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Opendag 2016

Reisverslag

Korte impressie van de opendag De Mark & de Dommel

Reisverslag
Eiland hoppen in IJsland

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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Van de redactie
De zomer is weer voorbij. Nog een paar dagen
genieten van het wat warmere weer maar de natuur
is zich al weer aan het voorbereiden op de winter.
Iedereen is weer terug van vakantie en weer aan
het werk. Wat is dan nog een
betere manier om de vakantie te herbeleven dan
het Peddelblad te lezen?
Wij hebben weer ons best gedaan een mooi blad
uit te brengen en wensen jullie veel leesplezier!

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 het bestuur
Beste allemaal,
Regelmatig wordt mij gevraagd hoe het nu zit met
introducees. Dat is logisch, want we zijn een hele
leuke club en dat willen we natuurlijk graag delen
met vrienden, kennissen of familie.
Bij dezen in het kort de spelregels op een rijtje:
De eerste twee keer mag een introducé kostenloos
mee doen aan een UKC-actviteit. Als een introducé
vaker mee wil doen, vindt hij of zij het kennelijk erg
leuk. In die gevallen gaan we het dan hebben over
een lidmaatschap. Vrijwillige donataties voor
ebruik van het materiaal worden altijd
gewaardeerd, verplicht is het niet.
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Let er wel op, dat je de introducé aanmeldt bij de
tochtleider of organisator van de activiteit.
Hou daarbij ook rekening met de ervaring en vaardigheden van de introducé en respecteer de keuze
van degene die de activiteit organiseert.
Iemand die voor het eerst van zijn leven in een
kano zit, zullen we uiteraard niet meenemen op een
grootwatertocht. Ook minder ervaren vriendjes of
vriendinnetjes laten we niet zo maar mee
varen met de ervaren jeugd. Meestal kan er veel in
goed overleg, dus vraag vooral naar de mogelijkheden.

Als je zelf een introducé de plassen op mee wilt
nemen, kan dat uiteraard. Hou ook dan rekening
met ervaring en vaardigheden van de introducé.
Spatzeilen zijn bijvoorbeeld handig en voor ons
vanzelfsprekend. Echter, iemand die niet weet hoe
hij daar mee moet omgaan, kan een bijzonder
onprettige ervaring krijgen als hij plots omslaat (en
dan ga ik uit van een goede afloop).
Ook het type boot die je op dat moment mee geeft,
moet passen bij de ervaring en vaardigheden van de
introducé. Dat maakt uiteindelijk het verschil tussen
een leuk stukje varen of een frustrerende ervaring.
Ik hoop dat hiermee de vragen zijn beantwoord.
Mochten er verder nog vragen zijn, stel ze gerust
aan een ieder die je ziet rond lopen op de club.
Samen komen we er altijd uit !
Groetjes,
Ruben van den Oord

Agenda*
Wildwater

Toertochten

-Rally de la Cure 			
1-2 okt
-Beginners cursus ww 1 		
8 okt
-Stoomgemaal				9 okt
-Beginnerscursus ww 2		
30 okt
-Beginnerscursus ww 3		
12 nov
-Beginnerscursus ww 4		
26+27 nov

-Vaarmee			2 okt
-Valleikanaal en grift		
9 okt
-Berschenhoek met
bezoek kanoshop		
15 okt
-Utrecht bij nacht		
29 okt
-Vaarmee			6 nov
-Mijdrecht			13 nov

UKC-Jeugd
-Open kano				2 okt
-Nachttocht				22 okt

* Voor meer informatie ga je naar
www.utrechtsekanoclub.nl en dan klik je op
“Agenda”.

UKC-kanovaardigheidsexamens
Dit voorjaar is bij de UKC voor het eerst, of in
ieder geval voor het eerst in lange tijd, een kanovaardigheidscursus gegeven. In het opleidingsprogramma van het WaterSportVerbond bestaan
er diverse kanovaardigheidscursussen. De basis
wordt gelegd in kanovaardigheid-A en voor de
gevorderde kanoër kanovaardigheid-B. Na deze
basiscursussen volgen meer op discipline gerichte
cursussen zoals wildwater of zeevaardigheid.
Aan de kanovaardigheidscursus van dit voorjaar
konden alle UKC-leden meedoen. Voor het gemak
werd het programma van KVA en KVB tegelijk
gegeven. De cursus bestond uit enkele theorieavonden en enkele praktijkavonden. De theorie gaat
bijvoorbeeld in op de symptomen van onderkoeling en voorrangsregels. In de praktijk moet je
alle relevante technieken laten zien, maar ook een
stuk kunnen varen en zwemmen (met de boot!).
Er hadden zich maar liefst 24 mensen opgegeven.
Uiteindelijk hebben er 14 mensen examen gedaan.

Hierbij willen we de volgende UKC-ers feliciteren
met het behalen van het KVA-diploma: Coen
Rijkaart, Darius Tesmer, Johanneke Minnema,
Mara van Dam, Ruben van den Oort, Sonja van
Kooten. En de KVB geslaagden: Jeroen Pool,
Mieke Steenbruggen, Niels van Rijn, Richard
Beck, Sjaan Bindt, Sjoerd Tromp, Oscar van Dam.
En uiteraard bedanken we onze examinatoren, die
tot 2 keer toe een theorie- en praktijkexamen hebben afgenomen: Joris Beck en Sido Mylius.
We willen dit programma jaarlijks herhalen. De
focus zal wel op het KVA programma liggen. Dit
leent zich goed om na de introductiecursus, het
jaar erop, een verdiepingscursus te kunnen volgen.
Het KVB-programma is voor kanoërs met
meerdere jaren ervaring en kennis van technieken.
-Oscar van Dam

5 km in 1 uur (KVA) of 10 km 2 uur (KVB) varen, geen straf op zo’n avond!
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Klusdag
Tijdens de afgelopen klusdag zijn er veel zaken gedaan. Er is onder
andere geschilderd, boten zijn hersteld, de vloer is opnieuw gelegd, er
is een ontwerp gemaakt en was nog iets wat zich vooral achter gesloten
deuren heeft voltrokken. Dat stukje is eindelijk gereed !
Het gereedschap bord is na vele jaren weer in ere hersteld. Dus als je wat
zoekt en/of nodig hebt: achter de deur van de meterkast (de witte deur
in de stalling) hangt het bord.
Veel succes met je klus(je) !
										
						-Ruben van den Oord
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Korte impressie van de opendag

Laten we wel wezen: het was een natte dag ! Err waren
moment dat er meer water boven dan onder boot
aanwezig was, echter dat heeft de pret niet mogen
drukken.
Gelukkig begon de dag wel goed. Terwijl we de spullen aan het klaar zetten waren om een goede sier te
maken voor de bezoekers, kwamen onverwacht de
eerste geinteresseerden al kijken.
Een enthousiaste uitleg en een flyers later, en we hadden direct een toezegging voor een aanmelding voor
de introductiecursus.
Kijk, daar doen we het voor !
Na het klaarzetten was er een gezellige lunch. Niet

alleen het UKC, maar ook de de duikers en de surfers
waren hierbij. We hadden immers afgesproken om
met de drie verenigingen deze open dag gezamenlijk
te houden.
Tijdens de lunch werden nog snel de laatste details
van de kano-duik-surf ‘act’ doorgenomen.
Helaas vielen de surfers tijdens de uitvoering af. Door
een gebrek aan wind wil hun stukje in het water.
Dankzij de duikers zag het er toch geslaagd uit.
Terwijl de opening nog bezig was, werd ik voorgesteld
aan de cameraploeg voor die middag. Ik heb het
zelf nog niet gevonden, maar als het goed is staat er
ergens op het internet een leuk stukje over ons. Zoek
maar eens op RTV Utrecht.

Om de camera ploeg (en ons zelf) niet al te nat laten
worden, werden snel wat party tenten op gezet.

digheden en dat leverde die middag gelijk een extra
diploma op om uit te reiken!

Met de eerste opklaring, was het de hoogste tijd voor
wat gezelligheid op het water. De volledige UKCjeugd liep uit om dit te bewerkstelligen. Niemand
kon een voet meer zetten op het grasveld, zo vol lag
het met de kleine bootjes !
Een groep ging voor vaardigheden en spelletjes, de
oudere groep ging voor waterpolo.
Een hoogtepunt was het einde van de les. De jeugd
ging namelijk als een vlotje naast elkaar liggen, met
aan het einde een lege boot. De bedoeling was dat
een jeugdlid over de boten zou lopen, zo in de klaar
staande lege boot.
Dat ging natuurlijk prima met het jeugd lid. Het ging
wat minder goed toen de ‘jeugdige volwassenen’
hetzelfde wilden doen, met als enig contra gewicht,
de jeugd in de kleine bootjes....Veel gegil en veel geplons was het logische gevolg van deze ludieke actie.
Wel zeer leuk, echter helaas geen prijs, die ging naar
iemand anders. Daarover dadelijk meer.

De dag werd afgesloten met pogingen om bestaande
UKC-records te verbreken. Het ging hierbij om
zoveel mogelijk rollen per minuut en om over zoveel
mogelijk omgekeerde boten lopen.
Records zijn niet gesneuveld, wel zien we dat het
spannend begint worden in de UKC-gelederen.
Uitdager Niels deed dit jaar zijn naam eer aan door te
winnen met 20 rollen, echter de jeugd (Richard) en
de vrouwelijke competie (Manon) komen al dicht in
de buurt, dus ik kijk uit naar volgend jaar.

Volgens goed UKC gebruik was er natuurlijk een
polotoernooi en ook dat viel bij de bezoekers in de
smaak. Weer een enthousiast verhaal, weer die flyer
en als het goed is, meldt zich binnen kort een nieuwe
polo dame!
De rest van de UKC vermaakte zich ook prima. Er
werden pogingen gedaan tot windsurfen en er was
een succesvolle clinic ‘scullen’. Vooral die laatste
leverde goede resultaten op, ook door het gebrek aan
wind waardoor het surfen wat tegen viel. Dankzij de
clinic zijn twee leden geslaagd voor hun KV-B-vaar-

De activiteiten op het water werden afgesloten met
een nieuw onderdeel, namelijk de meest ludieke
activiteit vanuit een kano. Dit jaar gaat deze prijs (en
eer) naar onze voorzitter, die bij deze heeft bewezen
dat je kan strijken vanuit een kayak !
Uiteraard kon een BBQ voor alle deelnemers inclusief de duikers en de surfers niet ontbreken. Tijdens
het BBQ-en werden de eerste diploma’s KV-A en
KV-B uitgedeeld en daarmee kwam een leuke en
geslaagde dag ten einde.
Volgend jaar gaan we het wat mij betreft zeker weer
doen !
Goetjes,
Ruben van den Oord
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Baantje op baantje af -Arras 4-5 Juni
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Ik was nog nooit in Arras geweest. Maar ik hoorde
dat er een baantje was, net als in Hohen Limburg,
maar dan met een band die je omhoog trekt, zodat
je niet met je kajak weer naar het beginpunt hoeft te
lopen. Dat klonk ideaal!
Het zou een weekendje weg zijn, dus ik moest
mezelf nog voorzien van goede kampeerspullen (de
Decathlon en de Bever waren erg blij met me).
We gingen zaterdag op pad met twee auto’s gevuld
met 7 mensen (Margo, Niels, Rob (andere club),
Dorine, Sonja, Marianne en ik). Het was ongeveer
vier uur rijden. Toen we er eenmaal waren, besloten
we eerst te gaan varen voordat we de tenten op
gingen zetten.
We bekeken de baan en zagen gelijk in het begin
al een bijzonder stuk dat ik de flipperkast noemde:
twee krappe bochten achter elkaar waarbij als je niet
goed stuurt, je twee keer tegen de tonnen (die keerwaters vormen) botst. Als je dacht dat al het gevaar
geweken was, dan had je het mis. De vele rafters
zorgden voor nog meer spanning (althans bij mij).
De mensen in de rafts waren zeker niet het meest
stuurvaardig… gillende mensen met peddels uit het
water kwamen voorbij. Nadat het gevaarte voorbij was, konden we snel nog even spelen in de golf
en keerwaters pakken tot de volgende raft voorbij
kwam.

Omdat de rafters erg veel plezier leken te hebben,
hebben we geprobeerd hen na te doen door groepjes
van 2 te maken. In dit geval Dorine en ik en Niels
en Margo. We hielden elkaar vast aan het zwemvest
en leunden naar elkaar toe en zijn zo de hele baan af
gegaan. Best leuk, want je gaat niet om.
Na een flink aantal keren de baan op en af te zijn
geweest, was het tijd om te stoppen en te gaan eten,
want we hadden flink wat calorieën verbrand. Maar
voordat we konden gaan eten, moesten de tenten
natuurlijk worden opgezet (wat ongeveer 200 meter
van de de baan was). Op loopafstand konden we
onszelf voorzien van de benodigde caloriëen hetgeen voor de meesten een pizza betekende. Met
bolle buiken verlieten we het restaurant en gingen
we op weg naar onze tenten.
Ook de zondag stond in het teken van varen. De
ochtend was wat minder druk met rafters, maar die
werden goed vervangen door zwemmers… en dat
leverde een extra moeilijkheidsgraad op. Witte helm
in een witte speelgolf.. Hm... Je snapt het, denk ik, al.
Na nog wat op het water gespeeld te hebben, was het
dan toch tijd geworden om ‘au revoir’ te zeggen en
weer richting Nederland te gaan.
We hebben met z’n allen een erg leuk weekend
gehad en het is zeker voor herhaling vatbaar. Sonja
en Margot, bedankt voor het organiseren!
				-Sjaan Bindt
				
-Sjaan Bindt

Introductiecursus
31 mei. Hartje zomer leek het wel. De eerste les van
de introductiecursus bij UKC.
Johanneke ontfermde zich als een moeder Theresa
over alle nieuwelingen die, al of niet opnieuw, kennis
wilden maken met het kanoën.
Zes weken lang ruiken aan alle mogelijkheden van
kanodisciplines, die gaandeweg voor mij nog grotendeels onmogelijkheden bleken. De eerste les
peddelen lukte nog wel aardig. En in de tweede les je
“zeiltje” halen, bleek een heel goede investering voor
latere lessen.
Aan het enthousiasme van de instructeurs lag het
niet. Deze is besmettelijk geweest tijdens de lessen.
In alles stimuleerden ze ons grenzen te verleggen en
alles uit proberen.
De toertocht in les drie was in meerdere opzichten
een keerpunt. Tot dan toe leek kanoën toch echt een
mooi weer sport. Heerlijk. Daarna werd boven alles
een watersport en bleek het talent voor volgende
disciplines alleen maar af te nemen en de opbrengst
van het behaalde zeiltje alleen maar toe te nemen.
Eigenlijk ben ik sinds les drie niet meer droog
geweest.

Polo was dankzij Oscar en Cor een belevenis van
botsende boten en een chaos van levensbedreigende
peddels. Helmen een must.
En dan het slalommen. Persoonlijk niet mijn fijnste
les. Met moeite paste ik net in een roze Tupperwaredoosje dat op een bootje leek. Volstrekt eigenzinnig
ding en, hoewel ik fervent Tupperware-gebruiker
ben, is de liefde voor dit bootje niet opgebloeid.
En dan de laatste les nog even knallen. We hebben het geweten. Wildwatervaren en als uitsmijter
de eerste beginselen van Freestyle. Na mijn levenservaring zou je toch denken dat ik mijn grenzen
inmiddels wel weet. Ik kwam ze wederom tegen.
Onder aanmoediging van ‘Wildwater-Cor’ spieren
gebruikt die volgens mij van nature hier niet voor
bedoeld zijn. Ook in het dagelijks leven kon ik me
de toepassing van deze spieren, op deze manier, niet
voorstellen. Tot vier dagen na deze les is pijnlijk
duidelijk geweest dat ik ze echt wel gebruik, maar
blijkbaar op standje een…
Jan van den Brule
Deelnemer Introductiecursus
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De Mark

&
De Dommel
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Dit jaar ging het Stromend waterweekend (3-4
sept 2016) naar de riviertjes de Mark en Dommel. Beide riviertjes zouden we starten vanaf de
grens met België om dan door te varen tot respectievelijk Breda en Valkenswaard, Na de nodige logistieke perikelen waren er toch voldoende
auto’s om alle deelnemers te vervoeren.
Claudia en ik vertrokken vrijdag vanaf de club.
We hadden 2 combi’s gekozen vanwege wendbaarheid, die een kronkelend stromend beekje
vereist, in combi met de verwachte afstand (2023km). We zouden overnachten in Chaam, bij
camping ’t Beekdal.
Het regende toen we aankwamen en dus
besloten we eerst het eind van de bui af te
wachten in de huiskamer van de camping. Daar
troffen we ook Eefje, Otto en Lizelotte. Toen de
regen nog niet gestopt was tegen dat we naar bed
wilden, hebben we toch gauw de tent opgezet en
zijn in onze slaapzakken gekropen.
De volgende dag begon gelukkig droog en zonnig, zodat we samen buiten konden ontbijten.
Tegen 10-en vertrokken we naar de Mark. We
stapten op bij een visbrug ter hoogte van de
Markweg in Meersel-Dreef, net over de grens.
In het begin stroomde de Mark licht, maar dat
was als snel over. De Mark is een gekanaliseerde
beek, waarvan sinds 2004 hier-en-daar oude
bochten weer zijn open gegraven. Dat merken
we al snel. Na een leuk bochtig begin wordt
de rivier breder en rechter en trager. We varen
vooral door weidegebied afgewisseld met plukjes
bomen en akkers met mais. Dit klopt ook wel
met de naam ‘Marke”= gemeenschappelijke
weidegrond. Maar af en toe zijn er hogere
oeverwallen, waar de nestopeningen van oever-

zwaluwnesten duidelijk te zien zijn. Regelmatig
zien we grote groepen Canadese ganzen. Aan de
andere zijde van de rivier passeren fietsers. Sommige zijn zo zwaar beladen, dat we vermoeden
dat ze hun hele inboedel meesjouwen.
Op de route liggen 3 stuwen, die we allemaal
moeten overdragen. Ze worden goed aangegeven door een grappig bord, met de afbeelding
van 2 personen met een canadees op hun rug
Daarna volgt een steiger, waar het uitstappen
wat lastig blijkt: de boten drijven er onderdoor.
Gelukkig leren we dat Lizelottes Rainbow het gat
goed opvult, zodat de anderen daarna zonder
problemen kunnen uitstappen.
Veel eerder van verwacht zijn we bij de stuw
in Ulvenhout, waar de auto’s staan. We hebben dan nauwelijks 8 km gevaren. We besluiten
er een rondje Breda achteraan te plakken. We
varen langs de singels en passeren bruggen met
namen van alle leden van het koningshuis. Er
zijn nu meer kano’s op het water: vooral huurcanadezen. Sommige gezelschappen zij al aardig
dronken/luidruchtig. Na een korte stop met een
ijsje keren we weer terug naar de stuw waar de
auto’s staan. Nu voel je toch wel een beetje dat
je de stroom tegen hebt. We pakken nog een
piepkleine meander mee, die we op de heenweg
gemist hebben. Hier is het een ware jungle, waar
we ons tussen bomen en planten door moeten
wurmen.
Na terugkeer op de camping maken we samen
een maaltijd klaar. Het is een mooie zachte
avond en we blijven nog lang aan de picknicktafel zitten.

De volgende dag is het mooie weer verdwenen. We
pakken de tenten in bij een grijze lucht en motregen.
Eefje heeft de nacht nauwelijks geslapen vanwege
buikpijn. Ze kan die dag niet varen. Otto zet haar op
de trein naar huis.
Wij rijden naar Neerpelt, waar ons startpunt voor
de Dommel is. Daar komen ook Darius en Paul de
ploeg versterken. Hier zijn duidelijk vaker afvaarten.
Er staat een bord met alle in-en uitstappunten. Al
snel komt er een grote trailer met canadezen aanrijden van Rofra kano-outdoor.nl. Vanwege het
slechte weer zijn er gelukkig niet al te veel kandidaten.
Na het omrijden stappen we in bij stromende regen.
Maar elk weer is kanoweer….toch?
Het riviertje maakt veel goed. Het stroomt lekker
door en meandert flink. Af en toe wanen we ons in
de jungle. Staat daar echt bamboe? Stukjes bos, riet
en weiden omzomen de rivier. Hele plakkaten van
sterrekroos, fonteinkruid en waterranonkel slierten
mee in de stroming. Gelukkig is mijn bootje wendbaar genoeg om de bochten goed mee te pakken.
Zodra het droog fladderen beekjuffers (blauwgroen
met donkere vleugels) volop rond.
Bij Borkel en Schaft kunnen we gelukkig alweer
lunchen in de zon. De rest van de middag is gelukkig ook zonnig en warm. We varen nu steeds
meer langs bos. Bij de Venbergse Molen moeten
we overdragen. We gebruiken dit gelijk ook als een
pauzemoment.
Spoedig daarna wordt de Dommel heel smal en
varen we weer langs een nieuwe jungle van riet
en bos. Bij de Dommelse Molen moeten we even

zoeken hoe we kunnen overdragen. De route lijkt
de liggen op privé terrein, afgesloten door een hek.
Gelukkig blijkt er vlak voor het hek nog een
kanosteiger na de molen te liggen. Daarna even een
keerwater proberen te varen bij de uitstroom van de
molen. Toch niet zo fijn met zo’n combi. We varen
achter Valkenswaard langs tot we de slalombaan bij
de Volmolen in Waalre bereiken. Hier, bij de VKC,
is het eindpunt.
Achtergrond informatie.
Natuurkampeerterrein en Stalhouderij ‘t Beekdal
Ginderdoorstraat 2
4861CC Chaam
Tel: 0161-743100
De Mark
Instap: Meersel-Dreef (Belgie), ter hoogte van
Markweg 8
Uitstap aan de rand van Breda: Bieberglaan 75, 4834
MJ Breda
De Dommel (± 23.5 km):
Instap: Tussenstraat 2, Neepelt (Belgie)
Zie evt detailkaartje: http://bekentochten.weebly.
com/uploads/1/6/7/6/16765040/20130408_malpiekanoroute.pdf
Uitstap bij de VKC, Molenstraat 60, Waalre
Zie evt detailkaart: http://bekentochten.weebly.com/
uploads/1/6/7/6/16765040/gennepkanoroute.pdf
				-Margot Vielvoye
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UKC-ers in Georgië
11

Al een tijdje hing het plan in de lucht om eens met
een groep avontuurlijke kajakkers in Georgië te
gaan varen. Cor had een kanogidsje over
Georgië gekregen, en contact opgenomen met
één van de auteurs: kajakker George. Verder had
hij wat filmpjes van mooie en heftige rivieren
gevonden en algauw acht mensen verzameld: Cor,
Sjoerd, Tuur, Peter, Maarten en niet-UKC’ers Fedor, Marco, Nynke, en ten slotte René als cameraman. Tijdens gezellige kaasfondue-avondjes
werden plannen gemaakt en konden we via Skype
overleggen met onze Georgische contactpersoon.
George wilde ons graag zijn land en de rivieren
laten zien, en beloofde ons dat hij ook voor vervoer, eten en accommodatie kon zorgen.
We sloten een mooie deal, maakten wat backup-plannen, en stonden half juni met nogal veel
bagage en kajaks op Schiphol. Last-minute hadden
we van George de opdracht gekregen voor hem
ook een kajak, spatzeil, zwemvest en peddel mee te
nemen. We maakten ons inmiddels wel wat zorgen
over onze gids: wat voor kajakker was hij, als hij
die spullen nog niet had?
De reis verliep voorspoedig, en de volgende
ochtend vroeg stonden we tot onze blijde verbazing met iedereen, alle kajaks, Cors nieuwe drone,
en bijna alle bagage in Tbilisi. George haalde ons
op. Hij had iemand van zijn kanovereniging bereid gevonden om chauffeur voor ons te zijn in

een busje, en een karretje gehuurd voor erachter.
Helaas bleken er geen negen kano’s in het karretje
te passen. En aan spanbanden om de resterende
boten op het dak te binden had George niet gedacht. Wij gelukkig wel.
We reden naar de camping van George, waar
we ontbeten en een paar uur sliepen. ’s Middags
stapten we in de Araqvi, de rivier die langs de
camping stroomde. Dat was goed wakker worden:
het water was groot, snel, en er waren geen keerwaters. George bleek een prima kajakker, maar wel
met een slalommersmindset. Hij voer zonder
werplijn, cowtail, mes, ehbo of fluitje, want de
enige redding die hij kende was de eskimorol, waar
hij dan ook geweldig goed in was.
We aten die avond in een lokaal restaurant. We
waren onder de indruk van de Georgische keuken:
groene pepers waar iedereen een hap van moest
nemen, ‘chatjapoeri’: brood gevuld met kaas, zeer
smaakvolle komkommers en tomaten, en ‘tsjinkali’:
een soort ravioli in de vorm van een tietje. Alles
rijkelijk bestrooid met koriander. Sommigen van
ons hadden daarnaast gehoopt dat er in het restaurant wat comfort te vinden was qua toiletbezoek,
maar dat viel tegen. Deur uit, twee keer links, gat
in de grond met een deur ervoor.
Deze eerste belevenissen zetten de toon voor wat
er de komende twee weken zou volgen. We trokken
door het land, en elke dag was er één vol verras-

singen, zowel wat betreft het water (het boekje
bleek niet bepaald te kloppen met de werkelijkheid) als wat betreft maaltijden (de samenstelling
ervan en het tijdstip) of overnachting (zo’n beetje
het enige waar we elke dag zeker van konden zijn
was een kampvuur en... koriander). Onze George
was niet bepaald sterk in vooruitdenken en plannen maken, maar wel bijzonder inventief in het
bedenken van oplossingen. Stond het water zo
laag dat we onze boten lekvoeren? Een Georgische
automonteur wist ze dicht te lassen. Een logistiek
spanbandenprobleempje? Met een werplijn kun
je ook best een kajak op een auto binden. Aangehouden door de (militaire) politie? George kende
nog wel iemand van de politie die het wel even op
kwam lossen.
Wij ontwikkelden razendsnel onze eigen flexibiliteit en nogal wat improvisatievermogen, en zo
sprokkelden wij hout met behulp van een boot
en een paar werplijnen, aten en dronken we uit
scheersets, met houtsnippers als bestek, en verkenden wildwaterpassages met de drone.
We voeren op allerlei kleuren water en het karakter van de rivieren was ook steeds anders. De
ene keer was het alsof we op een modderstroom
peddelden, de andere keer was het melkig wit
gletsjerwater. Soms was het water warm vanwege
een thermische bron. Waanzinnige golven in de
Tekhuri en de Tskhenistsqali, of juist de Mtkvari
met krappe, steile vervalletjes tussen enorme rotsblokken. Het was af en toe wel een verontrustende
gedachte dat George de meeste rivieren maar één
keer eerder had gevaren, namelijk toen hij meewerkte aan het kanogidsje. Hij vertelde dat de
initiatiefnemers van het gidsje vooral geld wilden
verdienen en iets minder gaven om details. Gelukkig was George optimistisch van aard: gewoon

gaan en we bedenken ter plekke wel hoe we het
oplossen. In zijn woordenboek ontbraken scouten
(‘Nee, we kunnen niet langs de kant lopen want
hier zitten slangen.’) en omdragen (‘Als je niet
kunt varen, moet je niet gaan varen.’).
Dit alles leverde natuurlijk wat spannende en
soms ronduit vervelende situaties op. Uiteindelijk
zijn we overal uitgekomen, volgens mij omdat we
met een fantastische groep waren en we allemaal
ons best deden om elkaar te helpen en er gewoon
een mooie vakantie van te maken.
Er was ook heel veel wat gewoon geweldig was.
Het klooster van Vardzia, gevestigd in grotten,
waar nog daadwerkelijk mensen woonden. Die
keer dat we met een Sovjet-vrachtwagen mochten
meeliften. De vriendelijkheid en gastvrijheid van
de Georgiërs (ze bleven ons maar sterke drank
aanbieden). Met handen en voeten communiceren, en nog dingen voor elkaar krijgen ook.
Zittend op een houtblok in de zon ontbijten. De
indrukwekkende, ongerepte natuur. Een volledig
gebrek aan toerisme in veel delen van het land.
Prachtige Orthodoxe kerken. Bizarre architectuur
in Tbilisi. Overal alleen maar scharrelvee, zodat
ook de vegetariërs zonder bezwaren mee konden
eten als er vlees op het menu stond. Georgiërs
kunnen namelijk erg goed barbecueën!
We zijn er wat minder aan toegekomen om te
genieten van de beroemde Georgische wijnen,
en ook had een aantal rivieren geen geschikte
waterstand, dus we hebben genoeg redenen om
nog eens terug te gaan. Mocht je nu ook graag
in Georgië willen gaan varen, wij weten nog wel
een gids ‒ je moet hem wel met een korreltje zout
nemen ;-)
		

-Nynke van Rijselt- Oosterhuis
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Een walhalla
voor
kajakkers
13

Ondertussen ben ik nu al een jaar bezig met wildwatervaren en de drang om
meer te leren is nog wel degelijk aanwezig. Vanuit verschillende hoeken had ik al
gehoord dat de gevorderde wildwatercursus van Zwalker een groot succes is en
heb daardoor besloten me op te geven.
De wildwatercursus voor gevorderden wordt
gegeven in Slovenië op de Soça en de Koritnica, een zijrivier van de Soça. Ik moest eerst
natuurlijk in Slovenië zien te komen en heb
daarbij alle manieren van transport gebruikt.
Ik vertrok 6 augustus met de fiets naar het
treinstation van Leiden en heb daar de trein
naar Utrecht C genomen om daar over te stappen op de ICE naar Köln, waar ik de stad ging
bekijken en overnacht heb bij een backpackers
hostel. De volgende dag kon ik op mn gemak
naar het vliegveld Köln/bonn gaan waar ik het
vliegtuig naar Berlijn Tegel nam om daar vervolgens weer over te stappen op een vliegtuig
naar Graz.
Eenmaal in Graz aangekomen werd ik opgehaald door twee medecursisten: Marco en
Dennis. Samen reden wij naar “Camp Toni”.
Daar ontmoette we onze medecursisten.
We kwamen op zaterdag aan dus zondag
hadden we nog een rustdag. Ik werd die dag
m’n tent uitgebrand door de zon dus ik deed
ventilatie flappen van mn tent open en opende
de ingang. Ik had prachtig uitzicht op de

bergen (zo wil ik elke dag wel wakker
worden!). Ik besloot om wat eten te halen en
bekeek de camping. Er waren overal kajaks!
Ik had nog nooit zoveel kajakkers op 1 plek
gezien. Ik liep naar de rivier om het water te
bekijken. Het was prachtig blauw! Ik had alles
wat mijn hartje begeert: Lekker warm weer,
een prachtig uitzicht en blauw water!
Maandag was de eerste cursusdag, wat ik best
spannend vond omdat ik niet wist wat ik kon
verwachten. Uiteindelijk was het vooral een
dag om aan je boot te wennen en te genieten
van het mooie weer en natuurlijk het mooie
uitzicht.
Op de Soça vind je voor ieder wat wils, van
WW-I tot WW-V maar in het begin van de
week was de waterstand aardig laag waardoor
het soms wat keienrijen was. Dit veranderde
woensdag. De nacht van dinsdag op woensdag
had het namelijk geregend en flink ook! We
waren woensdag van plan om de Kortnica te
varen. Toen we aankwamen bij het instappunt
moesten we eerst een enorm end naar beneden
lopen met onze kajaks. Toen we eindelijk de

rivier konden zien zagen we vooral een
volumerivier met flink wat power! Het beginstuk
eindigde in een kloof waar dus ook al het water
samen kwam. Dit water zorgde toch voor wat
stress onder de cursisten, ook voor mij! Onze
voorvaarders en vissers vonden het geen probleem
dus werden we opgesplits. Ruud en ik mochten
achter Pascal aan als eerste groep. Ik eindigde
gelukkig keurig in een keerwater maar toen ik
daar lekker aan het dobberen was, zag ik een boot
voorbijkomen, een peddel, een persoon. En dit
gebeurde een aantal keer; het water was toch te
moeilijk voor de groep. Omdat de hele rivier zo
verder ging werd er besloten om niet verder te
gaan varen die dag, wat jammer was want ik had
net de smaak te pakken!
De dagen erna was het water wat gekalmeerd dus
geen power meer maar wel technisch varen. Erg

leuk! Toen vrijdag aanbrak bleek dat ik als enige
nog niet was omgegaan. Iedereen zat er dus op te
wachten. En die dag ging ik dus ook om. Ik vaarde
op m’n dooie akkertje een verval af waar een wals
zat. Dat was wat vreemd want ik had snelheid en
daarna niet meer en ging ik zelfs achteruit! Toen
ben ik achterover geloopt waarbij m’n Peddel in de
onderstroom terechtkwam en ik uit de wals raakte.
Daarna kon ik rollen, wat mijn eerste keer was op
wildwater! Ik was zo verbaasd dat ik boven kwam
dat ik daarna gelijk weer om ging en de rest toen
helaas moest gaan zwemmen, hoewel de euforie
van mijn gelukte rolpoging wel overheersde!
Al met al was het een leuke week en ben ik een
mooie ervaring rijker. Wellicht komen we hier met
UKC nog een keer terecht!
					-Sjaan Bindt
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Eilandhoppen in IJsland
Impressie van een kajaktrektocht over de Breidafjordur
Eefje van den Braak
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Juli 2007. We zitten op de veerboot die ons de
Breidafjordur overvaart. We genieten van het
fascinerende uitzicht: ontelbare onbewoonde
eilandjes, overvliegende zeevogels, rotsige
kusten, hoekige bergen, de markante top van
de gletsjer in de verte. De ferry legt even aan
bij Flatey, het grootste eiland van het fjord, met
een kerkje en paar permanent bewoonde huizen. Bij het wegvaren zien we een groot bord:
Kajaks te huur. We zijn nog maar een jaartje of
twee lid van de UKC, maar overduidelijk geïntrigeerd. Hoe zou het zijn om hier te kajakken?
Juli 2016: Daar gaan we dan. We hebben
gekampeerd op Flatey en peddelen pal naar
het westen. Het is heerlijk zonnig, met een
prachtige wolkenlucht. In de verte zien we een
klein streepje. Het is het eiland waar we straks
een paar uur zoetbrengen tot het getij gunstig
is voor ons doel: een warm bad. Verderop valt
er bij laag water namelijk een rotsachtig eiland
droog en verschijnt een warme bron waar je in
kunt badderen. Er zouden nog nooit kajakkers

zijn geweest en niemand weet waar de bron
precies te vinden is. Avontuur! Laat in de middag stappen we met tegenzin uit de dampende
bron en schieten onze droogpakken weer aan.
De vloed trekt al gretig aan onze kajaks. Als we
na een tijdje varen omkijken, lijkt het eiland
uitgewist.
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Kajakken in de IJslandse Breidafjordur: het is er altijd winderig en fris. Overdag is het hooguit 13 graden, de watertemperatuur zo’n 11 graden. Dat klinkt spartaans, maar met voldoende ervaring en techniek, een goede voorbereiding, een
geschikte (winter)kano-kampeeruitrusting, voldoende proviand, drie ervaren gidsen en een leuke groep waren onze 13
vaardagen prima te volbrengen. Het ongewoon zonnige weer bekroonde deze bijzondere trektocht.
(foto’s: Otto Coops en Hendra Versteegde)

UKC- zomerweek
Dit jaar gingen we iets minder zuidelijk dan vorig jaar. We gingen namelijk naar Frankrijk! Het
gebied dat wij onveilig hebben gemaakt is de Écrins. Hierin bevinden zich onder meer de rivieren de
Durance, de Ubaye en de Guil. In deze week werd niet alleen gevaren maar ook werd er aan wandelen, canyoning en viaferata gedaan.
Men zegt dat een foto meer dan 1000 woorden zegt dus vandaar deze keer een
fotocollage van de week.
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Wil jij ook mee op kayakavontuur in de zomervakantie maar heb je nog geen
wildwater ervaring? Doe dan de beginnerscursus! De cursus start op 7 oktober.
Wil je je aanmelden? Ga dan naar www.sonaris.io en maak een account aan.
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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?

•
•
•
•

Arras
Durance
Kanovaardigheid
Soça

•
•
•
•

Brandingvaren
IJsland
Keerwaterlijn
Wals

•
•
•
•

Dakdragers
Introductiecursus
Slovenië
Wildwaterbaan

