zijn vriend Tuur de Nijl te bedwingen.
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Zijn woonkamer ligt vol met kayakspullen, want dit
weekend gaat hij ‘even op en neer’ naar een kayakspot in Europa. Na zijn opleiding buitensport heeft
de kayaksport Cor definitief voor zich gewonnen.
Wie bij de UKC aan wildwaterkayakken denkt, denkt
aan Cor. “Er zijn wereldwijd een aantal kayakhotspots,” vertelt Cor. Eerder kayakte de avonturier al
in Nepal en in Zuid-Amerika. “De Nijl stond al een
tijdje op mijn verlanglijstje. Met de stroomversnellingen is het een Mekka voor mensen die net als ik
van wildwatervaren houden. Er zitten ontzettend
spannende stukken in en de natuur is erg mooi. Tuur
leek het ook erg leuk en zo werd plan werkelijkheid.”
Niet zonder gevaren
Maar hoe bereid je je nu voor op zo’n reis. “Nou,
gewoon, net zoals voor alle andere reizen. Je checkt
of je paspoort nog geldig is en je boekt een vlucht.
Wel hadden we de eerste week een expeditie geboekt
bij de tourorganisatie Kayak on the Nile, de tocht
is immers niet zonder gevaren. Als je het verkeerde
kanaal neemt, kan dit betekenen dat je het niet
overleeft. En op sommige plekken krioelt het van de
krokodillen, het is dan wel handig als je weet waar
die plekken zijn.” Dat dit niet zomaar een spannend
verhaal is, blijkt later als Cor vertelt dat een van
zijn gidsen door een krokodil werd opgegeten. Echt
waar! Maar zo wisten we waar de gevaarlijke plekken
waren, zodat we een tweede keer hetzelfde traject
zonder begeleiding konden doen.“

Stuiteren op de Nijl
De Nijl is de langste rivier van Afrika én van de
wereld met zijn 6.000 kilometer lengte. In Oeganda stroomt de Witte Nijl via het Victoriameer het
land binnen, waar hij de reis naar eindbestemming Egypte vervolgt. “Het water was meestal
rustig,” vertelt Cor. “De rivier is op sommige
plaatsen meer dan 1,5 kilometer breder, even naar
de kant gaan, is er niet bij.” Maar als de Nijl alleen
maar rustig was, had Cor vast een ander land gekozen. Want naast de rustige gedeeltes zijn er ook
trajecten met welluidende namen als The Devil’s
Mouth, The Nile Special, vloedgolf Big Brother
en een geniepige opeenvolgingen van zijwaartse
stromingen Ugly Sisters. En wat te denken van
The Dead Dutchman, een uitdaging van de zesde
categorie, die zijn naam dankt aan een iets minder
slimme landgenoot van Cor die dacht dat hij het
stukje rivier wel aan kon zonder zwemvest en zo
werd de Nijl zijn laatste rustplaats. “Het was best
spannend soms,” geeft Cor toe. Op zijn laptop
start hij een filmpje. Een kolkende watermassa
openbaart zich, die nog het meest doet denken
aan een natuurlijke waterachtbaan. Aan een touw
probeert zijn reisgenoot Tuur in de watermassa
terecht te komen. Als dit lukt, stuwen de zijwaartse stromen de kayak naar boven en weer naar
beneden, en Tuur stuitert met zijn kayak letterlijk
over de tientallen golfstroompjes. “Dit was wel
een uitdaging,” lacht Cor.

Interview
Eigen eiland
Ook voeren ze langs het eiland van Steve Fisher,
de kayakheld en filmmaker uit Zuid-Afrika, die
in meer dan 50 landen de meest gevaarlijke stromingen bedwong en een derde plaats behaalde in
de wereldkampioenschappen in 2003. “Hij heeft
een eigen eiland in Oeganda, waar hij zich onder
andere hard maakt tegen het bouwen van dammen
die het milieu bedreigen,” vertelt Cor. “Opeens zei
onze gids terwijl we langs het eiland voeren, “Daar
woont Steve Fisher. Zijn hele huis was leeggeroofd
door dorpelingen van naburige eilanden.”
Wilde dieren en een vlieg
s‘ Nachts sliepen Cor en Tuur op aangelegde kampplaatsen. “Het waren kampeerplekken midden in
de natuur, opgezet door locals. Zij kookten voor
ons, na zo’n tocht was het wel lekker om even bij
te komen. We sliepen in tenten, waar we onder

begeleiding naar toe werden gebracht, want er
waren wilde beesten in de omgeving. Uiteindelijk
zijn we er zonder kleerscheuren van af gekomen.
Het meest bedreigend was nog een olifant die in
een natuurpark op ons af kwam stormen. Gelukkig
konden we op tijd weg komen. En dat ik gestoken
werd door een insect. Als aankomend arts ben ik
mij bewust van alle ziektes die je op kunt lopen.
En het besmettingsrisico op de Afrikaanse trypanosomiasis oftewel de slaapziekte is heel hoog in
Oeganda. En juist ja… die kun je oplopen door een
insectenbeet. Dagen heb ik wakker gelegen en bij
elk scheutje hoofpijn dacht ik: zie je wel. Maar gelukkig was het gewoon een insectenbeetje en bleef
de slaapziekte uit.
Al met al was het een heel leuke en mooie ervaring,
waar ik met veel plezier op terug kijk. Op naar het
volgende avontuur!”
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Zijwaarts verplaatsen
In voorgaande afleveringen hebben we alle ins- en outs van de voorwaartse- en
boogslag behandeld. De kano-connaisseur laat rechtdoor varen echter links liggen en
draait voor een boogslag zijn hand niet om. Nee, de echte professional herken je aan
het feit dat hij zich zijwaarts door het water verplaatst, en wel zonder om te slaan!
De voorbereiding
Net zoals bij de voorwaartse- en boogslag is het bij
zijwaarts varen belangrijk goed in je boot te zitten:
rechtop; hoofd licht gebogen, voeten op de voetsteunen van je kano en de knieën in de kniesteunen
(indien aanwezig). Het vasthouden aan de eerder
behandelde ‘paddlers form’ is hier minder van
belang.

19

Wat je materiaal betreft: zorg voor een spatzeil;
wanneer je per ongeluk iets te wild zijwaarts vaart
wil dit nog wel eens gevolgen hebben voor de hoeveelheid water in je boot...

De uitvoering
Wil je ook de wondere waterwereld eens vanuit
een geheel andere hoek benaderen? Volg dan deze
dwarse tips!

Zijwaarts varen is in theorie vrij simpel: het is een
kwestie van de peddel -met de holle kant naar je
lichaam gericht- ter hoogte van je heup in het water
steken en deze naar je boot toe trekken.

Disclaimer: wanneer we spreken over de ‘peddel
naar de boot toe bewegen’ moet je je eigenlijk voorstellen dat je peddel op een vast punt in het water
wilt houden en de boot daar naar toe beweegt.

3

Wanneer je zijwaarts vaart kan je boot in principe 3
kanten op: zijwaarts, schuin naar voren (waarbij je
voorsteven lichtjes naar je peddel draait), of schuin
naar achteren (waarbij je achtersteven lichtjes naar

2
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je peddel draait). De richting waar je boot heen
gaat is afhankelijk van de plek waar je je peddel
plaatst en hoe je deze richting je boot verplaatst:
plaats je deze voor je heup, op uitgangspositie 1
in de afbeelding, dan zal je boot schuin naar voren
varen en verplaatst de voorsteven zich in de richting
van je peddelblad; je boot draait dus. Zet je deze
op positie 2, dan zal de boot, mits je netjes in het
midden zit, zijwaarts bewegen. In positie 3 beweegt
de boot ten slotte lichtjes achterwaarts, waarbij je
achtersteven lichtjes richting peddel draait. Door de

verschillende peddelposities te combineren kan je
heel nauwkeurig zijwaarts varen.
Natuurlijk zijn er meerdere manieren om de peddel
-eenmaal in het water gestoken- naar je boot toe
verplaatsen, of beter gezegd: je boot naar de peddel
te verplaatsen. De drie meest voorkomende zijn
de gracieuze ‘hark’, de ‘T-splitsing’, de ‘achtbaan’
(beter bekend als ‘achtjes draaien’) en de geweldige
en inspannende ‘méthode Belgique’.

De hark
Simpel en doeltreffend: de hark is de meest eenvoudige methode om op een zijpad te geraken. Nadat je de
peddel op hierboven beschreven wijze hebt ingestoken en peddel en boot weer naar elkaar toe hebt gebracht, haal je simpelweg je peddel weer uit het water. Rinse en repeat: wanneer je goed bij jezelf te rade
gaat, zal je ontdekken dat deze beweging veel weg heeft van het met zorg en aandacht verwijderen van
plantaardige resten uit de tuin met behulp van een... hark.
Merk op dat deze methode soms ongewenst kan doorslaan in de ‘méthode Belgique’.
1

De methode Belgique
De methode Belgique is de onbedoelde variant van de hark. Wanneer je je peddel te ver naar de boot beweegt, zal je merken dat je blad de neiging heeft onder de boot te schieten. Zodra je vanuit deze positie je
peddel uit het water probeert te halen heb je grote kans om te slaan. Mocht dit je ding zijn, dan kan je er
gebruik van maken: als je maar vaak genoeg omslaat en doorrolt in de juiste richting, werkt je kano als een
soort schoep en beweeg je als gevolg daarvan ook zijwaarts.
2
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De ‘T-splitsing’
Voor wie vermoeide armen krijgt van het uit het water heffen van zijn peddel, vormt de T-splitsing de ideale
aanvulling op de hark: nadat de peddel en de boot bijeen zijn gekomen, draait men de peddel 90° en snijdt
deze door het water zodat het blad weer in zijn uitgangspositie staat, klaar om weer 90° te worden terug
–gedraaid en verenigd te worden met de boot.
3

2

1

Beweging
richting de
kano

Beweging
van
kano af
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De achtbaan (aka ‘achtjes draaien’)
De achtbaan is de gracieuze vorm van de T-splitsing. Het idee is dat je je positie nauwkeurig bepaalt zonder
je peddel uit het water te halen: wanneer je je peddel terugsnijdt naar de uitgangspositie kan je in de teruggaande beweging de peddel direct op uitgangspositie 1, 2 of 3 terugbrengen. Wanneer je van positie 1 via
positie 2 naar 3 de peddel richting de boot en weer terug beweegt (of eigenlijk de boot richting de peddel),
bestrijkt de baan van de peddel, haaks op de boot, van bovenaf gezien een soort 8.
4
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De oefening

Aandachtspunten en tips

‘Line rider’
Net zoals bij de voorwaartse slag kan je ook bij
het zijwaarts varen een van de zwemlijnen in het
strandbad gebruiken om te oefenen; probeer terwijl
je zijwaarts vaart de voor- of achterpunt van je
boot zo constant en dicht mogelijk langs de lijn
te houden. Zodra je op deze manier het gehele
strandbad over bent gestoken en weer terug, kan je
je met recht de ‘jedi master’ van de zijwaartse slag
noemen.

- Let erop dat je op tijd je peddel weer uit het water
haalt of terug steekt: zodra je peddel verticaal in
de lucht steekt ben je eigenlijk al wat te laat en
heb je grote kans op het ongewild uitvoeren van
de ‘methode Belgique’.
- Bij het zijwaarts varen verplaatst de peddel zich
als het ware van een horizontale positie naar een
verticale positie ten opzichte van het water. Om
dit te bereiken moet je de hand die zich niet bij
het actieve peddelblad bevindt hoog uitduwen:
de onderarm behorende bij deze hand bevindt
zich aan het einde van de peddelslag ongeveer ter
hoogte van je voorhoofd.
- Nog meer precisie bij het zijwaarts varen bereik je
door de stand van je peddelblad te manipuleren
nadat je hem in de uitgangspositie hebt gezet.
Je kan je blad op meerdere manieren ‘open’ zetten
(de holle kant van je blad een bepaalde richting
op laten wijzen). Zet je je peddel in positie 1
en laat zet je je blad parallel aan de voorsteven
open, dan zal deze meer de neiging hebben om
te draaien. Wanneer je in dezelfde positie je blad
open zet richting je lichaam en deze naar je toe
haalt, zal de draaiing minder zijn en bereik je een
meer voorwaarts effect.
- Wanneer je zijwaarts probeert te varen in een
zeekano of toerboot met skeg e.d. kan je proberen de weerstand van het water op de boot te
verminderen door op te kanten: dat wil zeggen:
kantel je boot met behulp van de kniesteunen in
de richting van je peddelblad. Als het goed is hoef
je nu iets minder hard aan de peddel te trekken en
zal je boot wat sneller zijwaarts gaan.

‘Slalompro’
Voor de jedi master die meer uitdaging wil: probeer
eens een slalomparcours in zijwaartse beweging te
varen. Poog in eerste instantie alle poortjes te halen
zonder ze te raken. Probeer het vervolgens nogmaals, maar zonder de peddel uit het water te halen
(de T-spliting of Achtbaan is dan dus noodzakelijk!)
en rond het geheel af door niet alleen ‘stroomafwaarts’, dus in 1 richting door de poortjes te varen,
maar ook ‘stroomopwaarts’, waarbij je de boot dus,
al zijwaarts varend, moet zien te draaien.
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WWWeetjes
Het Paddelblad heeft een nieuwe rubriek, waarbij we elke keer leuke websites verzamelen rondom kayakken.
We trappen af met handige websites om leuke kayakroutes in ons eigen kikkerlandje te vinden. Want waarom
zo ver weg gaan, als er in eigen land zoveel moois te ontdekken is? Dus doe inspiratie op en trek er lekker met
je kayak op uit!
Kanoweb.nl
Kanoweb beperkt zich niet alleen tot kayakroutes, maar bevat ook veel informatie over kanotrektochten,
kanokamperen, kano-events, kanovakanties en kanoverhuur. Je vindt er mooie routes van tourtochten in
ons eigen land, buurland België en noorderburen Zweden en Finland.
Kanolife.nl
Op deze website staan in een uitgebreid submenu per land de mooiste kano en kajaktochten voor je klaar!
Via de links kom je op enkele van de mooiste sites waar je een zéér ruime keus vindt.
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Kanovarenfryslan.nl
Kanovarenfryslan.nl is een initiatief van een aantal Friese gemeenten en biedt 21 prachtige routes langs
natuur en cultuur. Kanovaren over kronkelende vaarten, door een historische stad of door mooie en
sfeervolle dorpen. Als je je kano niet helemaal naar Friesland mee wilt zeulen, is dat geen probleem. Op
verschillende plekken kun je kayaks huren.
Kanoroutes.nl
Kanoroutes.nl is een mooi initiatief van Johan Burger die al sinds 2000 de mooiste kanoroutes op zijn website verzamelt. Zoals de Blauwestad-route in Groningen, de Wallenroute in Amsterdam en diverse natuurroutes zoals die door de Loosdrechtse Plassen en door de Brabantse Biesbosch. Met praktische informatie
over hoe je naar het startpunt moeten komen en verhuur- en overnachtingsmogelijkheden.
Top tien kanoroutes met terrasgarantie
(http://www.oppad.nl/?bestemming=top-tien-kanoroutes-met-terrasgarantie-2)
Natuurlijk draai je je hand als geoefende kanovaarder niet om voor een tochtje van 20 kilometer of meer.
Maar misschien heb je vrienden of kinderen die net wat minder geoefend of fanatiek zijn en dan is zo’n
afstand toch best pittig. Kies dan voor deze tochten met terrasgarantie die oppad.nl verzamelde. Korte verrassende kanotochten van maximaal 8 kilometer waar je rustig zo’n 2 tot 3 uur over kunt doen.

Wildwater zomerweek in Frankrijk
De wildwater zomerweek staat alweer bijna voor de deur ( 9-17
juli) en daarom is voor de liefhebber deze Franse kanowoordenlijst
opgesteld door Margo.
Franse naam			
Betekenis
Appuyer en suspension
Steunen
Aanmelden voor de wildwater
Barrage			
Dam of stuw
zomerweek?
Bateau				Boot
Ga naar http://sonaris.io en
Chute				
Verval van meer dan 4 meter
maak een account aan door op
Contre courant :		
Keerwater
de grote plusteken te klikken.
Corde de sécurité		
Werplijn
Courant 			Stroom
Let op! Kan tot 29 mei a.s.
Cravate contre			
Vastzitten tegen (een steen bijvoorbeeld)
Crue				Overstroming
Déséquilibrer			Omslaan
Dessalage			
Spatzeil trekken en boot verlaten
Drossage			
Buitenkant van scherpe bocht in de rivier (met wervelingen)
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Drossage creux		
Onderspoeling
Echelle				Peilschaal
Embarcation			Instappen, instappunt
En amont			Stroomopwaarts
En aval				Stroomafwaarts
Esquimauter			Eskimoteren
Franchissement		 Passage
Gilet de sauvetage		
Zwemvest
Gîter				Opkanten
Glissière			(Kano)goot
Grille				Keerwaterlijn
Infran (passage non franchi) Niet vaarbaar
Jupe				Spatzeil
Marmite (de géants)		
Poel
Pagaie				Peddel
Paroi				Rotshelling
Pivoter				Draaien
Pleureurs			
Kleine rotsblokken in stroomversnelling die opspattend water
				veroorzaken
Portage			Overdragen
Rapide (Accelaration du courant)
Stroomversnelling
Rappel d’eau :			
Keerstroom (wit schuimend terugstromend water na verval)
Ressac				Golfkop, Branding
Rouleau			Wals
Seuil				Drempel
Siphon				
Sifon (gat onder water, waar rivier doorspoelt, maar een
				kayakker blijft steken)
Trajectoire			Vaarlijn
Vague				Golf
Veine principale d’eau 		
Hoofdstroom (V-vorm)
Virage				
Bocht in de rivier

Wist je dat… linkshandig zijn eigenlijk best tof is!
Linkshandigheid komt bij 10 tot 15 procent van de mensen voor en werd vroeger gezien
als een handicap. Gelukkig is dat niet meer zo. Sterker nog, het biedt ook voordelen om
linkshandig te zijn. Ook bij het kajakken. Het Peddelblad zet op een rij hoe je bij de verschillende disciplines het beste uit je ‘handicap’ kunt halen.
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Als linkshandige heb je…
voordeel bij contactsporten / handig voor de polo’er.
Dit komt doordat linkshandigen een dominante rechterhelft hebben en daarmee een dominant rechteroog.
Daardoor reageren ze net even iets anders dan hun rechtshandige medespelers en brengen ze hun tegenstanders in verwarring, die zijn immers gewend om te spelen tegen rechtshandige sporters met een dominante linkerhersenhelft. Ook reageren linkshandigen even snel met beide handen als een rechtshandige met
zijn voorkeurshand.
Een beter aanpassingsvermogen en beter uitgerust om creatieve oplossingen te bedenken /
handig voor de wildwatervaarder
Vanaf jongsaf aan heb je je aan moeten passen aan een rechtshandige wereld. Scharen, blikopeners, je hebt
het allemaal moeten trotseren. Daarom ben je gewend om naar oplossingen te zoeken en te vinden. Handig
bij het wildwatervaren als je creatief moet zijn om die ene stroomversnelling te nemen of die boomstam te
omzeilen.
Kun je gespiegeld een oefening aan iemand iets leren / handig voor docenten
Als een docent een oefening linkshandig voordoet, zie je als leerling je eigen spiegelbeeld. Dit activeert de
spiegelneuronen, die vier keer zo actief zijn als mensen tegenover elkaar dezelfde beweging maken. Dit
maakt de hersenen actief, waardoor je leerlingen sneller kunnen leren.
Helaas ‘heb elk voordeel zijn nadeel’ – iets minder handig voor de
linkshandige peddelaar
Er zijn linkshandige peddels met de peddelbladen net andersom gedraaid. Maar het blijft toch een beetje
onhandig, want niet elk verhuurbedrijf heeft zo’n peddel. Een oplossing is altijd en overal je eigen peddel
meenemen.
Bron: Scientis

Algemene gegevens
Clubhuis
Adres
Westbroekse Binnenweg 2c
3612 AH Maarssen (MolenPolder
(Bij de achteringang van het
recreatiecentrum de
Maarsseveense Plassen)

Introductiecursus
Johanneke Minnema
introductie@utrechtsekanoclub.nl

Postadres
Secretaris UKC
Bessemerlaan 33
3553 GA Utrecht

Kanopolo
Cor Snel en Hans Josso
kanopolo@utrechtsekanoclub

Website
www.utrechtsekanoclub.nl
Bestuur
bestuur@utrechtsekanoclub.nl
Voorzitter
Oscar van Dam
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Secretaris
Paul van Rijn
secretaris@utrechtsekanoclub.nl
Penningmeester
Ruben van den Oord
penningmeester@utrechtsekanoclub

Jeugd
Oscar van Dam
Jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Stuur al je verslagen van
tochten en evenementen
naar ons op voor het volgende Peddelblad. Alles is
welkom! Foto’s, berichten
enzovoort. Als je leuke
feitjes weet of interessante
vondsten, tips of moves,
horen we het ook graag.

Toervaren
Ad Tourné en Eefje van den Braak
tourvaren@utrechtsekanoclub.nl

(Bij het versturen van foto’s
graag het orgineel
meesturen en niet de foto’s
van bv. facebook.)

Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Stuur een mail naar
peddelblad@gmail.com

Wildwater
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl
Kanokamperen
Steven Halbertsma
kanokamperen@utrechtsekanoclub.nl

Clubhuis
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl

Activiteitencommissie
Suzanne Tan, Vincent Udo en
Emma Uitterhoeve
activiteitencommissieukc@
gmail.com

Gebouw- en materiaalbeheer
Rutger Weemhoff
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

PR-commissie
Ties Obers
tiesobers@gmail.com

Ondersteuning en commissies

Website
John van Luik
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Stalling
Marco Smit
stalling@utrechtsekanoclub.nl
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Redactie Het Peddelblad
Marjoke, Jeannine, Sjaan
peddelblad@gmail.com

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht
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Kan jij alle woorden vinden?

-BOOGSLAG
-OPKANTEN
-PEDDELSLAG
-TREKSLAG

-DUFEK
-PASSAGE
-ROERTJE
-KEERWATER

-PEDDELSCHACHT
-TRAVERSEREN

