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WW-varen:
Beginners cursus

Polo:
Pylkwier en nazomerse toernooi

Geschiedenis van de UKC
Elke vertelt

Tarieven 2018*
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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De nieuw aangeschafte UKC materialen
-Meerdere wildwater/polo spatzeilen (Hiko)
-Meerdere slalom spatzeilen (Hiko)
-2 Handpompen voor zeekajaks
-1 Wildwaterboot (Dagger Nomad)
-1 Deelbare toer/zeekajak peddel (Tywarp)
-1 K1 sprint
-1Wildwater peddel (Tywarp glasfiber)
-1 Zwemvest (blauwe Yak met quickrelease)
-1 Helm
-1 Slalom kajak
In bestelling zijn:
- 4x Zwemvesten polo (Hiko)
- 1 Polo peddel (Kober Moll)

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).
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V

an de voorzitster

Ha!
UKC groeit en dat is te merken. We beginnen aan het nieuwe jaar met maar liefst 199
leden! Een groot deel hiervan is ook in het winterseizoen nog volop aan het varen. Naast
de wekelijkse slalomtrainingen maken sinds dit jaar ook de polo-ers fanatiek gebruik van
de verlichte slalombaan voor hun trainingen. Ook de beide wildwaterweekenden in
november en december waren met meer dan twintig deelnemers zeer goed bezocht. Voor
wie niet zo nodig hoeft te varen in de kou is er ook genoeg te doen. Zo was er in november
een gezellige spelletjesavond en staat er in januari een lezing op het programma.
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Zoveel actieve leden vraagt ook om meer en betere faciliteiten. Om die reden is onlangs
een tweede steiger aangelegd. Hierdoor kunnen nu meer mensen tegelijkertijd instappen.
Dat scheelt weer wachten! Daarnaast is er geïnvesteerd in kanomateriaal. Iets wat we
volgend jaar zullen voortzetten. Gelukkig hoeven we niet alle nieuwe materialen zelf te
kopen: zo nu en dan krijgen we ook een donatie. Dit jaar kregen we bijvoorbeeld kano’s
van Els Kluin, Peter Bell en van Erik Kokje. Bedankt! Elders in dit Peddelblad is te lezen
welke materialen zijn aangeschaft en gedoneerd.
En ben je nieuwsgierig naar wie nu dan al die 199 leden zijn? Kom dan zondag 7 januari
naar de nieuwjaarsborrel. Een ideaal moment om nieuwe leden te ontmoeten, bij te praten
met oude bekenden en bovenal: prachtig mooie kanoplannen te maken voor 2018.
Namens het hele bestuur wens ik jullie alvast een geweldig 2018! Tot op 7 januari,
Johanneke

Tocht IJsselmeer: Enkhuizen-Urk
Het was zo’n mooie zomerse dag dat we
(Sjoerd, Cor, Anna, Henri) onderweg naar
ons startpunt (Enkhuizen) nog zonnebrand
moesten kopen voordat we instapten.
In de volle zon vertrokken we van Enkhuizen naar Trintelhaven, een klein
haventje aan de Markerwaarddijk. Er was
nog een kwestie van verschillende
kompassen, wijst die van jou nou naar het
noorden of die van mij?, maar we gingen
hard vooruit, de wind in de rug, de golven
redelijk mee en we hebben vooral lekker op
de golven gesurfd.
Na de lunch was het traject TrintelhavenUrk pittiger doordat de wind toenam en de
hoogte van de golven ook. Gelukkig hadden
we goed zicht en zagen we de haven van
Urk al gauw liggen. Maar die laatste kilometers....de zeekanocursus had Sjoerd, Cor
en Henri goed voorbereid en daardoor kon
Anna (die het IJsselmeer ook van onderen

bestudeerde) met een puntjesredding hier
en daar gelukkig weer boven komen.
De laatste kilometers werden door Sjoerd,
Henri en Cor als drie musketeers in volle
vaart over de hoge golven per kano afgelegd
nadat Anna met kano en al per zeilboot
naar Urk werd gebracht. Een avontuur! In
Urk zagen we jammer genoeg de veerpont
net wegvaren, dus gingen Sjoerd en Cor
per taxi naar Enkhuizen om de auto’s op te
halen en integreerden Henri en Anna met
de lokale Urker bevolking. Interessante
mensen daar...
Het was heerlijk dat Johanneke daarna voor
ons had gekookt en we samen konden eten
en terugkijken op deze dag.
				-Cor en Henri
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Introductiecursus
slalomvaren
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Na de zomervakantie begon de introductiecursus slalomvaren. Ik had al eerder
meegedaan met kanoslalom toen ik bij de UKC Jeugd zat. Dat vond ik erg leuk, alleen
had ik toen niet genoeg tijd voor nog een sport. Ik zat namelijk op voetbal, schaatsen en
kanoën bij de jeugd. Maar vorig jaar kreeg ik een blessure en viel voetbal en schaatsen uit.
Toen zocht ik een alternatief, want ik vind een week niet goed als er niet in gesport wordt.
Na de winter begon ik al veel meer te varen op zee en het IJsselmeer, maar dat is niet iets
wat je op een avond na werk of school kan doen met het idee dat je jezelf toch nog lekker
moe hebt gemaakt. Daardoor kwam ik op slalomvaren. Ik zag dat er een introductiecursus
bij het slalomvaren was en vroeg of er nog plek was.
Het was een grote groep die net zoals ik kennismaken met het slalomvaren. Wij (waaronder mijn vader en ik) gingen op de woensdagen eerst allemaal een goede boot, peddel,
spatzeil en zwemvest uitkiezen. Toen iedereen op het water was voeren wij met zijn allen
naar de slalombaan een eindje verderop. Daar hingen we een parcours met de poortjes uit
die aan palen met lijnen ertussen gespannen hangen. Daarna werd ons wat techniek
aangeleerd en voeren we op verschillende manieren het parcours. Ons werd in een paar
lessen de beginselen van slalomvaren aangeleerd. Afpoortjes, oppoortjes, S-poortjes, de
duffec slag en nog veel meer. Ik vond het erg leuk en ging daarom meedoen op een van de
twee trainingsmogelijkheden, donderdag. Al snel kon ik meedoen met de anderen, maar
ik kijk nog steeds met verbazing toe hoe zij tussen de poortjes door manoeuvreren.
Na vier lessen werd ik gevraagd mee te doen met de Genneper Molen Wedstrijd in
Eindhoven. Ik deed mee met de Funklasse en scholieren A. Dat vond ik erg leuk en dat
was ook de eerste keer dat ik slalomden met stroming. Aan de zomer kwam een einde,
maar dat maakt voor de slalommers niks uit. In de nazomer begon het te schemeren
tijdens de training en waren we getuigen van een mooie zonsondergang op een verlaten plas. Nu ben ik al een paar maanden aan het varen en ben blij dat het in de winter
doorgaat, want tot nu toe stopte ik altijd met kanoën in de winter. Het is natuurlijk al wel
donker tijdens de training, maar er is wel verlichting op de baan en je merkt niet veel van
de kou, want je bent alsmaar in beweging.
Nu heb ik er een leuke sport bij!
Groetjes,
Eke

NK slalom in Sauheid
Op zaterdag 14 oktober ging ik wel bepakt
op pad richting Sauheid. De spanningen
gierden al een tijdje door mijn lijf en
werden nog een stukje erger toen ik eindelijk aankwam. Van de UKC waren Elke,
André en Gert-jan aanwezig.
Ik liep langs het parcours en vroeg me
ernstig af of ik dit enigszins tot een goed
einde zou weten te brengen. Ik had er al
vaker met een wildwaterboot gevaren
zonder problemen maar dat is toch
andere koek. Na de baan uitvoerig te hebben bekeken, ben ik samen met Elke de
baan opgegaan. Het eerste stuk is vlak en
daar ben ik nog even blijven plakken om
warm te worden.
Poortje 7 wachtte op mij vlak voor het
verval en vlak langs de kant waarna ik
weinig tijd zou hebben om mijn boot goed
te draaien voor poortje 8 die met nog meer
smart op mij zat te wachten in het keerwater na het verval. Met het idee “ alles of
niks” ben ik naar beneden gegaan. Elke
slag met overtuiging en concentratie in het
water gezet. Vlak voor het verval m’n boot
in de juiste lijn gezet en een krachtige slag
rechts.. En ja hoor, ik vloog zo prachtig het
keerwater in. De eerste “Kick” was binnen.

-Sjaan

Hup door poortje 8 en door de wals richting poortje 9. Dit was toch wat moeilijker.
Poortje 9 zat namelijk vlak langs een wals.
Als je het poortje niet haalde moest je dus
langs die wals omhoog. Heel rustig en niet
teveel met de punt naar links. De volgende
paar poortjes waren iets beter te doen. Maar
toen kwamen poortje 14 en 15. Weer na een
verval. Poortje 14 was een op-poortje waarbij je hoog het keerwater in moest omdat je
anders wegspoelde en gedoe had met een
zijstroom. Poortje 15 zat aan de overkant
en was een af-poortje net na de wals. Het
is mij een paar keer gelukt om er doorheen
te gaan via de wals, maar vaak moest ik
omvaren via het keerwater aan de overkant.
Na veel geoefend en gespeeld te hebben
(waarbij ik de slalomboot op z’n achterpunt
had gezet). Was het tijd om uit te stappen
en de tent op te zetten en te denken aan het
eten.
The day,
Ik stond op, de zon scheen al. Ik liep langs
de baan, waar iedereen nog druk aan het
oefenen was. Ik bekeek ze uitvoerig en zag
dat zelfs de goeie moeite hadden met de
poortjes. Voor deze wedstrijd stond mij
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geen prijzen te wachten maar wel veel
plezier en leerzame momenten.
Aan de wedstrijd deden Belgen, Duitsers
en dus Nederlanders mee.
Igor en Marjoke hadden zich nu ook bij
het clubje gevoegd. Igor, Elke en ik waren
de enige die de wedstrijd gingen varen. Ik
ging nog 1 keer de baan af om te oefenen.
Het was anders dan de dag ervoor. Veel
moeilijker. Het vereiste een andere manier
van varen. Poortje 9, 14 en 15 waren
nog steeds lastig. En slordigheidfoutjes
speelden mij parten.
Maar het was een mooie en gezellige dag.
Dit soort water bevaren met een slalomboot was waar ik naartoe wilde werken en
anderhalf jaar na het beginnen met kanoslalom was het dan eindelijk zover.
Jongens, dit smaakt naar meer!

Uitslagen slalomwedstrijden
Uitslagen Gennerpermolen
K1 Dames senioren
-Sjaan Bindt 4e plaats

C2 mix
-Andre en Sjaan 3e plaats

K1 dames veteranen
-Elke Klieverik 2e plaats
-Margot vielvoye 9e plaats

C1 heren veteranen
-Andre Lindenbergh 4e plaats

Heren senioren PN3
-Niels van Rijn 1e plaats
K1 Heren Veteranen
-Igor Spee
Scholieren A
-Eke mylius 5e plaats
Funklasse
-Eke mylius 1e plaats

Uitslagen NK
Dames:
-Lena Teunissen 1e plaats
-Elke Klieverik 5e plaats
-Sjaan Bindt 6e plaats
Heren veteranen
-Igor Spee 7e plaats
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Spelletjesavond
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Vrijdag 10 november was er een gezellige
groep mensen op de club aanwezig. Er was
namelijk een spelletjesavond door de activiteitencommissie georganiseerd. Door flink
wat mensen waren er heel wat spelletjes
meegenomen, uiteenlopend van Risk tot
Exploding Kittens (beide niet gespeeld
overigens). Het was al snel duidelijk: de
avond was te kort om alles te kunnen spelen. Het was erg gezellig, en wat mij betreft
mogen we dit wel vaker doen!
Overige activiteiten:
Reserveer overigens alvast de Nieuwjaarsborrel in jullie agenda: zondag 7 januari
2018! Verder wordt er op donderdag 18
januari een presentatie gegeven door een

persoon buiten de club over zijn Alaska-reis
(ook iets over te lezen in de ‘Kanosport’ van
december), en is er iemand van de NZKV,
de Nederlandse Zeekajak Vereniging, die
daarover ook graag iets wilt vertellen. Dus
zet die datum ook alvast in je agenda!
Tot slot zoeken we nog personen die het
leuk vinden om wat over hun eigen kanoavonturen te vertellen. We hebben immers
genoeg avontuurlijk ingestelde leden binnen
onze eigen club! Dus lijkt dat je wat: laat dat
Bart Meerman weten!
(bartmeerman@live.nl)

Aankomende agendapunten voor 2018
-Zondag 7 januari 2018
Nieuwjaarsborrel
-Donderdag 18 januari 2018
Presentatie Alaska door Govert Plugge (en Willem Oosting
vd NZKV)
-vrijdag 2 februari
Kano-avonturen presentaties (van UKC-leden)
-zondag 18 februari
Schaatsen met de jeugdleden (en wie wil)
-zondag 8 april
Seizoensopening

Wildwatergenoten op pad!
November. De blaadjes kleuren rood en geel,
de pumpkin spice latte is weer te bestellen in
de Starbucks en het belangrijkst: de wildwaterbeginnerscursus kwam steeds dichterbij. Het
weekend van 3 november was het dan eindelijk zover en vertrokken we met een flinke
groep richting de Lippe. Ik zat zelf in de Barry
mobiel waar het geweldige idee was ontstaan
om onderweg te gaan avondeten op zijn Duits.
Na 2 uur op zoek te zijn geweest naar de geur
van bratwurst kwamen we uiteindelijk uit
bij een bikers treff. Met hoge verwachtingen
wilden we onze bestelling plaatsen, kregen we
te horen dat het ging sluiten. Gelukkig was er
nog een ander knus plekje waar je altijd op
kan rekenen: de Mac. Met hernieuwde energie gingen we weer de weg op. Twee of drie
uurtjes later kwamen we aan bij ons verblijf en
wat een luxe was dat! Drie verdiepingen voor
onszelf. Na een kamer te hebben geclaimd
was het tijd om de eerste alcoholische versnaperingen aan te breken en je vol te vreten met

alles wat iedereen had meegenomen. En het
was een wilde avond hoor, met de die-hards
zijn we tot 3 uur doorgegaan met het bouwen
van afvaltorens en het maken van vuurwerk.
De volgende dag stond de wekker wel om tien
voor acht. Nu had ik zoveel zin om het water
op te gaan dat van mijn gebruikelijke ochtendhumeur geen spoor te bekennen was. Na een
stevig ontbijt en een korte uitleg was het dan
zover en vertrokken we naar het water. De zon
scheen en het water stroomde. Perfect weer
dus om ook een beetje te gaan zwemmen als je
kramp in je benen had of een golf iets groter
was dan je had verwacht. Voordat ik het wist
was het alweer tijd om uit te stappen en terug
te gaan, maar niet voordat we een detour hadden gemaakt naar een slalombaantje waar de
gevorderden nog wilden spelen. Het enige wat
ik kon denken als ik aan het kijken was, was
dat ik dat ook wil kunnen.
Na een warme douche en een warme maaltijd
die avond hebben we een spelletjescompetitie
gehouden met onder andere sjoelen, darten en
ping pong rond de tafel wat uiteindelijk ping
pong rond de zaal werd.
De volgende dag stond de wekker wederom
vroeg en vertrokken we na het ontbijt naar een
ander deel van de Lippe. Dit stroomde ietsje
harder dan de dag hiervoor. Dit maakt het
alleen maar leuker natuurlijk. Ook was er een
leuk verval in de buurt waar een hoop mensen
vanaf zijn geweest. Na een dagje spelen daar
was het dan toch tijd om in te pakken en weer
terug naar huis te gaan. Maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten op het volgende
weekend, want voor je het weet is het alweer
december!
			-Maxime Scholte Albers
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UKC nazomerpolotoernooi 2017
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Op zondag 17 september was het dan eindelijk
zover. Na een heel jaar wachten was er weer het
UKC nazomertoernooi. Waren we vorig jaar
nog met 6 team waarvan 2 UKC; dit jaar hadden
zich 7 teams ingeschreven waarvan maar liefst
3 UKC: UKC vet (veteranen), UK NK (het team
dat aan de NK competitie meedoet) en UKC
intro (de helden van het toernooi, poloers die dit
jaar zijn begonnen). De overige teams kwamen
uit het hele land, met teams met een fantastische
mix van leeftijd, ervaring en genders (voor de
gelegenheid ook genderneutrale WC’s gemaakt
in het clubhuis). Keistad uit Amersfoort kwam
ook met een heldenteam. GKV kwam (wederom)
helemaal uit Groningen. Voor KV de Ronde
Venen was het bijna een thuiswedstrijd. En het
laatste team Kano Rijnland uit Leiderdorp.
Zaterdagavond hadden we met elkaar gegeten en
alvast de belangrijkste voorbereidingen getroffen: veld uitgelegd (scheidsrechtersteiger, doelen,
belijning), clubhuis opgeruimd en ingericht. De
zondagochtend de laatste zaken zoals jurytafel en
tent, ehbo-post en de inrichting van de bar. We
hadden zelf twee jonge dames bereid gevonden

om in het kader van hun maatschappelijke stage
bardiensten te draaien. Door verschillende poloers was het hele weekend gebakken: taarten,
cupcakes, etc. En op de dag zelf werd er door de
jeugdleden enthousiast pannenkoeken gebakken. Alle poloers die niet een wedstrijd hoefden
te varen of te fluiten, waren dus in de kantine te
vinden.
Hoe gaat nu zo’n toernooi? Een team bestaat uit
maximaal 8 spelers waarvan er maar 5 in het
speelveld mogen liggen. Je mag continu wisselen.
Een wedstrijd duurt 2 keer 10 min. Met een korte
pauze en wisselen van teams is er daardoor elk
half uur een nieuwe wedstrijd. Elk team speelde
op dit toernooi 4 wedstrijden. Het speelschema
was zo opgesteld dat je altijd tegen een ander
team speelde en de sterkste teams speelden niet
tegen de 2 heldenteams. Daarnaast moet elk
team 2 keer de scheidsrechters + jurytafel leveren. En voordat je wedstrijd begint, ga je zeker
een kwartier invaren en ingooien. Je bent dus op
zo’n dagtoernooi met 7 teams best druk en hebt
maar weinig momenten dat je even niks hoeft

te doen. Elke helft start met 5 spelers op de
achterlijn waarvan er van elk team 2 spelers bij het fluitsignaal sprinten naar de bal die
door de scheidsrechter in het water is gegooid.
Dat levert altijd mooie plaatje op van boten die
over spelers schuiven, ballen die net worden
weggewipt en frustraties omdat de bal is
verloren.
Ik zal jullie een verslag van elke wedstrijd
besparen. Maar er waren wel hoogte- en dieptepunten: groene (waarschuwing) en gele (2
min straf, met 4 spelers verder) kaarten (rood

kent kano-polo ook nog – 2 wedstrijden geschorst), schitterende uitspeelmomenten, 3
keer op de lat gooien, gemiste penalty (naam
bij de auteur bekend, en overigens ook bij alle
poloers). En de eindstand: 1 - UKC vet, 2 UKC NK, 3 – GKV. We hadden een top toernooi en een topdag (mooi weer). Volgend jaar
weer. Op de UKC facebook-pagina kan je een
filmpje van de dag bekijken.
Oscar van Dam
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UKC- Pylkwier
De polo afdeling groeit met de dag, en zo ook
de belangstelling voor toernooien. Naast het
NK (we zijn trots 36e van Nederland!) werd
ook het aller, aller, allerlaatste toernooi van
het jaar gespeeld: Pylkwier”.
Zoals de naam doet vermoeden is dit in het
hoge noorden. Hoewel niemand precies weet
wat Pylkwier precies betekend (en zelfs onze
google heldin Eefje kwam er niet uit) staat het
synoniem voor kou, kanopolo, en heel veel
gezelligheid.
Het einde van het jaar je team helemaal
compleet krijgen is lastig. Waar we het laatste weekend nog met teveel man bij het NK
waren (en daar zijn we trots op!), leek het
er even op dat we nu te kort kwamen. Een
kleine oproep op facebook van Ties leidde
tot 2 “leenspelers”: Ivo van KVDRV werd
onze doelman met scoorambitie, en Ron van
MDR onze verdedigende middelvelder in de
spits. Van onze eigen soepie waren Eefje: het
tactische wonder met de verleidelijke maar
o zo gevaarlijke glimlach) Ties: De PR man

die heel Kanopolo Nederland laat glimlachen
met zijn berichtsvoering, Fijke: recente teamaanwinst, bij tegenstanders gefreest als “de
stoomboot”, Tijmen: aanvoerder, en professioneel ballen-over-het-doel gooier, pressent.
Op het laatst voegde ook de net gestarte maar
o zo fanatieke powertwins Jolien en Merel
zich bij de stoet: een vol team!
Kano’s opgebonden, op naar Friesland.
Onderweg daalde het kwik en zette de regen door… als onze tentjes dat maar gingen
overleven. Eenmaal aangekomen zorgde Fijke
voor opluchting: hij had een complete 16
persoons circus tent meegenomen. Nog nooit
was er zo veel ruimte! Nadat de tent was
opgezet werden bedjes opgeblazen, jacuzzi
gevuld, tennisbaan uitgelegd, en er hevig
werd gediscussieerd over een migdetgolfbaan
(je moet wat als het buiten regent) kwamen
we ook onze vrienden uit Groningen tegen.
Een gezamenlijke borrel en vroeg onder de
wol: morgen werd de dag van de waarheid!
Zaterdag, eerste wedstrijd, was vooral een
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overwinning op ons zelf. Iedereen was op
tijd op het water, er werd ingevaren, en de
moed zat er in! Een prachtig gelijkspel werd
het resultaat. De Kou (vanaf nu geschreven met een hoofdletter om het iets meer
zwaarte te geven) was behoorlijk, maar de
tent gaf ons een privé omkleedkamer én
een droge warme plek: een genot!
De wedstrijden waren een feestje: Ron en
Ivo voeren naadloos mee in de tactiek, de
powertwins verbaasde vriend en vijand,
en zowel Ties en Tijmen gooide een keer
niet naast- of over het doel. Gewonnen!
Zowel wedstrijd 2 en 3 gingen enorm voor
de wind. De laatste wedstijd was net een
maatje te zwaar, maar wat hadden wij
genoten van de eerste dag.
Dit succesnummer moest natuurlijk gevierd worden, en samen met Groningen
werd een knus restaurant uitgezocht. Een
potje poolen in de warmte, en terug naar
ons bassiskamp. De volgende dag zouden
we in de winnaarspoel spelen… Voor het
eerst!
De eerste wedstrijd was ons helaas een
maatje te groot. Hoewel we hem verloren,
verheugde we ons al op wedstrijd #2: Groningen. Hoewel we ze zeer dankbaar zijn
voor het trainingsweekend (zij leverde ons
2 trainers!) kennen we geen genade. Het

werd een echte kraker. In de eerste helft
stonden we drie punten achter, maar de
man met de hamer begon toe te slaan. Vol
fanatisme, vuur, en geloof hebben we gestreden als leeuwen. En eindigde met… een
gelijkspel!
De laatste wedstrijd was tegen een zelfde
team als de dag ervoor. We hadden al
eenmaal van ze verloren, maar zoude we
nu het tij kunnen keren? Ook dit werd heel
spannend, en heel UKC steeg boven zich
zelf uit. Helaas hebben we met 1 punt verschil de meerdere moeten erkennen.
Ein-de-lijk warme kleren aan, en wachten
op de prijsuitreiking. We zouden óf 3, óf 4
zijn. Dit werd afhankelijk van het doelsaldo. En dit ging tussen ons en, jawel, Groningen! Wat we precies zijn geworden is
terug te vinden in de foto hieronder.
Al met al was het weer een écht polo
weekend: varen, kamperen, fanatisme, en
heel veel gezelligheid met eigen én andere
teams. Ik ben enorm trots op UKC en alle
vaarders: wat zijn wij gegroeid, en wat is
iedereen ontzettend veel beter geworden!
Wie had dit resultaat durven dromen.
Natuurlijk gaan we ons nu druk voorbereiden op volgend jaar, en blijven wij doortrainen in de winter.
				-Tijmen Molema

Wil je een keer meevaren?
Natuurlijk is dit mogelijk! Neem even contact
op met de polo commissie!

Verslag Veluwerally 2017

De Veluwerally viel vroeg dit jaar; 24 september. Net als vorig jaar was ook nu het vetrekpunt voor alle afstanden de camping bij het voetveer in Deventer. Was ik vorig jaar de
enige vertegenwoordiger van UKC, dit jaar hadden voor de 35 km Steven Halbertsma en
voor 50 km Rutger Weemhoff , Paul van Rijn en mijn persoontje opgegeven. In verband
met transportproblemen viel Steven af.
Het vervoer was als volgt geregeld: Ik alleen vanuit Den Haag, Rutger en Paul kwamen vanuit Utrecht. Na het afladen van de boten en het opzetten van de tent bracht Rutger zijn auto
naar Kampen. Hij had de fiets bij zich, de terugtocht wilde hij niet per trein doen. Mijn auto
bleef in Deventer en werd gebruikt als opslagplaats voor de kampeerspullen. Dus hadden we
de luxe dat we met bijna lege kano’s naar Kampen gingen. Behalve Rutger, want voor de
stabiliteit moest die met ballast (waterzakken en dergelijke) varen.
Rond 4 uur waren we alle drie op het kampeerterrein aanwezig. Tijdens het opzetten van de
tenten kwam Steven nog even langs. Het is tenslotte voor hem een thuiswedstrijd en de sfeer
blijft trekken. Na het tentopzetten vertrok Rutger naar Kampen. Paul en ik gingen met het
pont naar Deventer; de stad bekijken en eten. Het werd een leuke wandeling door een mooie
oude stad.
We hadden uitgerekend dat Rutger zo rond half negen terug kon zijn, maar het werd elf uur.
Rutger had er een nostalgische al jeugdherinneringen ophalende wandeling in Kampen aan
toegevoegd voordat hij de fiets naar Deventer nam.
Zondag om 6 uur opgestaan om te zorgen dat alles klaar was voor het vertrek om 8 uur. Maar
er werd om half 8 rond geroepen dan het vertrek was uitgesteld tot 9 uur. Het was mistig en
er was niet meer dan 50 meter zicht, terwijl de eis van de politie is dat er minstens 1 km zicht
moet zijn. Het wachten werd eerst met een uur verlengt en tenslotte duurde het wachten tot
12 uur. Toen was bijna iedereen al uit verveling te water gegaan, rondjes varen bij de camping.
Waarbij Rutger opmerkte dat hij nog nooit zoveel zwanen (zijn merk boot) bij elkaar gezien
had, een nest vol zwanen. Hij kwam tot 7.
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Om 12 uur precies was het vertrek, nu alle afstanden tegelijk. De 80 km was niet meer haalbaar en omgezet in 50 km. Toch is het een prachtig gezicht om zoveel kano’s, waterfietsen
en Canadezen op het water te zien. Zodra we de rivierarm uit waren en op stromend water
voeren, ging Paul de stroomsnelheid meten door de boot te laten drijven en dan de snelheid
meten. De stroomsnelheid bij Deventer was 3 km per uur ( bij Kampen te verwaarlozen).
Bij de soeplocatie (controlepunt waar soep geschonken wordt) was het moeilijk om aan land
te komen. Het water was hoger dan de laatste paar jaar, dus de strandjes stonden onder water en men had boten op de aanlegsteiger geparkeerd. Hierdoor was het bijna onmogelijk
om aan land te gaan en soep te halen. Rutger zag opeens een mogelijkheid en heeft voor alle
drie soep gehaald.
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Onderweg zag je de groep steeds verder uit elkaar vallen. Een deel omdat ze de kortere afstand voeren, andere omdat ze een hogere snelheid dan wij hadden.
De doelstelling van ons was tenslotte om Kampen te halen en niet om als eerste aan te
komen. Dus rustig gevaren met voldoende rustperiodes. Het resultaat was dat we steeds
meer achterop kwamen; zaten we bij het vertrek ergens in de middenmoot, bij de aankomst
waren we nog net niet de laatste.
Vlak voor Kampen moest Rutger nog even zijn overtollige energie kwijt. Hij zette een spurt
in naar het aankomstpunt en stond aan de kant te kijken toen Paul en ik aankwamen.
Bij het ophalen van de penning was er nog een verrassing, Ik wist dat de oudste vaarder op
een afstand (25, 30, 50 en 80 km) een aandenken kreeg, maar had er niet aan gedacht dat als
je nu maar lang genoeg meedoet met de Veluwerally je dan automatisch in die leeftijdsklasse
komt. Bij het horen van mijn naam werd gelijk de voorzitter van de programma commissie
gehaald en kreeg ik de prijs voor de oudste deelnemer op de 50 km met de nodige foto’s en
toespraakjes aangeboden.
Daarna de boten opgeladen en de terugreis naar Deventer aangevangen. In Deventer alles
om en opgeladen en naar huis, waar ik rond 24.00 uur aankwam. Het was dit keer de 10de
maal dat ik de Veluwerally gevaren heb en het is steeds weer anders. De bedoeling is om
volgend jaar weer van de partij te zijn.
											-Tjerk Terpstra

------------------------------------------ Advertentie -----------------------------------------------

Ties Obers is een eigen bedrijf gestart en is beschikbaar als Freelancer!
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Zijn wens is om organisaties en bedrijven te ondersteunen die op hun beurt weer
bijdragen aan een fijne planeet. Bijvoorbeeld op het gebied van strategisch- en
beleidsadvies, projectmanagement en marketing/fondsenwerving.
Ben of ken je iemand die nog een set handen en/of hersenen nodig heeft, laat het
hem weten!
Op zijn website www.tiesobers.nl is meer te lezen over zijn achtergronden,
kwaliteiten en dergelijke.

Wil je ook in het Peddelblad adverteren? Stuur ons
dan een mail via peddelblad@gmail.com

UKC-lid in de spotlights
Tom van Zanten

Wie ben je?

“Ik ben Tom van Zanten, geboren op Halloween in 1970. Ik kom uit Utrecht, woon
in Nieuwegein en werk als consultant met Informatie Technology (Data, Web, App).
Daarnaast ben ik ook fotograaf, maak ik graag muziek en trek ik er graag op uit
voor een hike.”

Raar feitje over Tom:
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“Momenteel luister ik naar muziek met titels zoals:
“Na Bieleho Koňa” of “Наш кавказ”. Tot nu toe
zijn er nog niet veel mensen om mij heen die dit
delen met mij.”

Hoe lang ben je lid van de club?

“Sinds september 2016 ben ik lid van de club. Ik ben
heel laat in het seizoen lid geworden, maar door
de enorm warme nazomer heb ik nog veel kunnen
varen, zelfs wildwater.”

Hoe werd je lid van de club?

“Kajakken heb ik altijd leuk gevonden, dus ik huurde
vaak een kano, bijvoorbeeld in de Utrechtse grachten.
Daar kwam ik zo vaak dat ik me al niet meer in
hoefde te schrijven en ik kende inmiddels elk stukje
water. Ik ging vaak op tochten via de RijnStroom en
heb op Loosdrecht en in de Biesbosch gevaren met een gehuurde kano. Uiteindelijk
dacht ik: “waarom ga ik hier eens niet wat meer mee doen?” Dit heb ik vormgegeven
door een wildwatercursus te volgen in Slovenië. Dat was super en een heel mooie
ervaring, maar niet iets dat je zomaar even doet uiteindelijk. Dus het jaar erop ben ik
op zoek gegaan naar activiteiten dichter bij huis en zo kwam ik bij de UKC uit. Ik was
net te laat voor de introductiecursus – die zat al vol – maar Ruben en Johanneke hebben toch manieren gevonden om mij verschillende onderdelen te laten ervaren en ik
werd lid.”

Welk(e) discipline(s) beoefen je bij de club?

“Toervaren. Ik heb wildwater geprobeerd, en dit zou ik in de toekomst graag verder willen
uitbouwen, maar voor nu parkeer ik het even. Ik denk dat zeevaren mijn volgende focus
wordt, of de Surf Ski.”

Wat vind je zo leuk aan het toervaren?

“Ik geniet graag van het één zijn met de natuur, genieten van al het moois, de wereld op een
andere manier zien en ook de rust die dat geeft. Dit vond ik ook zo bijzonder van het wildwatervaren in Slovenië. Ondanks dat het watergeweld veel van mijn aandacht
opeiste, heb ik toch enorm genoten. In die context denk ik dat er ook verschillende kajakkers zijn: je bevind je ergens tussen puur voor de prestatie gaan, het
dus puur als sport zien en aan de andere kant de kano zien als een manier om
de wereld op een andere manier in alle rust te kunnen ervaren.”

Ben je nog op een andere manier actief bij de club? Zo ja wat doe je?
“Begin dit jaar heb ik de UKC-website aangepakt en opnieuw ontworpen. Dit
was veel werk, maar leuk om te doen. Dit proces staat uiteraard niet stil,
eigenlijk kan er altijd wel iets gedaan worden aan de website. Er liggen dan
ook al nieuwe plannen klaar om samen met andere UKC-ers de website
actueel te houden en nieuwe functionaliteiten toe te voegen en bestaande
zaken nog beter te maken.”

Wil je verder nog iets kwijt?

“Succes met het Peddelblad! Het is super dat jullie dat doen.”
Fotografiewerk van Tom kan je zien op zijn Facebookpagina
https://www.facebook.com/dotamelophotography/ en vergeet dan ook
niet om even een kijkje te nemen op de vernieuwde UKC-website.
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Het ontstaan van de UKC
Elke Klieverik vertelt

Bij de oprichting bestond de club uit ongeveer 50 leden. Zelf ben ik vanaf het begin lid, maar
de openingsvergadering op 29 maart 1985 heb ik gemist.
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In het najaar van 1984 hoorde ik dat een groep kanoërs iedere vrijdagavond in het zwembad
Fletiomare in Vleuten oefende om o.a. te leren eskimoteren. Dat wilde ik ook, dus reed ik
regelmatig met iemand mee naar het zwembad. Tijdens deze avonden werd er niet continu
door iedereen geoefend omdat het maar een klein zwembad was. Op de rand van het zwembad werden dan ervaringen uitgewisseld en plannen gemaakt voor andere kano-activiteiten.
Vanaf het begin noemde de groep kanoërs zich de Utrechtse Kano Club, maar pas in 1985
werd de UKC officieel opgericht. De eerste twee jaar was er geen clubhuis. Wel werd er in
de zomer op de woensdagavond op de Maarsseveense plassen gepeddeld. De verzamelplaats was het parkeerterrein waar we nu nog steeds parkeren voor varen bij het clubhuis.
We stapten in aan de slootkant en peddelden door de sloot naar de plas. Daar werd bij het
strandbad soms gebruik gemaakt van het ondiepe water en er was ergens een soort duikplatform waar wel eens iemand met een kano vanaf ging. De kano’s die op de plas gebruikt
werden waren toerboten, combi’s, wildwaterboten en slalomboten.
Na twee jaar was er veel behoefte aan een kanostalling. Langs de Maarsseveense plas was
hier geen plek voor. In Wijk bij Duurstede was er een oud kantoor van een steenfabriek
gevonden waar we terecht konden. Na veel discussie is er met een krappe meerderheid van
stemmen besloten daar een botenstalling te maken en automatisch verhuisden de wekelijkse
activiteiten mee naar Wijk bij Duurstede. De wekelijkse vaaravond werd nu verplaats naar
de zaterdagmiddag vanwege de afstand tot Utrecht.
In de grootste ruimte van het kantoor stond een botenstalling op vier grote zwenkwielen,
waardoor deze verplaatsbaar was voor het eruit manoeuvreren van de boten. Een groot
uitgevallen kast en een kleine kamer vormen de kleedkamers. Aan de kraan in keuken zit
een tuinslang die naar buiten loopt, daaraan zit een douchekop die boven een houten pallet hangt. Alleen met assistentie van iemand binnen kon je water uit de douche krijgen. Na
buiten afgedroogd te hebben, mocht je weer naar binnen om je om te kleden.
In 1991 verlaten we Wijk bij Duurstede weer en bouwen we zelf ons eerste clubhuis aan de
Maarsseveense plassen. Het is een tweedehands houten noodgebouw van Fokker. De eerste klusweekenden bestaan alleen maar uit spijkers en nietjes trekken uit de planken voor

de vloer en uit de panelen die de buitenmuren vormen. Hierom liggen er ook nu nog
naar verhouding zoveel nijptangen in de gereedschapskist. De fundering van het clubhuis
bestaat uit stoepranden in het zand. Het houten dak wordt in eerste instantie zo goedkoop
mogelijk met asfaltpapier waterdicht gemaakt. Een paar jaar later komen hier zwarte golfplaten overheen te liggen. Het clubhuis dat we bouwen moet in principe verplaatsbaar zijn
om herinrichting rond de plas mogelijk te houden.
In de beginperiode van de club waren er toertochten voor iedereen waar ook in combi’s en
slalomboten werd meegevaren, er waren langere toertochten richting zeevaren, wildwaterweekenden, jeugdactiviteiten, brandingvaren en in 1988 werd er voor het eerst deelgenomen aan een slalomwedstrijd. In 1989 volgt ook kanopolo als wedstrijdsport.
Het ledenaantal groeit snel naar 100. Veel leden doen aan verschillende activiteiten mee
waardoor het eigenlijk één grote groep is. In de loop van de jaren is de club nog meer gegroeid en zijn er per discipline verschillende groepen ontstaan. Soms zijn er wel leden die
aan verschillende disciplines meedoen, maar er wordt minder snel voor een keer met een
ander discipline meegedaan.
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Foto op linker bladzijde: Oude
clubgebouw aan de Maarsseveense
plassen
Foto links en rechts bovenin:
Het clubhuis in Wijk bij Duurstede
van buiten en de plattegrond
Foto links onderin: UKC-ers in
polobootjes op het grasveldje voor
het clubhuis in Wijk bij Duurstede

Kanoën en kamperen over Nederrijn, IJssel,
Randmeren en Vecht
Afgelopen zomer maakte ik een solo kanotrektocht van 12 dagen in Nederland.
Vanaf Rhenen over de Nederrijn naar de IJssel. Die tot aan de monding afgevaren.
Daarna via de Randmeren en Vecht terug naar Utrecht. Niet al te best weer, veel
wind, bijna 300 km en heel veel water.
Donderdagmiddag 3 aug. kwam ik behouden, flink doorgewaaid, moe maar ook heel
voldaan thuis. Ik stapte uit op de Vecht bij Fort aan de Klop, 500 m van mijn huis. Nog wat
verdwaasd liep ik in mijn kanokleren naar huis om mijn fietskar op te halen. Daar ging
precies alle bagage in. De kano liet ik even liggen bij een bevriende woonark. Thuis eerst
onder de douche om dagen vuil en zweet weg te spoelen. Toen nog de lege kano over de
Vecht naar UKC varen.
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Ik vertrok zondag 23 juli vanaf Rhenen, als ‘verstekeling’ met de toertocht op de Nederrijn van Marjoke met Igor en Steven. Dank aan Rutger (die zelf niet mee kon varen) voor
privé-vervoer van mijn kano en bagage naar Rhenen.
Na het keerpunt van de UKC toertocht even voor Wageningen, ging ik met zwaar beladen
kano alleen verder over de Nederrijn. Het doel voor deze eerste dag was camping De
Oosterbeekse Rijnoever. Een kanovriendelijke aanrader direct aan het water en dicht bij
Arnhem.
Volgende dagen ben ik de hele IJssel afgevaren. De eerste dag was het weer nog
aardig. Maar daarna heel veel regen op tot aan Deventer en veel wind vanaf Kampen. Ik
kampeerde bij de Vale Plas (Rhederlaag), de Deventer Kanoclub en op te oever tegenover
Hattem. Via de brede monding van de IJssel en het Vossemeer kwam ik bij de
Roggebotsluis, waar ik kampeerde bij Kanovereniging Skonenvaarder.
De volgende dag begon de tocht over de Randmeren. Met een vaarrichting die overwegend
zuid tot west is over open water kun je het al bijna voorspellen. Ik had bijna overal veel
wind tegen tot aan Naarden. Vooral op het Veluwemeer naar Harderwijk had ik een heftige
dag. Eindeloos doorploeteren langs de onbeschutte Flevodijk, waar je bovendien nergens
kunt aanlanden.
Ik was opgelucht toen ik even voor Harderwijk eindelijk kon uitstappen op de eerste de
beste plek die zich aandiende. Het bleek een strandje van een surfschool. Ze stuurden me
door naar een plek iets verderop. Het Harderstrand-Noord, waar geen kip was maar wel
een toiletgebouw met stromend water. Daar was ik helemaal toe aan een dagje rust en
resetten.

Mijn tentje stond dicht bij het water. Eenden en zwanen scharrelden tot vlak bij de tent.
Af en toe een wandelaar met een hond. Tot mijn verbazing werd het toiletgebouw ieder
ochtend rond 9.00 uur schoongemaakt door een dame die met wapperende haren en met
emmer en dweil op de fiets kwam aanrijden. Een vriendin uit Utrecht kwam me opzoeken
en we deden (luxe met de auto) gezellig boodschappen in Zeewolde en aten ’s avond pizza
in Harderwijk.
Daarna verder over de Randmeren. Enorm veel wilde zwanen dobberden op het Wolderwijd onder de dijk bij Zeewolde. Aan het eind van de dag een heel mooi wildkampeerstrandje ergens voor de Nulderhoek. Het weer was inmiddels opgeklaard, ik kon relaxed
koken en eten in een avond zonnetje. De volgende dag verder over het Nuldernauw, Nijkerkernauw en het Eemmeer.
Langs die eindeloze Flevodijk leek de afstand alleen af te meten aan de windmolens die
strak in het gelid staan. Na de Stichtse brug nog een lap Gooimeer, het is altijd verder dan je
denkt. Ik wilde perse tot Naarden komen. Daar landde ik aan het begin van de avond bijna
aan de voet van luxe appartementen bij het recreatiestrandje Naarderbos, net voor de Hollandse brug.
De volgende dag met rustig weer over het IJmeer, met eerst Muiderberg en later Pampus in
zicht en tenslotte koersen op Muiden en de monding van de Vecht. Prachtig om daar binnen te lopen, bijna onder de muren van het fraaie historische Muiderslot!
Op de Vecht lijkt de wereld ineens heel anders na die Randmeren. Wat een luxe rivier, zelfs
met een stevige wind waar je in dit beschutte landschap weinig last van hebt. Mooi en afwisselend, met veel fraaie cultuur- en landschapselementen. Maar ook wel een beetje decadent!
Ik voelde me soms een vagebond tussen al die landhuizen en pittoreske dorpen. En ook tussen die smakeloze dromen van gemotoriseerde drijvende caravans en champagne-sloepen.
Maar trots dat ik door half Nederland had gevaren puur op eigen lichaamskracht en
mentale energie.
Ik kampeerde 2 nachten op minicamping d’Oude Molenwerf achter de Weersluis bij
Breukelen. Van daar uit heb ik nog een halve dag op de Loosdrechtse plassen gevaren.
Bekend terrein voor mij en dat lijkt een eitje na de Randmeren. Maar als dan de wind dan
weer even flink aantrekt wordt ook Loosdrecht pittig.
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Het laatste traject was tot Fort aan de Klop in Overvecht, waar een kanosteigertje is op een
minuut op 10 lopen van mijn huis. Fietskar uit de schuur halen, meeste bagage overladen
en thuis brengen en dan de kano terugvaren via Oud Zuilen naar de Maarsseveense Plas en
UKC.
Ik heb ongeveer 300 km gevaren (dan tel ik de middag op Loosdrecht niet mee) in 12
dagen, waarvan 2 rustdagen. Dat betekent gemiddeld 30 km per dag voor de 10 effectieve
vaardagen. Dat lukt me meestal goed als ik mijn eigen tempo kan aanhouden.
Op de eerste helft van de IJssel tot aan Deventer maak je met de flinke stroom mee wel
50 km per dag. Maar voor de rest is het toch vooral stug doorvaren om die kilometers te
maken. Ik was er meestal de hele dag mee bezig van 10.00 tot 17.00 en soms 18.00 uur, met
weinig pauzes.
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Veel varen en veel tijd om te denken en dromen, het landschap, het telkens veranderende
spel van water, lucht, licht en ruimte te ervaren en jezelf tegen te komen. Dagen die vooral
bestaan uit vertrekken om ergens weer te kunnen aankomen en dankbaar zijn dat aan het
eind van de dag het weer gelukt is.
Fijn gevaren en gekampeerd, met dank aan De Deventer Kanoclub en Skonenvaarder voor
hun gastvrijheid. En wat toch wel heel uniek is in Nederland: je vindt op veel plekken langs
de grote rivieren en de Randmeren super mooie wilde kampeerplekjes, waar echt geen
enkele camping tegen op kan!
Ad Tourné
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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
Johanneke Minnema
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Secretaris
Paul van Rijn
secretaris@utrechtsekanoclub.nl
Penningmeester
Ruben van den Oord
penningmeester@utrechtsekanoclub
Clubhuis
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl
Gebouw- en materiaalbeheer
Rutger Weemhoff
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

Jeugd
Oscar van Dam
Jeugd@utrechtsekanoclub.nl
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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
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
Activiteitencommissie
Lieke, Tom, Anke, Bart, Emma
activiteitencommissieukc@
gmail.com
PR-commissie
Ties Obers
tiesobers@gmail.com

Ondersteuning en commissies

Website
Tom van Zanten
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Stalling
Marco Smit
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Redactie Het Peddelblad
Simone, lizelotte, Sylvia, Sjaan
peddelblad@gmail.com

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht
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