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De ww zomerweek
Ditmaal in het mooie Slovenië

Zeekanocursus
Dit jaar voor het eerst gegeven

Hohenlimburg
Wildwater- en klimweekend

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

1

D

Van de redactie
De vorige keer misten we Lizelotte in onze
voorstelrondje. Zie hier het voorstelstukje van
Lizelotte.
“Mijn ‘kano- carrière’ begon in de zomer van
1983 toen ik mrt 2 vriendinnen een wildwaterweek bij StipYaks deed. Heel lang heb ik niet
vaker dan eens in het jaar gevaren tot ik eind
jaren ‘90 lid werd van de UKC. In die tijd was er
een actieve wildwatergroep waar we regelmatig
mee op pad gingen. Toen ik na een paar jaar
elders gewoond te hebben, weer terugkwam bij
de club, werd er geen wildwater meer gevaren.
Sindsdien vaar ik ook mee met de toervaarders
en af en toe weer wildwater want daar ligt nog
steeds het hart.”
Groet,
Lizelotte

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).

I

nhoudsopgave

Van de voorzitster............................................
UKC debuteert in stijl tijdens NK Kanopolo!
Tourtocht Biesbosch.......................................
Kanoslalom nieuws.........................................
De Grand Canyon...........................................
Kanoroute door de Bethune polder..............
Alpen-paasweekend........................................
Weekend Hohenlimburg................................
Zeekanocursus................................................
Pinksterweekend Vorderrhein.......................
Kanotoch Meije en Nieuwkoopse plassen.....
Wildwaterweek Slovenië.................................

3.
3.
4.
5.
7.
10.
12.
13.
15.
17.
18.
20.

2

V

an de voorzitster

Ha!

Afgelopen week heb ik samen met UKCérs Tjerk Terpstra, en Henny Roels de Elfstedentocht gekanood. Een mooie gelegenheid om eens met leden van andere kanoclubs kennis te maken. Een
groot deel van de 127 andere deelnemers zijn namwlijk ok lid van een kanoclub en onderweg was er
voldoende tijd om ercaringen en contacten uit te wisselen. Eén van de resultaten hiervan zien jullie
binnenkort terug op de toerkalender: een uitwisseling met Kanovereniging Spaarndam!
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Wat opvalt is dat veel deelnemers de naam van hun kanoclub op hun kano hebben staan. Dat is best
leuk voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de deelnemende clubs. Misschien dat wij in de
toekomst ook zoiets kunnen doen. Wat ook opvalt is dat eigenlijk geen enkele vereniging zo divers
is als de onze. De meeste van de aanwezige verenigingen doen alleen aan toervaren en pakken daar
soms nog een of twee andere disciplines bij. Dat wij naast het toervaren ook actief zijn met wildwatervaren, polo, slalom en sinds kort ook open kano en zeevaren is echt uniek!
Leuk om te zien dat vrijwel al deze disciplines ook vertegenwoordigd ziojn in dit
Peddelblad. Ik wens jullie veel plezier met het lezen van alle verhalen en het
bekijken van de vele foto’s
Hartelijke groet,
Johanneke

UKC debuteert in stijl tijdens NK Kanopolo!
Tijdens de eerste speeldag van het NK Kanopolo kwam het UKC Kanopoloteam in een warm bad
terecht bij Michiel de Ruyter (niet van de hagelslag) in Uithoorn.
Vele kanoclubs kwamen op het evenement af en het stond als een paal boven water dat de UKC zou
gaan schitteren.
Tijdens de eerste wedstrijd was het UKC Team nog bang zich aan koud water te branden, de bal was
dan ook weinig in bezit. Toch werd het een afgetekende 7-0 tegen de Tukkerse Kano Vereniging
Tilikum (oude club van Carline Vrielink).
Bij de tweede wedstrijd tegen KVDRV (Kom Voor De Roeiers Varen) was de UKC vooral water naar
de zee aan het dragen. Bam, 6-0!
Tegen de Zwetplassers (die naam is al belachelijk genoeg) liep het water de toeschouwers pas echt in
de mond, 8-0!
Diezelfde toeschouwers keken even later alsof zij water zagen branden, want tegen de local heroes
van MdR werd het 5-0!
Op 17/18 juni worden de volgende wedstrijden gespeeld. We snakken er naar als vissen naar water....
XXX Iemand met sterrenbeeld ‘Waterman’

Toertocht Biesbosch
We, dat zijn Corrie,Otto (tochtleider),Ad, Darius en ik, rijden eerst naar Hank, naar de Vissershang.
Het is fris weer en we kunnen onze spullen droog in de kano’s leggen en zelfs vertrekken. Otto heeft
een zeer mooie instapplaats uitgezocht. Dan via de brede kreek het Bovenste gat van het Zand en via
minder brede kreken en doorvaarten naar de Noordwaard. De Noordwaard is de nieuwe natuur/het
ontpolderde gebied aan de noordkant van de Biesbosch. Daar heeft Rijkswaterstaat sinds drie jaar
de dijk in de Nieuwe Merwede doorgestoken, zodat de polder ontpolderd kan worden om bij hoge
waterstanden meer rivierwater op een veilige manier af te voeren.
Na een uur kregen we zo’n regenbui, waar we goed nat en koud van werden. Als enige troost hadden
we daarvoor 4 lepelaars gezien. Corrie zag ook nog een reebok. Het was inmiddels droog geworden.
Dat was ook het geval tijdens onze lunchpauze.
De bomen in de Biesbosch zijn vooral wilgen en lieten een schakering van groene tinten zien.
Onze tochtleider al kan ik beter spreken, voor dit deel, expeditieleider houdt ervan om zeer smalle
kreken door te steken, vooral als de anderen het ook geen probleem vinden. Er lagen zeer veel
bomen om, variërend van groot tot klein in de lengterichting en/of dwarsliggend of schuin in. Op
een gegeven moment konden we niet verder dan door uit de kano te stappen en de kano’s even over
een wirwar van takken, struikgewas en grassen te klauteren, want het water was ook gedaald. Gezien
de getijden was het eb geworden, ook al is het verschil beperkt tot zo’n halve meter. Gelukkig hielp
de expeditieleider me met het verslepen van mijn kano. Daarna weer een stukje waar je met behulp
van de peddel en met veel duw- en trekwerk verder kwam.
Gelukkig werd het breder en breder en breder en steeds dieper en zagen we de Moerdijkbrug waar
de HSL over gaat.
Al met al een zeer geslaagde tocht van 30 km. Otto en de anderen mijn hartelijke dank.
P.S. de zeearend houden we te goed.
Ben Weber
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anoslalom Nieuws

Binnen de UKC zijn we zoals jullie weten in verschillende
disciplines actief. Eén daarvan is kanolalom. Het seizoen werd
bij ons afgetrapt op 23 april. In totaal zijn er nu 4 wedstrijden
geweest. Hieronder vind je de uitslagen.
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Utrechtse kanoclub 23 april 2017
K1 heren:
-5e Niels van Rijn 109,18 (2)
-6e Igor Spee 105,00 (0)
-8e Joost Könemann 109,71 (0)
-11e Bart Meerman 125,30 (4)

Volmolense kanoclub 14 Mei
K1 heren Veteranen
-2e Igor Spee 178,72 (4)

K1 dames
-2e Elke Klieverik 111,03 (0)
-4e Maarjoke Zaadnoordijk 126,25 (2)
-5e Lucile van Hattem 139,19 (2)
-6e Sjaan Bindt 136,36 (6)
-7e Margot Vielvoye 150,70 (2)
-8e Sonja van Koorten 153,55 (0)

K1 dames veteranen
-1e Elke Klieverik 167,32 (0)
-2e Marjoke Zaadnoordijk 195,90 (0)

C1
-2e Evert Schönhage 106,15 (0)
-3e Gert-Jan Teunissen 111,18 (0)
-4e André Lindenbergh 126,77 (0)

Hooidonkse kanoclub 21 mei
K1 heren veteranen
-5e Joost Könemann 107,54 (10)
-6e Igor Spee 109,41 (2)

C2 mix
-2eAndré lindenberg en Bart meerman
142,78 (0)
-3e Sjaan Bindt en Niels van Rijn
168,14 (20)

Dames Senioren
-2e Elke Klieverik 106,77 (0)
-4e Sjaan Bindt 114,47 (0)
-7e Marjoke Zaadnoordijk 125,65 (2)

K1 dames senrioren
-2e Sjaan Bindt 193,37 (4)

C1
-5e André Lindenbergh 0:03:55 (2)

C1
-2e Gert-Jan Teunissen 100,12 (0)
-3e Evert Schonhage 100,41 (0)
-10e André Lindenbergh 161,42 (6)

Maaslandse kanovereniging
Dames senioren
- 1e Sjaan Bindt 126,70 (0)
Dames veteranen
-1e Elke Klieverik 120,76 (0)
C1 heren
-1e André Lindenbergh 137,82 (0)
C2
-2e Sjaan Bindt en André Lindenbergh
184,88 (8)
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Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met een wedstrijd? Begin dan met de funklasse!
Aanstaande 16 en 17 september zijn de wedstrijden van de Gennerpermolen. Dit is een weekend
waar de slalommers naar uit kijken vanwege de hoge gezelligheidsgehalte! Zelfs slalommers uit
duitsland komen naar deze wedstrijd!
De funklasse is een toegankelijke wedstrijd voor iedereen met kajakervaring. Je kan deelnemen in
een wildwaterboot/ speelboot of poloboot.
Uiteraard ben je welkom om van te voren met ons te trainen op de dinsdag- en/of donderdagavond,
om alvast te proeven aan de prachtige sport wat kanoslalom heet.
Lijkt het je leuk om mee te trainen? Neem dan even contact op met Andre van Lindenbergh:
AndreLin@ziggo.nl
Meedoen met de funklasse en/of meer informatie over de funklasse?:
https://www.kanoslalom.nl/wedstrijden/genneper-molen-wedstrijd

6

7

D

De
Grand Canyon

-Bobby

De Grand Canyon van de Colorado River stond nooit op mijn ‘bucket list’. Te toeristisch, te luid,
te populair. Maar na het lezen van het verbazingwekkende boek ‘The Emerald Mile’ over drie
riviergeleiders die een boot door de Canyon racen, was ik verslaafd. En dus begonnen we met het
verkrijgen van een zeer gewilde non-commerciële riviertocht vergunning.
Bijna 1 jaar na die eerste discussie zat ik in mijn
boot bij het begin van Hard Rock Rapid, de
eerste grote rapid in de canyon en ik keek over
mijn schouder en probeerde mijn lijn te visualiseren. De rivier duwde tegen de linkerkant van
de canyon muur door een reeks walsen, die het
beste vermeden konden worden. Ik peddelde
de rapid als derde achter Tuur en Sjoerd, terwijl we met 20 meter afstand tussen ons, uit de
keerwater vaarden. Ik peddelde naar linker kant
van de rivier, en ik ging van de linker kant naar
de rechter kant door de grootste golven die ik
ooit heb gezien. Ik miste net het grote gat op de
linkerflank, waardoor ik uiteindelijk het meest
turbulente keerwater gepakt heb om de volgende
kayakers te helpen. Dit was alleen maar dag 2 en
we realiseerden ons vier dingen. Ten eerste,
‘follow the leader’ was zinloos want na de
eerste golf van de passage zie je je vrienden pas
weer beneden doordat de golven zo ontzettend
groot waren. Ten tweede, zouden we veel betere
kajakkers moeten worden in onze zwaar geladen
boten. Ten derde, zullen de stroomversnellingen
alleen maar groter en langer worden. En tenslotte

heel erg leuk worden!
In totaal hebben we 15 dagen door de mijl diepe
canyon 218 mijl van Lee’s Ferry naar Diamond
Creek gevaren. De meeste nachten waren koud
en het water was altijd koud maar we waren
goed voorbereid en uitgerust. We bevonden ons
al snel in het ritme van de rivier-dagen. Waarbij
we aan het begin van de ochtend ontwaken, een
gemeenschappelijk ontbijt voorbereiden, het
kamp afbreken en de kajaks en vlotten inpakken.
Vervolgens peddelen we een minimum van 20
mijl per dag voor we het kamp op een nieuwe
plek opzetten. Hierin waren we goed uitgerust
door onze outfitter Ceiba, en met Mieke en
Logan (die de Amerikaanse menu’s kon vertalen)
waren we altijd aan het begin van de avond heel
goed gevoed en klaar voor een ronde harmonica
spelen en whisky rond het kampvuur. Dit waren
onze heerlijke dagen in de canyon en ik genoot
er van. Het proces van het plannen van de
rivierdagen rustte op de schouders van Cor, onze
leider, die de balans moest vinden tussen afstand,
de moeilijkheden van de stroomversnellingen
en de mogelijkheden om te rust en te wan-

delen. Het peddelen van de rivier draaide om het
rustig drijven op de vlakke stukken, waarna je in
‘de eddy’ de lijnen en gevaren van de volgende
stroomversnelling inschat voordat je die op een
goede beoefende manier vaarden. Eerst komen
de beste paddlers, gevolgd door degenen die de
veiligheid in de gaten houden en en dan de rest.
Terugkijkend op de stroomversnellingen gingen
deze iconen uit de geschiedenis van de Grand
Canyon-rivier in een roes voorbij. De herinneringen die er bovenuit steken zijn het ‘combat rolling’ door de Roaring Twenties rapid, het ‘combat
swimming’ in Hance rapid en het ‘combat portaging’ van Hermit rapid voordat we de immense
grote en intimiderende Grapevine rapid peddelen
die ongeveer 300 meter lang was met een daling
van 20 voet. Onze beste kayakers, Cor, Sjoerd
en Tuur hadden de niet benijdenswaardige taak
om om de beurt het zwaarbeladen 20 voet lange
raft te sturen door vaak nogal lange rapids. Dit
betekende dat we allemaal nog beter moesten
kajakken en onze reddingsvaardigheden
kregen veel oefening. Ons mooiste moment kwam
toen Tuur, Cor en Sil zo dapper waren om het
vlot door de beruchte Crystal Rapid te leiden,
terwijl de anderen om de rapid heen liepen met
hun kayak met de bedoeling om het omgeslagen
raft veilig in het keerwater te krijgen. Het resulterende team work om het raft en het team binnen
te halen, is de ‘stuff of legends’. Die avond hadden
we onze grootste uitdaging gehad en kwamen we
er glimlachend doorheen.
Het mooiste van de canyon is dat je ‘m 20 keer
kunt kajakken en elke keer nieuwe plekken kunt
vinden om te verkennen. We hadden alleen
beperkt de tijd om de smalle groeven te ontdekken die in Colorado uitkomen, maar herinneringen zoals het springen van de waterval bij Elves
Chasm, het testen van onze droogpakken onder
de waterval bij Deer Creek, wandelen langs de
Parashant Canyon, de prachtige schoonheid van
De Havasu Creek en Redwall Cavern blijven voor
altijd bij me.
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Onze favoriete herinneringen
“Mijn solo wandeling naar de Nankoweap Granaries 8
hoog op de canyonwand in het donker om de zon op
te zien komen over de rivier, de verlichting van de
canyonwanden.” - Bobby
“Onder het mom van “voor alles is een eerste
keer”: bij Crystal Rapid ging het dan tòch even
mis: plots lagen Tuur, Cor en ik ònder het raft ipv
er bovenop. Het rechtop trekken van ons raft met
11 man hangend in touwen, luid schreeuwend met
de monden en zwaaiend met de billen voor genoeg
momentum was hilarisch. Onze stuurmanskunsten
hebben we later dubbel en dwars goed gemaakt op
de Lave Falls Rapids. De spanning was hoog bij het
invaren maar met een luide kreet van overwinning
overtrof de euforie een paar seconden later alles. Het
was geweldig!” – Sil
“Een hele bijzondere reis, die waarschijnlijk niemand
van ons nog eens zal meemaken, hoewel ik direct
zou tekenen om nog eens (en dan langer!) te gaan”
– Cor
“Het mooiste gevoel in de Grand Canyon was dat
we geen idee hadden van de tijd. Of het nou 5,7 of
9 uur was, we moesten alleen opstaan, eten, kamp
opbreken en peddelen :)” - Maarten
“Go big or go home”, dus dwars door de enorme golven en niet half half ook over een chicken line, dat
was mijn belangrijkste les van Tuur. Als je peddelt,

peddel je met overtuiging; je kiest je lijn en daar hou je
aan vast. En dan merk je dat ‘t soms gewoon lukt!”
- Anna
“Mijn favoriete moment tijdens de Grand Canyon was
één van de side-canyon wandelingen en zwempartijen.
Nadat ik veel dagen in een boot had gezeten, was het
klimmen door dit smalle, glade canyon en te spetteren
in het heldere water echt verfrissend!”-Logan

H

Hoe hebben we het gedaan?
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Verreweg het moeilijkste deel van de hele reis was het krijgen van de vergunning
die de vergunninghouder zou toelaten om hun eigen reis te plannen en te runnen.
Nadat we de loterij 4 keer niet hadden gewonnen, kregen we op Kerstavond onze
vergunning voor februari 2017. Een aantal opgewonden telefoongesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Amerika later hadden we een team in
record-tijd samengesteld. Cor, Sjoerd, Tuur, Anna, Mieke, Sonja, Logan, Maarten,
Sil, Irene en ikzelf waren klaar om te gaan. Het in Flagstaff gebaseerde Ceiba Adventures moest ons voorzien van alle verplichte veiligheids- en kampeeruitrusting die
voor de National Park Service nodig is, plus een 20 voet opblaasbare raft en negen
kajaks. Ceiba zorgde er ook voor dat we door de inspectie- en regelgeving briefing van de Park Service-apparatuur konden komen. Reizen door de canyon zijn
strikt gereguleerd om ervoor te zorgen dat het milieu niet beschadigd raakt. Hoewel
eenmaal op de rivier vertrouwt de Park Service erop dat je het juiste doet, maar als
je hulp nodig hebt zijn ze dichtbij. Wij kregen zelfs een bezoek van de Park Service helikopter die op zoek waren naar iemand. Het is echt een ervaring maar met
weinig moeite. Er zijn weinig plaatsen in de wereld waar je gedurende 15 dagen een
meerdaagse expeditie in een kajak kunt doen.

Kanoroute door de Bethunepolder
Sinds dit voorjaar kunnen we vanuit de UKC met de kano door de Bethunepolder
naar de Loosdrechtse Plassen varen. Vraagt wel 2 keer overdragen.

Bijna 2 jaar geleden is het tracé voor een kanoroute door de Bethunepolder vastgesteld. Dat
maakt het mogelijk om vanuit onze Trekgaten
met twee overdragingen naar het Tienhovens
kanaal te varen. Het Tienhovens kanaal geeft
toegang tot de Loosdrechts Plassen en de mooie
Kievietsbuurt bij Breukelen. Ook kan je via het
Tienhovens kanaal naar de Kraaijenester sluis
varen en dan de Vecht op.
In de Bethunepolder zijn aan de twee uiteinden
van de kanoroute in/uitstapsteigers gemaakt.
De sloten in de Bethunepolder waren echter zo
ondiep dat er nauwelijks gevaren kon worden.
Deze winter is er gebaggerd. Daardoor is de
route nu pas goed bruikbaar. Er is nog geen
routemarkering, dus je moet zelf even goed
kijken wat de logische route is.
Vanuit ons gebied moet je overdragen bij het
beeldje van de Aalscholver. Dat ligt net buiten
onze Trekgaten op de route naar het Fort Maarsseveen. De oever is daar laag maar niet beschoeid. Via het hoge bruggetje kom je bij de weg

langs de Maarsseveense vaart. Die steek je over
en dan ga je de Bethunepolder in. De steiger ligt
links van de smalle weg die de polder in gaat.
Je vaart met wat haakse bochten (meest noord,
soms even west) door de polder. Zie het kaartje.
De afstand is ca. 3,5 km. Aan het eind van de
Bethunepolder stap je uit en loop je een klein
stukje naar de Nieuwe weg, die langs het Tienhovens kanaal loopt. Dat is ter hoogte van de
loods van jachthaven Manten.
Om in te stappen in het kanaal moet je even
naar links, richting jachthaven Ruimzicht. Even
voor het huis en brugje van Ruimzicht is een
stukje oever van het kanaal beschoeid. Dat is de
instapplek.
Vanaf ons clubhuis vraagt het ongeveer 1,5 uur
om bij het Tienhovens kanaal te komen. Dan ligt
er een enorme (vaar)wereld voor je open (kaart
op volgende bladzijde.
Ad Tourné, Toercommissie en ontwikkeling
kanoroutes
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Alpen-Paasweekend

Varen met Pasen in de Alpen. Vaak geen goed idee. Vaak is het koud of te weinig water of regen je
weg. Dit jaar was de waterstand eens te laag. Ofwel heel erg weinig vaarbare rivieren. Dit hield in dat
we de keuze voor de rivier van de dag tot het allerlaatste moment moesten uitstellen.
Oorspronkelijk hadden we gepland om de Ammer en de Isar te varen. Dit zijn kleine riviertjes die door
verschrikkelijk mooie kloofjes en dalen gaan. Mocht je dus ooit horen dat iemand deze rivieren gaat
varen? Ga mee! Ook als beginner zijn ze hartstikke leuk. Helaas stonden deze rivieren veel te laag. Halverwege het aanrijden besloten we van richting te veranderen en naar Oberstdorf te rijden. Volgens de
online waterstanden was hier nog iets te doen. Helaas! De eerste rivier die we bekeken bleek toch veel te
laag. De tweede hadden we dolgraag willen doen, maar deze was i.v.m. natuurbescherming juist de week
ervoor afgesloten.
En dan? Na wijs online-waterstand-beraad anderhalf uur rijden naar de Sanna. Veel dieper de Alpen in
maar wel gegarandeerd water. Het water was er maar ook een groot bord VERBOTEN. Dus weer niet?
Gelukkig bleek na het raadplegen van locals dat dit verbod met een korreltje zout worden moest genomen. Het was ondertussen 17 uur, maar we konden eindelijk het water op! En de Sanna was een goedmakertje. Een leuke snelle rivier met veel speelopties. Pittiger dan de Ammer of de Isar, maar toch comfortabel inpaddelen.
Dag erna? Nog geen water! Dan maar de Inn varen. De Inn is een van de bekendste wildwaterrivieren in
Oostenrijk met veel verschillende niveaus van WW 2 tot WW 6. Helaas was alleen een lang stuk WW 2
(3-) te varen. Dit was niet uitdagend genoeg dus in de avond hebben we nog maar eens de Sanna meegepakt.
Voor de laatste dag moesten we wederom improviseren. Eigenlijk weer maar een optie als we niet nogmaals de Sanna wilden varen: de Landquart. Weer 1,5 uur rijden. Ondertussen was de temperatuur naar
4 graden gezakt, was de zon verdwenen en regende het fors bij de instap van de Landquart. De Landquart
heeft flinke passages WW 4 en was hiermee flink moeilijker, maar ook leuker, dan het weekend ooit gepland was. Maar ook voor de beginner, Didier, was dit een leuke uitdaging (hij stapte uiteindelijk met een
big smile uit zijn boot).
Reinier
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Weekend HohenLimburg

M
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Met een weersverwachting van het kan vriezen
of dooien, nat of droog, we zullen het wel zien
afgereisd naar het Pfadfinderhome aan een smal
steil weggetje.
Wel even moeten wachten voor we de puzzel naar
de sleutel konden doen. Langzaam maar zeker
komt iedereen binnendruppelen. Jitse probeert
helemaal tot aan het gebouw door te rijden, dat
ging wel goed, maar het keren, dat was een aardige
bevalling.
Op zaterdagochtend stond een uitgebreid ontbijt
klaar, geweldig verzorgd!
De weersverwachtingen worden nogmaals
bekeken en met name wanneer vallen de druppels? We hebben de keus om op zaterdag te gaan
varen en zondag te klimmen of andersom. Het
wordt zaterdag varen.
Achter elkaar aangereden naar Hohen Limburg,
hoewel de weg afgesloten was voor Brücken
Arbeit en de omweg over smalle wegen gaat.
Midden in het dorp worden er parkeerplekjes
gevonden en de kano’s afgeladen, tijdens het verplaatsen van de spullen worden we ingecheckt en
krijgen hesjes. De diverse instructeurs krijgen hun
eigen groepje om mee te gaan varen. We beginnen
natuurlijk met een wandeling over de oever om te
zien wat we onderweg allemaal tegen komen.

Dan snel de boten in en de eerste run wordt rechtdoor helemaal de baan af. Dan met alles weer
terug lopen en nu de baan in stukjes af, keerwaters
zoeken en traverseren, S-jes draaien enzovoort.
Dat gaat natuurlijk soms niet goed en dan wordt
het zwemmen. Hoewel een aantal de eskimoteercursus van afgelopen winter al goed in de praktijk
kunnen brengen.
Linette en Talitha varen normaal in vrij grote
boten en vandaag proberen ze het in kleinere
boten, waar ze eerst wel erg aan moeten wennen, maar hoe verder de dag vordert des te meer
waarderen ze ook deze boten.
Na een enthousiast begin, gaat in de loop van de
dag de vermoeidheid wel spelen van het intensief
varen en het slepen van de boten terug naar het
begin.
Het zonnetje schijnt niet echt maar de temperatuur van de lucht valt best mee.
Uiteindelijk gaat de kookploeg tegen vijven terug
naar het huis om te koken.
En dan komen er plotseling zorgwekkende appjes
binnen. Cor heeftmet zijn camper autopech. Het
kan niet gemaakt worden. Hoe nu verder, kan de
ANWB komen? Wie kan helpen, waar moeten
dan alle spullen heen?
Er wordt heel veel heen en weer geappt, de bezorgdheid neemt best toe. Cor vraagt of we hem

komen halen, ergens halverwege Hohen Limburg en het Home, maar waar? Als we weg
lopen zien we een campertje staan en bedenken
dat het 1 APRIL is, shit, we zijn met zijn allen
gefopt en er vol ingetrapt en Cor en consorten
hebben de grootste lol.
Op zondag is het wel fris zo, maar na het ontbijt
pakken we alles in en na een bezem door het
gebouw kunnen we weg, naar een plaatsje met
een aantal openbare klimmuren. Het zonnetje
komt er zo nu en dan door en dan is het best
lekker.
We nemen een wand in beslag en verdelen de
groep in ervaren en onervarenen. Reinier en
Simone klimmen eerst omhoog om een klimtouw aan te brengen, waarna de eerste omhoog
kan met schoenen, die veel te klein lijken te
zijn, au. Sommige lopen zo de helling op of het
niets is, anderen hebben daar toch veel meer
moeite mee.
Iets verder terug is een kleine maar steile Klettersteig aangebracht. Deze wordt door een
aantal mensen ook bedwongen, niet alleen
omhoog maar ook weer naar beneden. Ook
klimmen vergt niet alleen spierkracht maar ook
emotionele energie en in de loop van de middag
wordt het rustiger met het klimmen.
Zo eindigt dit leuke afwisselende weekend
Jan, Fiona, Linette, Talitha.
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De zeekanocursus!
Zojuist heb ik ijverig zitten speuren naar verhuurlocaties op onze vakantiebestemming waar
ze zo gek zijn een aantal zeekano’s zónder instructeur mee te geven aan deze twee eigenwijze
Nederlanders. Die hebben we nu immers niet meer nodig, toch?

15

Z

Zeekanoën… zee… Uit mijn vroege jeugd
meende ik me nog wel wat te herinneren van de
zee. Ik had het vage vermoeden dat deze nogal
eens veel overeenkomsten kon hebben met wilde
rivieren. Wilde rivieren zijn leuk, dus een logische gevolgtrekking zou zijn dat een heuse zee
dan ook best interessant was. Groot was dan ook
mijn vreugd toen Adriaan (go Adriaan!) bekend
maakte dat er een heuse zeekano-introductiecursus georganiseerd zou gaan worden onder
bezielende leiding van John (go John!).
Na wat initiële verschuivingen in de planning
was in het weekend van 22 en 23 april het moment dan eindelijk daar: samen met Carline,
Chris, Harm, Henri, Johanneke, Oscar, Reinier,
Sjoerd en Wicher en mysterieuze Natascha
stortte ik mij in het zeekano avontuur. John,
bijgestaan door Peter (go Peter!) en Adriaan,
verzekerde ons dat zeekanoën stiekem toch wel
een beetje wat anders was dan wildwater kanoën.
Zo leerden wij dat een rechtgeaarde zeevaarder
eigenlijk een vermomde pyromaan is: vuurpijlen,
fakkels, parachutes en waxinelichtjes behoren
allen tot de uitrusting. Daarnaast mochten ook
diverse kaarten, warme thee, lekkere koekjes,
EHBO kit, extra peddel en reddingsdekens niet
ontbreken. De crux van een geslaagde tocht zat
hem uiteraard in de voorbereiding: nadat we de
uitrusting hadden gezien en besproken, de juiste
peddelhouding en techniek de revue hadden gepasseerd (oefenen in een kano op het droge, een

geheel nieuwe ervaring voor velen onder ons!),
werd er uitgebreid stilgestaan bij de planning
van een zeekanotocht. Kaarten, kompas, stroming, wind, vaargeulen, boeien, getijdetabellen,
vaarformaties; onze instructeurs gingen overal
uitgebreid op in. Tijd dus voor onze eerste echte
tocht!
De eerste bijeenkomst van de cursus vond plaats
bij ons clubhuis, maar hierna mochten we echt
op pad. Kan het nog toepasselijker dan de ZEEkanocursus in ZEEland te laten plaatsvinden?
Ik dacht het niet. Het begon al best spannend;
zeekano’s zijn toch best wel lange dingen in
vergelijking tot wildwaterkajaks. Mijn auto-tje
is helaas niet zo lang. Zo wilde het dat ik mijzelf
met een boot die ongeveer 2 keer zo langs was als
mijn auto en lichte angstgevoelens op de snelweg begaf. Gelukkig hoefde ik mijn mental state
bij aankomst niet en-groupe te delen: John en
Peter hadden een vingersignaal-systeem bedacht
waarbij je achter je rug kon aangeven hoe het je
verging. Blijkbaar bij een ieder best okay, want
niet veel later lagen we op de Grevelingen (voor
de niet ingewijden: das een grote plas water),
met kano en al. Het waaide en regende, dus de
stemming zat er goed in. Na een lekker stukje
inpeddelen en oefenen met peddelslagen konden
we onze lol op met formatie varen, navigeren,
kaart lezen en koers houden. Na een korte
pauze konden we onze lol op met een best-weluitdagende steiger en een scala aan reddings-

oefeningen (leuk!), waarna we onder het genot
van een drankje nog even rustig konden napraten over het geleerde in de lokale strandtent.
Gelukkig was hiermee de cursus nog niet afgelopen en gingen we een paar weekenden later
bij Stellendam de zee op. Hier wil ik eigenlijk
niet te veel woorden aan vuil maken, want de
foto’s spreken voor zich…
Beste John, Peter, Adriaan en anderen die deze
zeekanocursus mogelijk hebben gemaakt:
bedankt! Het was leuk en leerzaam, en ik hoop
jullie op zee weer tegen te komen!
-Cor
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Pinksterweekend Vorderrhein

T

Traditiegetrouw is de UKC tijdens het afgelopen Pinksterweekend weer naar de Vorderrhein afgereisd. Ruim 1800 km rijden, 3
dagen peddelen en kamperen op de mooie camping Carrera. De
camping waar volgens de eigenaar “die verschiedensten
Frühlingsblumen blühen und die Vögel singen mit voller
Stimme”. De bikkels die op vrijdagavond vanuit Utrecht in een
ruk waren doorgereden naar de camping hebben echter ontdekt
dat het ook de camping is waar de koeienbellen de hele nacht
kunnen rinkelen. Gelukkig waren deze herrieschoppers (de
koeien) de volgende nachten vertrokken naar een ander stukje
gras.
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Op zaterdag hebben we ons vermaakt op het onderstuk van de Vorderrhein (Versam treinstation - Reichenau). De wave trains werden met veel plezier gevaren en de pro’s hebben nog even hun kunstjes
kunnen tonen in de speelgolf bij de lunchplek. ‘s Avonds werd de barbecue aangestoken en werd er zo
veel gegeten dat de picknicktafel door zijn schroeven zakte. Gelukkig was er nog een boomstam om de
kajakkers weer hun verdiende zitplek te kunnen geven.
Zondag stond het bovenstuk van de Vorderrhein op de planning (Cumpadials - Trun). Voor het kajakken werd echter eerst genoten van de amazing American blueberry pancakes van Logan en Tuur.
Eenmaal op de rivier werd er gekozen om deze dag in duo’s te varen. Veel kajakkers moesten daardoor
voor het eerst zelf de juiste lijn zoeken. Een hele uitdaging met alle stenen in de rivier! De Sesia-gangers
trokken deze dag hun eigen plan en hebben uiteindelijk de Glenner gevaren. Terug op de camping werd
er genoten van Bobby’s pasta en ontstond er bijna een burenruzie over een onbewuste wisseltruc met het
bier. Gelukkig was er nog meer bier.
Maandagochtend werden alle tenten weer afgebroken en de auto’s volgeladen. Na een paar uur varen op
het middenstuk van de Vorderrhein (Ilanz treinstation - Valendas treinstation) werden de nodige knuffels uitgewisseld en werden de Sesia-gangers uitgezwaaid. De rest van de groep vertrok (iets knusser dan
op de heenweg) na dit mooie weekend weer naar Utrecht.
-

Simone -

Kanotocht Meije en Nieuwkoopse plassen

Varen door rietlanden, veenriviertjes, (doodlopende) sloten en open plassen

Het natuurgebied bij de plaatsen Nieuwkoop,
Noorden en De Meije bestaat uit de door vervening ontstane plassen bij Nieuwkoop en Noorden
en het niet verveende weidegebied langs het
slingerende veenriviertje de Meije. Het gebied is,
over het water alleen te bereiken door de sluizen
bij Woerdens Verlaat en bij Zwammerdam.
In het gebied zijn drie kanotochten ieder van 8,5
km uitgezet; de rode, gele en groene route. De
rode route begint bij Noorden en gaat over de
Nooreinderplas en door de bijbehorende rietvelden. De gele route begint in het noorden van
Nieuwkoop en beslaat het middengedeelte van
de plassen en rietvelden. De groene route gaat
gedeeltelijk over het riviertje De Meije en het
zuidelijk gedeelte van de plassen, inclusief de
Zuideinderplas.
Op Internet is nog een tocht beschreven. Die
begint bij de kerk in Noorden en gaat van daaruit
naar De Meije, volgt De Meije tot aan de sluis bij
Zwammerdam en gaat dan langs het westen terug
naar Noorden. Deze tocht is 22 km lang.
De tocht die op 18 juni gevaren is, is een combinatie van deze 4 tochten, waarbij geprobeerd is
de mooiste stukken te combineren en de lengte
beneden de 20 km te houden.
Bij het uitzoeken van de te varen route bleek dat
er totaal 7 verbindingen tussen De Meije en de
plassen zijn. Echter op de beschikbare kaarten
ontbreekt er altijd wel een verbinding en aangegeven verbindingen zijn niet altijd bevaarbaar.
Dus route uitzetten op de kaarten is niet mogelijk; wel varen en kijken of het kan. Dit bete-

kent dat ik de laatste tijd meerdere keren op de
Nieuwkoopse plassen heb gevaren voordat ik een
acceptabele route had gevonden. Goed voor mijn
training voor de Elfstedenweek.
De week voor de tocht was er druk mailverkeer
nodig om te zorgen dat ieder, die zich opgegeven
had, ook werkelijk met boot bij het beginpunt
in Noorden zou kunnen komen. Die problemen
waren opgelost toen Rutger melde dat hij ook
mee wilde varen.
Als ik de toerleider ben, dan kom ik het liefst als
eerste op het startpunt aan. Zodat ik de overige
kanoërs kan begroeten. Dit keer ging ik er vanuit
dat ik al zo vaak naar Noorden was gereden dat
ik zonder TomTom en zonder problemen naar
het beginpunt zou moeten kunnen rijden. Nee
dus, een afslag vergeten en ik kwam als laatste
aan. Duidelijk dat het rijden met de TomTom
resulteert in een vorm van geestelijke aftakeling.
Gelukkig was het nog net voor het afgesproken
tijdstip. Ook mijn boot vaarklaar gemaakt en na
een korte briefing konden we vertrekken.
Vanuit het startpunt bij de kerk in Noorden
voeren we rechtstreeks naar De Meije. Dit stuk
van het veenriviertje tot aan de watertoren is
het mooiste. Vlak voor de watertoren is een
doorsteek naar de plassen. Deze doorsteek, die
deel uitmaakt van de groene route, heb ik bij het
proefvaren gevonden doordat er een paar motorboten uitkwamen. Echter voorlopig is deze doorgang voor motorboten gestremd; een stuk veen is
los gekomen en met de kano’s kan je er net langs.
Deze doorsteek komt uit in de Kleine Polder, een
door het Meijepad, een fietspad van het dorp De
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Meije naar Nieuwkoop, afgedamd gedeelte van
Zuideinderplas. Aangekomen in de Kleine Polder
verlieten we meteen weer de Groene Route; het
was tijd voor koffie dus op naar een aanlegplaats.
Na een heerlijke rustperiode in de zon via de
Meersloot naar Nieuwkoop gevaren. De Meersloot is de verbinding van Nieuwkoop naar de
Zuidereinderplas, die druk bevaren wordt. Na
het rustige varen even voelen wat het inhoud als
er druk verkeer is. Enkele vermaakten zich met
surfen op de hekgolven van de achterop komende boten. Daarna zo snel mogelijk terug naar
de rust van de rietvelden. Jammer genoeg net te
vlug en dus een doodlopende sloot. Dit betekend
netjes achter elkaar vooruit de sloot in en dan
minder netjes achteruit naar een punt waar je de
boot kan draaien.
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De volgende sloot was wel de juiste. Hiervandaan
de gele route gevolgd, die hier sloten op de grens
tussen de rietvelden van de Nieuwkoopse plassen en het Meije weidegebied volgt. Ter hoogte
van de Noordeinderplas besloten we de plas te

gaan bezoeken en daar ergens een rustplaats te
zoeken. Het idee was goed, de uitwerking niet
mogelijk, het was ondertussen zo druk geworden
dat alle rustplaatsen bezet waren. Dus toch maar
weer terug naar de rust van het grensgebied.
Ook nu weer een doodlopende sloot ingevaren.
Maar al doende leert men. Het is eigenlijk simpel; als er bij de ingang van een sloot een bordje
stond wat aangeeft dat het verboden is of dat
iets alleen toegestaan is voor ….. dan is het een
doorgaande sloot. Alle sloten zonder gebods- of
verbodsbordje lopen dood. Terug op de grens
tussen rietvelden en grasland doorgevaren tot
een rustgebied. Daar zochten de sportiefste
onder ons de verkoeling van het water op. Na een
flinke rustperiode hebben we de rode route tegen
de draad in gevolgd naar het startpunt. Daar
bleek dat we precies 20 km hadden gevaren en
de hele tocht genoten van de natuur en het goede
weer.
Tjerk Terpstra

Wildwaterweek Slovenie
(geschreven door: Margot, Sonja & Lizelotte
Zaterdagavond begonnen we de wwweek met ‘waterstandsverhogende
weersomstandigheden’ (ofwel het goot…)
en dat ging gepaard met rukwinden.
Waardoor we saamhorig schuilden in de
net opgezette groepstent, waar iedereen
angstvallig de bogen vasthield zodat de
tent niet weg zou waaien. Kanoërs kunnen blijkbaar slecht tegen water en zo
kwam het dat Peer als niet vaarder zich
doornat heeft laten regenen in een
overigens geslaagde poging om de haringen van de tent vast te zetten. Daarna
bleek die tent ineens wel bestand tegen de
storm.
Zondag starten we met de Soca. Het
was een mooi traject om in te komen,
een mooie vallei met smaragdgroenwater (zoals de hele Soca is). ’s Middags
lunchten we uitgebreid op de camping
en daarna maakten we het dagtraject af.
We voeren de hele week in 3 groepen
met een dagelijks wisselende samenstelling met Sjoerd, Paul en Niels als voorvaarders.
Die avond ging het dak van de kerk in
vlammen op, helaas waren de 50 jaar
oude houten shingles zo droog dat ze in
no time door het vuur verslonden waren.
De pyromanen onder ons beraden zich
en de volgende avonden werd er in toenemende mate drijfhout bijgestookt en
werden de blokken hout steeds groter,

zodat we tot in de kleine uurtjes van een
mooi vuur konden genieten.
*het dak van de kerk was dus via de
afvalcontainer in de kampvuurkuil belandt.
Maandag stapten we wat hoger op de
Soca in, waar je bij een smal kloofje
onder grote publieke belangstelling kon
starten met een mooie himalayastart. Het
was nog wel een kunst om het kloofje
daarna tegen de stroom in te verkennen,
maar een aantal slaagden er in en lieten
de anderen meegenieten via de gemaakte
fillmpjes. De rivier werd daarna breder
en het water zo helder dat we de forellen onder ons weg zagen schieten. Vanaf
een hangbrug hadden we een mooi zicht
op een verblokte passage met de toepasselijke naam “de blokkendoos”, een mooi
verblokt stuk. De volgende passage was
een korte: een driehoekig stuk rots (de
neus) stak net boven de waterlijn uit en
versmalde de passage, waardoor je tegen
een rotswand aangezet werd. De laatste
passage voor die dag had de weinig hoopgevende naam “de mangel” en hij deed
z’n naam eer aan: ongeveer de helft van
de vaarders belandde in het water.
Dinsdag stapten we verder
stroomafwaarts in. Het traject bestond uit
2 delen met de mogelijkheid om halverwege uit te stappen en via een steile klim
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terug te komen op de weg. Voor wie daar
geen zin in had, wachtte een leuk stuk met
de mooie naam “de duizend keerwaters”.
Dinsdagavond kleurde het water in de
Koritnica bruin. Door de zondvloed kwam
het water een ruime meter hoger en was
van de stenen niets meer te zien. Blijkbaar
waren het lokale buien (en helaas ook op
de camping), want de Soca bleef helder en
hoewel de Koritnica tot dan het kleine
zijriviertje was geweest, waren de rollen
die avond even omgekeerd.
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Nu was de waterstand van de Koritnica
tot die tijd te laag om hem te kunnen
varen, maar woensdag zagen we onze kans
schoon. Het water was tegen die tijd weer
redelijk helder, maar de waterstand nog
altijd wat hoger dan de dagen ervoor. We
begonnen met een mooi kloofje en wat
zwempartijen en zo ging dat die dag door,
een smalle vallei met mooie kloven. Door
alle veiligheidsmaatregelen en vele zwempartijen duurde het lang voor we weer

terug waren op camping.
Donderdag was de rustdag, toch ging er
nog een groepje enthousiastelingen varen,
wel een heel relaxed stuk nl het huisvrouwentraject (geen idee wat de associatie
van die slovenen met huisvrouwen is, blijkbaar wordt daar niet heel hard gepoetst).
En verder werd er geklettersteigd, gefietst,
gelopen, tot op hoog niveau gelift (met de
gondel).
Vrijdag was gereserveerd voor de abseilstrecke. En dat heeft dan weer weinig met
klimmen te maken, maar is een kort maar
heftig stukje Soca, waar je in het verleden
blijkbaar je boot aan een touw naar beneden moest laten zakken. Nu daal je een
mega eind af over de helling met de kano
op de schouder. Dat is één van de verdiensten van de lokale VVV. Die hebben alle
in- en uitstappunten voorzien van toilet en
kleedkamer en hebben op de steile stukken
traptreden gemaakt.

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
John van Luik
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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