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Tarieven 2019*
 
Lidmaatschap
Eerste gezinslid   € 109,00 
Tweede gezinslid  € 74,00
Derde gezinslid e.v  € 26,00 
Zelfstandig jeugdlid 
(tot 18 jaar)    € 74,00 
U-pas  korting mogelijk 
 
 
Inschrijfgeld   € 15,00 
Sleutelborg  € 50,00

Kanostalling  
(op eigen risico)
Kayak  €51,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten  € 66,50

Huren van clubmateriaal
   € 26,00
Gebruik kantine
Lid, privé   € 30,50
Zakelijk en overig € 92,50

 
 
 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan alleen  
schriftelijk worden opgezegd door 
een bericht te sturen naar de sec- 
retaris (secretaris@utrechtsekano-
club.nl) tenminste 4 weken voor het 
einde van het boekjaar  
(31 december).

Materiaalhuur voor niet clubactiviteiten: €10,- per dag voor kano en peddel, inclusief helm, zwemvest 
en/of longjohn. Voor de 2e en volgende dag 50% korting. Voor een week €40,-. 
 
*Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur voor het lidmaatschap danwel stalling, dient de betaling te 
worden voldaan. Indien dit niet het geval is, komt er een bedrag van 4,50 euro aan administratiekosten 
boven op het te betalen bedrag bij de 1e aanmaning. Bij de 2e aanmaning is dit bedrag 10 euro. 

Na het harde werk van Lizelotte, Margot en ik, is 
het eerste Peddelblad van het jaar weer uit! Hij 
staat weer bordevol met afgelopen en aange- 
kondigde UKC activiteiten! 
We willen iedereen bedanken voor het schrijven 
van de artikelen en iedereen veel leesplezier  
toewensen! 
 
Groetjes, 
 
Margot, Lizelotte en Sjaan

Voorwoord
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Van de voorzitster 

We zijn weer los. En hoe! 
Terwijl de een de hele winter doorvaart is het voorjaar voor de ander een goed moment 
om het kanoën weer op te pakken. Zo benutte de toercommissie een prachtige dag om het 
seizoen af te trappen met een logistiek meesterwerk: maarliefst drie verschillende kano af-
standen en dan toch allemaal tegelijkertijd door de sluis bij Utrecht en gezamenlijk de dag 
afsluiten met pizza en Otto’s Crostata di Ricotta! De jeugd ging diezelfde zonnige dag ook 
weer van start onder leiding van een nieuwe Jeugdcommissie. 

Precies een week later - op alweer een zonnige dag - meet slalommend Nederland de 
krachten op onze slalombaan voor de eerste wedstrijd van de Holland Cup. En ook bij de 
poloërs worden de trainingen zo langzamerhand weer drukker bezocht en maken de drie 
UKC teams zich elk op voor hun eigen wedstrijd schema. Ondertussen worden tijdens de 
eerste introductiecursus van dit jaar ook alweer zestien beginnende kanoërs enthousiast 
gemaakt voor een nieuwe sport.

Hoewel onze wildwatervaarders het winterseizoen juist optimaal hebben benut om de met 
smeltwater gevulde rivieren dichter bij huis te bevaren wisten zij ook goed van de stijgende 
temperaturen te profiteren tijdens de jaarlijkse rescue-training. Onder het genot van een 
heerlijk voorjaarszonnetje werden de broodnodige reddingstechnieken geoefend, signalen 
afgestemd en casussen doorgenomen.

Om al deze kanoactiviteiten mogelijk te maken zijn de clubkano’s tijdens de kanoklusdag 
weer gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen en is een andere groep fanatiek in de weer 
met kwasten en verfrollers om het clubhuis op te frissen. Gelukkig is er naast al deze in-
spanning ook ruimte voor ontspanning: zo vierden we de start van ons 35e jaar met een 
gezellig drankje in de Utrechtse binnenstad.

Al met al gaan we het nieuwe kanoseizoen vol enthousiasme tegemoet: de vaart zit er  
alweer flink in!

Hartelijke groet, 

Johanneke

De vaart er in!
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Nieuwjaarsborrel

Het was weer gezellig op de nieuwjaarsborrel! Er kon een toertocht gemaakt worden in 
de trekgaten. En als je het nieuwe jaar echt goed wilde beginnen, kon je je wagen aan de 
nieuwjaarsduik. Daarna kon je in het clubhuis genieten van kaasfondue met heerlijke 
groenten en wijn. 
Zoals ieder jaar werd er een korte toespraak gehouden door onze voorzitster. Dit maal 
waren Ad Tourne, Steven Halbertsma en Corrie Vermaat het onderwerp. 

Ad Tourne
Is al sinds 2002 lid, bekend als als zeer gedreven coördinator van de toercommissie maar 
daarnaast heeft hij zich  ook ingezet voor de kano begeleiding van evenementen zoals 
de Triatlon, zwemanalyse en de laatste twee jaar ook voor een benefit zwemprestatie in 
Breukelen. Ook heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van kanoroutes in de nabije 
omgeving zoals de route door de Betunepolder. Ad heeft besloten afscheid te nemen van 
de toercommissie en heeft als dank voor zijn harde werk, een tegoedbon voor een kanow-
inkel naar keuze gekregen. 

Steven Halbertsma
Is lid sinds de oprichting van de club waarbij hij ook in het bestuur zat. Sindsdien heb-
ben verschillende besturen bij hem kunnen aankloppen voor advies. Hij heeft zich de 
afgelopen jaren beziggehouden als coördinator van het kanokamperen. Niet alleen het 
organiseren van de kano kampeertochten was zijn passie, ook het maken van culinaire 
hoogstandjes, wat zeker niet ontbrak tijdens de kano kampeertochten. Afgelopen jaar or-
ganiseerde hij de laatste kanokampeertocht. Voor zijn inzet heeft hij als bedankje een boek 
over het Kromme Rijngebied inclusief de kastelen en buitenhuizen gekregen.

Corrie Vermaat
Zij is dit jaar 25 jaar lid van de UKC en dat verdient natuurlijk een bos bloemen! Corrie 
is bekend als goede en gezellige toertochtleidster. Zij heeft altijd een zeer goede briefing 
vooraf en ook tijdens de pauzes geeft ze aan wat er onderweg komen gaat . Bovendien 
houdt ze de beginnende vaarder/vaarster goed in de gaten. 
Tevens is zij iemand met een voorbeeldige kanotechniek die haar kanovaardigheden op 
heel wat plekken op de wereld in de praktijk heeft gebracht en daarbij ook heel wat walvis-
sen heeft gespot… van de Golf van Mexico tot Schotland waar ze de indrukwekkende 
tidalrace van Corryvreckan bedwong. 
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Uitslagen kanoslalom

VKC Waalre 2e wintercupwedstrijd
Met 8 ukc-ers gingen we op pad naar 
Waalre. Daar lag ons een parcours op  
stromend water te wachten. 

Heren
11e Igor  99.44 s (2)
12e Sido 100.25 s (2)
13e Evert 102.31 s (0)
14e Andre 143.36 s (4)

Dames
2e Sjaan 105.21 s (2)
3e Elke  107.22 s (2)
4e Irene 114.95 s
5e Marjoke 115.22 s (2)

 
 
 

HKC Sint Oedenrode 3e wintercup-  
wedstrijd
 
Dames
1e Sjaan 93.25 s (0)
3e Marjoke 100.78 s (0)
4e Irene 153.32 (52)

Heren
5e Igor 85.60 s (4)
6e Sido 87.08 s (0)
7e Menno 178.32 s (56)

Heren C1 
2e Gert-Jan Teunissen 88.78 s (0)
3e Andre Lindenbergh 187.56 s (54) 

UKC klusdag foto-impressie

Het is jullie vast niet ontgaan, de UKC 
clubdag. Boten en de clubhuis zijn weer 
onder handen genomen. En dit alle-
maal om ons plezier van de spullen en 
het clubgebouw te vergroten en te be-
houden.
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Kano introductie-cursus voor de jeugd
 
Al enige jaren wordt er speciaal voor de beginnende jeugd (6-14 jaar) een kajak-intro-
ductiecursus georganiseerd. De kinderen leren de basis-slagen en we doen veel spelletjes 
en bijzondere oefeningen, die alleen kinderen kunnen. De inschrijving voor de cursus is 
geopend.
 
De eerste 2 lessen zijn gratis (kennismaken), daarna betaal je € 50,=. Als je lid wordt, wordt 
het cursusgeld in mindering gebracht op de contributie. Voor jeugdleden is er ook na de 
zomer een gevarieerd programma, samen met de andere UKC-jeugd.
 
Opgeven of vragen kan via jeugd@utrechtsekanoclub.nl. 
Het programma en de data voor dit zijn zijn:
 
Dag   Programma
zo 12-5-2019 Les 1: in/uitstappen, vooruitvaren, stoppen
zo 19-5-2019 Geen les
zo 26-5-2019 Les 2: zelf in/uitstappen, bochten
zo 2-6-2019  Les 3: evenwicht, steunen, klein tochtje
zo 9-6-2019  Geen les
zo 16-6-2019 Les 4: roertje, oefeningen slalombaan, omslaan!
zo 23-6-2019 Les 5: rondje plas en herhaling technieken
zo 30-6-2019 Les 6: Examen
zo 7-7-2019  Weekendkamp: alleen voor de oudere beginners
zo 14-7-2019 Combi les met ervaren UKC-jeugd
zo 21-7-2019 Zomerstop
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Kanovaardigheidscursussen

 De kanovaardigheidscursussen KVA en KVB worden dit jaar na de zomer georgani-
seerd. Het KVA en KVB diploma zijn door het Watersportverbond erkende diploma’s. 
Deze kan je nodig hebben bij vervolgopleiding of wanneer je bijvoorbeeld in het buiten-
land kajak’s wil huren.
 
Maar de cursus doe je vooral voor jezelf, omdat het leuk is om meer te weten over kano-
technieken en -materialen. En natuurlijk vooral om het beter te kunnen. 
 
KVA is geschikt voor de beginnende kajakker die al een redelijk bootgevoel heeft. KVB 
is alleen geschikt voor de ervaren kajakkers. Sommige technieken moet je eigenlijk al be-
heersen voordat je aan de cursus begint.
 
De eisen voor KVA en KVB zijn te vinden op de site van het WSV: 
https://kano.watersporters.nl/opleidingen-en-vaardigheden/.
 
Het voorlopig programma (afhankelijk inschrijving en beschikbaarheid deelnemers):
Dag   KV programma
do 11-7-2019 KVT clinic (geen examen)
do 22-8-2019 KVA theorie
do 29-8-2019 KVA theorie
do 5-9-2019  KVA praktijk
do 12-9-2019 KVA praktijk
zo 29-9-2019 KVA examen (middag, T&P)

Interesse? Meld je dan aan bij Oscar!
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Eskimoteercursus

Zoals elk jaar was er ook dit jaar een eskimoteercursus in het zwembad. Dit jaar kon je 
maar liefst 9x in het zwembad liggen met je boot. Zoals ieder jaar waren er veel  
gegadigden die de kunst wilden leren ofwel bijschaven.  
Het is altijd een leuk gezicht om al die kleurige bootjes in het zwembad te zien.  
Hierdoor kregen we ook veel bekijks van de mensen die in de ernaast gelegen douche 
bij ons een blik naar binnen wierpen. 
Onder leiding van Sjoerd werden de beginselen van de eskimorol uitgelegd.  
Eerst de heupen warm en soepel maken aan de kant. Daarna met een zwemvest in de 
handen de heupslag en bovenkomen. Gaat dat ook goed? Dan is het tijd voor de  
peddel! 
Per eskimoteerles waren er een aantal vrijwilligers van de club die de eskimorol  
bemeesteren, die als leermeester dienden voor de mensen die de kunst nog moesten 
leren. Zij en anderen gegadigden konden tijdens de een na laatste les meedoen aan de  
freestyleles van Polo en zijn vriendin, twee freestylers uit Eindhoven. 
De cursus werd afgesloten met een wedstrijd, wie het meest kan rollen in één minuut! 
Deze werd gewonnen door Logan met 19 keer eskimoteren! Menno die het tijdens 
deze cursus leerde, had er maar liefst 11!
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Nieuw: 6 technische clinic voor toervaarders 

Leerzaam en gezellig
Toervaarders die deze zomer aan hun techniek willen werken, zijn van harte welkom bij de 
zes clinics die vanaf 29 mei elke maand georganiseerd worden. Op deze woensdagavonden 
kunnen zij aan de slag met steeds een specifiek onderdeel van het toerkajakken: van de 
voorwaartse slag, sturen en manoeuvreren tot veiligheid en reddingen. Oefenen op het wa-
ter is het belangrijkste onderdeel van de avonden, maar er is natuurlijk ook aandacht voor 
de theorie. De clinics worden gegeven door ervaren of gediplomeerde clubgenoten.

Iedereen is welkom
Belangrijk doel van de clinics is startende toervaarders die bijvoorbeeld de introductie-
cursus afgerond hebben, te helpen hun technische vaardigheden te verbeteren. Zodat zij 
met vertrouwen aan de korte toertochten kunnen deelnemen of snel verder kunnen door-
groeien. Wie (veel) meer ervaring met toervaren heeft, is uiteraard ook welkom om zijn 
slagenarsenaal aan te scherpen of uit te breiden. Zij mogen clinic drie over veiligheid en 
reddingen eigenlijk niet missen!

Clinic   Datum Thema
1  29-5  Varen – basis
2  19-6  Sturen – basis
3  17-7  Veiligheid & reddingen
4  14-8  Steunen
5  18-9  Sturen & manoeuvreren
6  16-10  Herhaling & speciale wensen

Regelmaat
Met de clinics en de VaarMee (eerste woensdag van de maand) zijn er deze zomer twee 
doordeweekse toeractiviteiten per maand. Beide zijn een uitstekende gelegenheid om 
meer vaartechnische kennis en ervaring op te doen. En wat ook aantrekkelijk is: je leert 
andere toervaarders kennen. Dat is niet alleen gezellig, maar ook praktisch. Bijvoorbeeld 
om vaarafspraken te maken voor de overige woensdagavonden (samen aan de kanocon-
ditie werken wellicht?). Hopelijk nodigt dit alles uit tot een regelmatig(er) clubbezoek en 
frequente(re) tochtdeelname. 
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Praktisch
Wie belangstelling heeft, kan alle avonden aansluiten, maar deelnemen aan een of enkele 
clinics is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers kunnen uiter-
aard gebruik maken van het clubmateriaal. De clinics vinden plaats rond het clubhuis. Ze 
worden georganiseerd door Corrie Vermaat, Olaf Lem, Oscar van Dam, Otto Coops, Eefje 
van den Braak.

Info
UKC-leden die op de mailinglist Toervaren staan, ontvangen voor elke clinic een uitnodig-
ing per mail. Heb je vragen, wil je nu al meer informatie of jezelf aanmelden: stuur een 
mailtje aan toervaren@utrechtsekanoclub.nl. 

Namens de Toercommissie
Eefje van den Braak
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Verjaardag van de club

Vrijdag 29 maart was de club jarig. De club is 34 jaren jong geworden en daarmee  
kunnen we toch wel zeggen dat we al een tijdje meedoen.  Wij van het Peddelblad  
hebben jullie via de mail gevraagd wat de club voor jullie betekent. Dit waren wat  
antwoorden: 

K. knulst:
“Onverplicht fijn samen buiten zijn!”

Emmely van Mierlo:
“Voor mij betekent de club: plezier maken!! 
En een nieuwe sport ontdekken (kanopolo) met super  
enthousiaste teamleden. “

Henri
“Een plek waar mensen laten zien dat vertrouwen in elkaar 
(nog) kan. (iedereen sleutel clubhuis, betalen voor drankjes 
in doosje et cetera). Mooie coöperatie van enthousiaste 
mensen.”

Dariusz: 
“De club is voor mij een plek waar de grenzen verlegd kunnen worden van wat 
mogelijk is te realiseren als een groep, van echte gepassioneerde mensen. Kanoën 
midden in de winter in de stromende rivieren in België? Of juist in de hoge  
bergen van Zwitserland?, Nachttochten door Utrecht? Vriendschapsbanden  
versterken tijdens de NK wedstrijden, lekker in de zomer zon? Wij maken het 
samen, wij zijn de club :)”

Margot
“Een soort grote familie, om leuke dingen mee te doen”. 

Menno Drooglever 
“Een kans op een tweede sportcarrière :)”
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Wildwater rescuetraing

Dit jaar niet naar Sauheid in België maar naar Schophoven in 
Duitsland. Aldaar zagen we een leuk riviertje die niet al te woest 
stroomden. Wel bleek de diepte van de rivier wat spaarzaam te zijn 
op sommige plekken, met blauwe billen en gescheurde longjohns 
tot gevolg. Dit mocht de pret natuurlijk niet drukken. We oefenden 
met werplijnen gooien, aangelijnd springen, mensen vissen met de 
boot, gewonde mensen verplaatsen op het land maar ook oefende 
we het naar de overkant van de rivier komen zonder boot. Zo had-
den we dus ook een stuk teambuilding achter de rug. Het laatste wat 
we deden was het oplossen van een casus. Dit is altijd het moeilijkste 
gedeelte van de training maar beide groepen wisten het tot een goed 
einde te brengen. 
Na al dit harde werken was het natuurlijk tijd om onze magen te 
voorzien van voedsel in de nabije pizzeria.
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Een Winters Wildwater Weekend

Dit weekend was het weer zover, lekker twee dagen koukleumen in de winterse om-       
standigheden van de Ardennen en de Eifel. En die winterse omstandigheden waren er zeker, 
naarmate de rit naar het verblijf van het weekend vorderde werd de omgeving steeds witter 
en witter. En een tip: stel je navigatie echt in op het juiste adres, niet alleen op het dorpje…  
Dat dorpje bleek een grote gemeente te zijn en hierdoor waren we ietsjes later dan de rest… 
Maar beter laat dan nooit en na een bed gevonden te hebben uiteraard nog wat biertjes 
drinken en spelletjes doen. Een speciale fles appelsap van Gerben zorgde ervoor dat het 
voor sommigen iets later werd dan gepland, maar wie weet ga je daar wel beter bochtjes van 
maken om de rotsen heen.
Op zaterdag een mooi tochtje gevaren op de Prüm. Wel iets later dan gepland begonnen 
omdat we op de heenweg een stukje moesten omrijden. Wat plaatselijke mensen lieten 
maar weer eens zien dat je bochten niet te snel moet nemen, althans niet als je je auto op z’n 
zijkant de weg wil laten blokkeren… Met een kleine omweg bij het beginpunt aangekomen. 
Het was laag water, net aan WWII dus lekker rustig aan. Her en der nog wel wat kunnen 
oefenen met keerwaters in en uitvaren, traverseren en surfen. Uiteindelijk was de rivier 
misschien iets te rustig. Op het einde moesten we aardig wat peddelen om vooruit te komen 
om voor het donker weer bij het eindpunt te zijn. Maar wel weer heerlijk genoten van het 
uitzicht van het heuvellandschap en de natuur. Natuurlijk wat frisjes, maar volgens mij had 
iedereen het vandaag wel droog gehouden. 
Bij het huisje aangekomen natuurlijk meteen de open haard aan en genieten van het  
avondeten. De rest van de avond zoals gewoonlijk gezellig kletsen en spelletjes spelen. Maar 
na zo’n actieve dag wordt over het algemeen toch wel weer iets eerder dan de dag ervoor de 
bedden opgezocht.
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Op zondag natuurlijk weer op tijd opstaan en na het ontbijt de verplichte schoonmaak en 
het opruimen van het huisje. Maar vele handen maken licht werk, dus weer snel  
richting het water. Vandaag stond de Ambleve op het programma. Wat meer uitdaging 
dan de Prüm, net wat meer golven en versnellingen. Het was ook een stukje kouder, bij 
het instappen niet te lang stilstaan want dan bevroor je spatzeil… Wel weer lekker stukje 
gevaren, eerste stuk tot aan Stavelot niet heel spannend maar genoeg tijd en ruimte om 
wat te oefenen. Bij het dorpje aangekomen als eerste de stuw af en vrij snel daarna wat 
leuke stukjes met veel golven. Het lukte alleen niet iedereen om de gehele tijd in de boot 
te blijven…. Uiteindelijk wel weer voor het donker bij het uitstappunt om daar weer snel 
om te kleden en op te warmen, zeker dat laatste was voor sommigen geen overbodige 
luxe.
Dat waren alweer de twee vaardagen, maar op de terugweg naar Utrecht nog wel met 
(het grootste gedeelte van de groep) gezellig samen afsluiten en hapje eten bij een restau-
rantje in Sint Geertruid. Met een volle maag weer terug naar Utrecht, de spullen en boten 
opruimen en met een voldaan gevoel weer heerlijk slapen in je eigen bed, alweer  
dromend over het volgende wildwater avontuur. Maar dan wel bij tropische  
temperaturen…
           -Lennart
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Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kanokleding (vrij 
naar bever)

Het gebeurde in de winter van 2019, toen er sneeuw lag in de Ardennen.
De Humping Volcano`s (? nou ja, what`s in the name) hadden besloten om ww 3,4 te 
varen, en zoals te doen gebruikelijk heb je daar een leuke rivier en water voor nodig. Over 
het algemeen veel. Laat dat nou net in de zomer niet gebruikelijk zijn. Echte mannen, en 
vrouwen, gaan dan gewoon kamperen, bij Berdorf dit keer. We hoefden niet te reserveren, 
er was plaats genoeg. De laatste keer dat ondergetekende in de sneeuw heeft gekampeerd 
was tijdens de diensttijd. En zoals eenieder zich herinnert, is de diensttijd al heel lang 
geleden afgeschaft. Gelukkig is er op het gebied van kanokleding sinds die tijd wel wat  
veranderd.
Na onderweg de gebruikelijke vette hap geconsumeerd te hebben, arriveerden we op een 
volgesneeuwde camping om elf uur in de avond. Door al dat witte was er genoeg zicht om 
met onze speciaal daarvoor meegenomen peddels de kampeerplek sneeuwvrij te krijgen 
en de tenten op te bouwen.  Na enige alcoholische versnaperingen hebben we uitstekend 
geslapen!
De Irreler wasserfälle, we waren niet de enige groep, bleken fantastisch. Prachtig gebied, 
uitdagend genoeg om het niet koud te krijgen, en na een uitgebreide inspectie hebben we 
de golven bedwongen. 2 Keer zwemmen (ben blij dat ik dat niet was) en een keer rollen 
(liever dood dan uit de boot) zorgde ervoor dat we weer veel technieken konden oefenen. 
De sneeuwscheppen bleken ook uitstekend te voldoen als peddel.
De camping voorzag gelukkig in uitstekende sanitaire voorzieningen, en konden we, we-
gens gebrek aan kookspullen, onszelf laven aan de gerechten van een Portugees restaurant 
in Echternach.
Helaas bleek dat de hoeveelheid water in de plaatselijke rivieren toch te laag om daar de 
zondagsrust te verstoren. Aangezien we onszelf niks meer hoefden te bewijzen, hebben we 
toen de kloven in de omgeving van Berdorf bewandeld. Canyoning zonder water, daar had 
het veel van weg. 
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In het Limburgse zit blijkbaar een stamkroeg van de UKC genaamd “De Koekenpan”, die 
ons voorzag van erg smakelijke lokale gerechten. Behalve dus het kanoën, zijn mijn  
culinaire ervaringen rijker geworden, alsmede de verschillende soorten muziek die ons 
dankzij spotify konden bereiken. Voor herhaling vatbaar dus.
           -Bart Meerman
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Het zou je verbazen hoe vaak je wandelt met wildwatervaren. Het kan gaan om scouten of 
het kan gaan om teveel water op een baantje waardoor er voor een alternatieve activiteit 
wordt gekozen. Of je slaapt op een camping en het regent of heeft geregend waardoor het 
gras nat is. In alle gevallen is het fijn om waterdichte wandelschoenen te hebben.
Recent is het mij gelukt om een paar te bemachtigen. Dit klinkt inderdaad alsof het een hele 
strijd was, dit klopt ook. Ik neem jullie mee op mijn zoektocht naar wandelschoenen.

Ik ben naar de Bever “ The globe” gegaan in Den Haag. Zij hebben hier een grote bever  
winkel met heel veel keus en een wandelpad om je schoenen uit te proberen. Ik liep de  
schoenenafdeling op, waar iemand al gelijk klaar stond om me te helpen. Ik vertelde waar 
ik de schoenen voor wilde gebruiken. Dit is namelijk voor rondom het kajakken (modder, 
stenen, bergachtig gebieden, op de camping) En een vereiste was dat de schoenen water- 
dicht zouden zijn. Op basis van mijn verhaal, zou een A/B schoen prima bij mij passen. 
Volgens de site van de bever, heeft het de volgende betekenis: “Dit zijn soepele en lichte 
wandelschoenen die door de hogere schacht meer steun geven dan Categorie A schoenen. 
Deze schoenen zijn ideaal voor heuvelachtig terrein en lange dagwandelingen.”

Passen en meten
Al snel werden er een paar schoenen uit het magazijn gehaald. We kwamen er al snel achter 
dat ik smalle voeten met een lage wreef heb en dat ik dus in veel schoenen teveel ruimte 
had. Met elke paar schoenen moest ik een heuvelachtig parcour afleggen in de winkel. De 
schoen moest aan de volgende dingen voldoen:
1. Je tenen mogen niet de voorkant van de schoen raken. Ook niet bij het naar beneden
    lopen.
2. Je tenen moeten dusdanig vrij zijn dat je piano zou kunnen spelen met je tenen.
3. Je mag je voeten niet voelen schuiven in de schoen.
4. Van te voren werd de zool eruit gehaald. Mijn voet moest ik erop zetten en er moest 
    minimaal 1 cm ruimte zijn, tussen mijn grote teen en de voorkant van de zool.
 
 
 
 

Gear: Mijn wandelschoenen
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Helaas schoof ik met bijna alle schoenen met mijn teen naar voren bij het naar beneden 
lopen, waardoor ik de voorkant van de schoen raakte. Voor mijn lage wreef hadden ze iets 
bedacht, namelijk een zooltje om mijn voet iets hoger in de schoen te krijgen. Dit gaf gelijk 
een verbetering maar niet voor alle schoenen!

Uiteindelijk bleef er een schoen over en dat was de Meindl Oviedo GTX (Smal) Schoen 
Dames. Deze zat eigenlijk gelijk goed qua breedte van mijn voet. Hierbij heb ik wel de zolen.

Veters Strikken
Niet alleen heb ik die dag dingen geleerd over wandelschoenen maar ook over het veter-
strikken daarvan. Zo leerde ik dat je de veter ook bovenlangs de haakjes kan halen om de 
drukpunten op een andere plek te krijgen. Dit is voor sommige mensen fijner. Zie foto 1.
Ook leerde ik dat als je voordat je bij de haakjes komt met het strikken, je twee keer te veters 
over elkaar heen kan halen. Op deze manier kan je de onderste gedeelte los van de boven-
ste gedeelte veteren. De tweede keer over elkaar halen van de veters zet namelijk de boel 
op slot. Als je wilt kan je dus het onderste gedeelte heel strak doen en de bovenste gedeelte 
minder strak. Foto 2. 

Onderhoud
Het minder leuke gedeelte! Maar wel een hele belangrijke gedeelte als je lang van je (dure) 
wandelschoenen wilt genieten. Ik kreeg aangeraden om na gebruik, de vuil eraf te borstelen, 
eventueel met wat lauw warm water. Zodra de buitenkant (wat van leer is), vocht opneemt 
moet de schoen behandeld worden met Footware Repel van Ganger’s. Dit zorgt er voor dat 
de het vuil en water buiten houdt en verzorgt ook het leer.
            -Sjaan
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Seizoensopening  7 april

Prachtig weer. ’s Middags was ’t boven de 20 graden.
De 1e groep was al om 8.30u bij Wijk bij Duurstede. 
Tjerk was voor 7 uur opgestaan om er op tijd te zijn. 
Anneke en Don in hun Stellarboten, Otto, Ben, Johanneke en natuurlijk Rutger.
Ze kwamen al langs Rhijnauwen varen toen wij de eerste boten aan het afladen waren.
Ze zijn in Utrecht  een andere route gevaren dan wij, namelijk langs de Catharijnesingel 
met een rondje langs de plastic walvis.

Paul en ik waren bij groep van 18 km. Wij trokken de trailer. Moeilijk parkeerplek te vin-
den. Uiteindelijk een gaatje voor zowel de trailer als onze auto op P bij theehuis.
Lennart zette onze auto in de zeer nauwe parkeerplaats. Boten hadden we eerst afgeladen 
voor het theehuis. Het was er heel druk vanwege het mooie weer.
Toen we klaar waren om weg te varen, bleek Ad zijn peddel vergeten. Er waren geen reserve 
spullen. Ad wilde niet gesleept worden tot aan de kanoverhuur en ging lopen.
We hebben zijn boot weer op de trailer gebonden en zijn toen vertrokken. Was toen 13u22.

Mooie tocht. Veel bloesembomen langs de kant. Veel roeiboten op het water. We moesten 
goed rechs houden.  Lizelotte voorvaarder, Corrie en Margot achtervaarder. Verder waren 
er Steven, Jossie, Susan, Gerben, Irene, Jeroen, Paul, Lennart, 
Aan de kant veel wandelaars en mensen die lekker op een bankje zaten te genieten van de 
zon. Ook veel jonge watervogels gezien: gansjes, eendjes, meerkoetjes.
Op de oude gracht zaten de terrassen vol.
Door het werk aan de kades was de gracht soms erg smal, bijvoorbeeld maar één doorgang 
open onder een brug. We moesten daarom regelmatig wachten voor tegemoetkomende 
motorboten. We trokken veel bekijks.

Bij de Weerdsluis troffen we zowel de 12-km als de 40-km vaarders. De 12-km vaarders 
waren vertrokken vanaf Bloeyendaal. We hebben daar even liggen wachten tot we de sluis 
in mochten (licht op groen). Daar kwam ook Ad weer aanwandelen.
In de sluis zijn we uitgebreid gefotografeerd door Marthan. (foto’s op de beeldbank) o.a. 
groepsfoto.
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Nadat we de Oudegracht verlaten hadden en de Vecht met buitenwijken doorvoeren, 
werd de rivier weer rustiger. 
Ter hoogte van Oud Zuilen kwam Ruben ons opzoeken Hij had ijsjes bij zich. Die we 
lekker drijvend voor de brug hebben opgegeten.

Terhoogte van de molens voeren we over de balk de zijsloot in. Ook hier werden we 
enthousiast bekeken door een aantal mensen aan de kant.  Hier moeten we overdragen 
naar de  vaart voorbij de molens. We hielpen elkaar met uit en weer instappen.

Daarna een minder fraai stukje langs loodsen, autowrakken en de kermis, tot we de uit-
stapsteiger naar de plas vonden. Hier weer een overdraging naar de plas.
Tussen het riet weer opgestapt en overgevaren.
Na het opruimen van de boten werd besloten dat toch eerst de auto’s opgehaald zouden 
wroden, omdat het toch nog zeker n half uur zou duren tot de pizza’s bezorgd zouden 
worden. Het was inmiidels 17u15.
Snel omgekleed en met Otto’s auto terug naar Rhijnauwen gereden samen met Jossie, 
Corrie en Steven. Trailer aangekoppeld en  weer snel terug naar de club. Daar waren 
inmiddels de pizza’s bezorgd en waren en snackgroenten en bier klaargezet. Paul haalde 
nog een fles wijn uit de auto.  Ad was er ook weer bij. Hij was tot zijn huis gaan lopen, 
had zich daar omgekleed en was op de fiets naar de club gekomen.
We hebben beneden bij de picknick tafels van onze maailtijd genoten. Otto had nog  
diverse cheesecakes als nagerecht gemaakt.
Het werd langzaam aan steeds frisser.
            -Margot
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Verslag toertocht Leiden 17 februari 2019

Vrijdagavond voor de geplande toertocht komt een e-mailtje binnen: “Ik voel me ziek en 
moet me helaas afmelden voor de toertocht zondag”. Dat was de enige deelnemer aan de 
toertocht door Leiden, dus het beloofde wat. Vragen schoten door mijn hoofd: zIjn UKC-
ers zomervaarders aan het worden? Of is Leiden te ver? Of was mijn aankondiging niet 
wervend genoeg? 
Diezelfde vrijdagavond tijdens de tochtleidersbijeenkomst hebben we besloten om de 
tocht een week te verplaatsen. En zo kwam het dat we op een heerlijke zachte dag in feb-
ruari met 11 kajakkers sterk aan de waterkant stonden in Oegstgeest, klaar om eens lekker 
te varen onder een waterig zonnetje en bij een zachte bries.
De tocht voer over de Haarlemmertrekvaart de historische binnenstad van Leiden. Leiden 
kent een dicht structuur van grachten en singels. Net als in Utrecht is het hele grachten-
systeem deel van een stromende rivier. En net als in Utrecht is dat wat er tegenwoordig 
over is van de historische loop van de Rijn. Vandaar dat de Romeinen langs die rivier 
hun noordgrens hadden en deze verdedigden met een netwerk van Limes-forten, onder 
andere in Utrecht en Leiden. Leiden is al sinds de middeleeuwen een belangrijke stad in 
Holland met de oudste universiteit van Nederland. En dat zie je terug aan de historische 
bebouwing. Het is ook een toeristische attractie en studentenstad, dus de terrasjes waren 
goed in gebruik.
Zelf hebben we gepauzeerd in het Van der Werfpark. We hebben in het zonnetje uitgerust 
op de sokkel van het standbeeld van burgemeester Van Der Werff. Hij was burgemeester 
van Leiden ten tijde van het Spaanse beleg dat eindigde op 3 oktober met het Leidens 
ontzet. iets wat in Leiden ieder jaar nog steeds uitbundig gevierd wordt en waar ik als 
werknemer van de gemeente Leiden nog steeds een vrije dag voor krijg. Het park zelf kent 
een minder rooskleurige start. het is aangelegd op de plek waar in 1807 een schip met 
buskruit ontplofte en aan beide kanten van de gracht circa 220 woningen over meer dan 
honderd meter wegvaagde en 151 dodelijke slachtoffers eiste.  Gek dat je daar nu van een 
mooi rustig park kunt genieten.
Na onze pauze hebben we slingerend onze weg vervolgd, en zoveel mogelijk van de mooie 
Leidse binnenstad bekeken. Uiteindelijk kwamen we op de singel en staken we via de 
Oude Rijn oostwaarts richting de Zijl. Deze rechte waterloop van de Zijl is aanvanke-
lijk wat saaier omdat het vrij breed is en voor een deel langs een drukke weg langs loopt. 
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Verslag toertocht Leiden 17 februari 2019

Verderop langs de Zijl hebben we onze tweede pauzeplek gezocht, die geheel in het teken 
stond van de wortel cupcakes van Woutske. Zeer aan te bevelen. Verder noordwaarts  
pedelend kwamen we uiteindelijke uit op Het Joppe, de meeste zuidelijke van de Kager-
plassen. Daar stond een stevige bries. Enigszins schommelend in onze kajaks zijn we Het 
Joppe overgestoken richting Warmond. Via de Warmonderleede kwamen we uiteindelijk 
weer uit bij de auto’s. Bij vertrek had ik beloofd er een relaxte tocht van 20 km van te 
maken. Maar iedereen zat zo lekker in de kajak, dat we uiteindelijk een dikke 22 kilometer 
hebben afgelegd. 
Het grachtensysteem van Leiden is zo dicht dat het vrijwel niet mogelijk is om al het  
beschikbare water aan te doen. Toch is het ons gelukt om vrijwel alle belangrijke grachten 
te bevaren. Op de track zie je dat we een stukje van de Oude Rijn over hebben geslagen. 
Daar komen we nog eens voor terug want Leiden is een prima plek om een mooie winterse 
toertocht te maken. 
            -Adrian Los
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Hoge Rur 10-2-2019

Toen na een regenachtige week de rivieren weer vaarbare peilen begonnen te naderen, 
deed Margot  een oproep om zondag spontaan de Rur of de Salm te gaan varen. Fiona en 
Lennart wilden wel mee.  Evert en Sido deden het alleen voor de Rur. 

Zondagmorgen gingen we dus al vroeg op weg om om 10:30u bij Reichenstein te kunnen 
zijn. ’s Ochtends stond de Hoge Rur precies op het minimumpeil van 70 cm, maar het  
regende flink door. Dus we verwachtten dat de vaarbaarheid wel OK zou zijn.
Bij Reichenstein kwamen we ongeveer allemaal tegelijk aan. We waren een van de eersten 
op de parkeerplaats, dus we doken het houten bushokje in en kleedden we ons gauw om. 
Het regende nog steeds flink. Linette zag van varen af vanwege de vele overhangende  
takken, die ze vanaf de brug al over de rivier zag hangen.
Terwijl de heren de auto’s  aan het omrijden waren, kwamen er nog veel meer kajakkers 
aan. Het werd druk in het verkleedhokje. Daar ontmoetten we 2 Delftenaren, die vroeger 
op de DWD hadden getraind. Een ervan bleek een oude kennis van Evert.  Ze boden aan 
met ons mee te varen in ruil voor een lift terug naar hun auto. Zij hadden dit stuk half 
januari nog gevaren. Jan nam hun spullen mee in de camper. Hij en Linette zouden gaan 
wandelen langs de Rur en ons proberen te fotograferen.

We besloten in één groep te gaan varen, de Delftenaren voorop, Sido en Evert achter.
Inmiddels was de Rur al flink doorgestegen en stond het water op 87 cm. Dat merkten we 
direct na de eerste bocht. Er stonden flink wat golven en dat in combinatie met de  
laaghangende takken vereiste direct onze volledige concentratie. Fiona ging onderuit bij 
de eerste brug en redde zichzelf. Onze voorvaarder had haar boot al snel te pakken en Sido 
haar peddel. Paul hielp door de boot aan de kant te trekken te legen. Hoewel ze daarna nog 
wel ingestapt was en weer doorgevaren, voelde ze zich niet meer veilig en besloot verderop 
uit te stappen. Gelukkig liep er een pad langs de rivier.  Nadat Evert geholpen had haar 
boot naar het pad te slepen en gepoogd had Jan te bellen, voeren we weer door.  Fiona zou 
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ook zelf proberen Jan te bereiken.
Door de wind en de aanhoudende regen lag er nu meer hout dan de vorige keren in de 
rivier en dat vereiste goed vooruit kijken om  dit te ontwijken. Net toen we Jan en Linette 
zagen lopen langs de rivier, raakte  Lennart een steen en ging onderuit.  Hij redde zichzelf. 
Zijn boot kregen de voorvaarders snel te pakken, maar zijn peddel was hij kwijt. Ook hij 
besloot dat het genoeg voor hem was geweest. 

Jan wist nu ook dat Fiona langs de kant liep en ging haar samen met Lennart zoeken.
We gaven Lennart de autosleutels mee van de Prius, zodat hij zijn droge kleren kon vinden. 
Het waterniveau was nu zo hoog (boven de 95 cm) dat we ook twijfelden of we Monschau 
wel door wilden varen. We spraken af dat hij onze auto bij Dreistegen (net voor Monschau) 
zou neerzetten. Ons uitgedunde groepje voer verder door. Verderop ging eerst Margot 
onderuit, toen ze bij een overdwars liggende boom te ver de kant invoer en vervolgens Paul 
die achter haar boot aanging. 
Toen iedereen weer in zijn boot zat bleek Dreistegen ongeveer om de hoek te liggen. 
We stapten allemaal uit.  We liepen met zijn allen nog even naar de Perlbach om te kijken 
hoe vaarbaar die was. Gelukkig lag daar geen hout in. Sido ging mee de Perlbach af.
Evert, Margot en Paul bleven in Dreistegen wachten op de auto. 
Een wandelaar zei dat ze een peddel gevonden hadden en dus is Margot nog even het wan-
delpad teruggelopen. Maar het bleek een gele Werner te zijn en niet de rode Twarp die  
Lennart was kwijtgeraakt. Gelukkig bleek Lennart die zelf al teruggevonden te hebben en 
met hulp van Fiona gered te hebben. 

Na het omkleden zijn we naar het beoogde eindpunt bij Rosenthal gereden en hebben de 
auto van Evert opgehaald. Sido bleek er ook al te zijn. Monschau was ook wel heftig  
geweest, met name de Favoritendoder. De Delftenaren waren inmiddels  al weg. Ook Fiona, 
Jan en Linette vertrokken gelijk na het omladen van de boten. 

Omdat er niets in de buurt open was, spraken we af verderop nog samen iets te gaan 
drinken. Na een misser in een cafe, waar een kindercarnaval bezig was, vonden we 
in Roetgen cafe heidbuechel met goede koffie en enorme taarten. Aldus gesterkt gingen we 
op huis aan. Thuis bleek het peil van de Rur inmiddels op 1 meter te staan.
Hoe snel een rivier van karakter kan veranderen door een paar centimeter meer hoogte, 
hebben we nu in de praktijk ondervonden.
            -Margot
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Mijn eerste toertochten … (in Utrecht en Leiden)
Afgelopen najaar heb ik de introductiecursus gedaan en nadien heb ik wat rondjes op de 
plas gevaren, de langste was ongeveer 9 kilometer. Vlak voor de nieuwjaarstocht kwam de 
uitnodiging voor een toertocht door Utrecht. Dat klonk heel leuk, maar 12 tot 17 km, kon 
ik dat wel? Tijdens de nieuwjaarstocht heb ik maar eens rondgevraagd en na wat bemoe-
digende woorden van ervaren toerders heb ik me aangemeld. Dus stond ik op 19 januari, 
bij ongeveer 0 graden, in mijn blote kont naast het provinciehuis. We waren slechts met 
zijn 3-en, wat ervoor zorgde dat we snel in het water lagen en langzaam begonnen we 
(ik in ieder geval) weer op te warmen. Er was geen volledig uitgestippelde tocht, zodat 
we ook konden kijken op plekjes die er leuk uitzagen. Via de Biltse Grift voeren we door 
het Griftpark. “Op de plek van het Griftpark waren tot 1960 een gasfabriek en vuilnisbelt 
gevestigd. Deze hebben de bodem in en rond het park verontreinigd. Voordat het gebied 
in de jaren ’90 werd ingericht als park, is de verontreinigde grond ingepakt en geïsoleerd. 
Hierdoor komt de verontreiniging niet in aanraking met de oppervlakte of met het grond-
water.” (bron Gemeente Utrecht) Na het Griftpark hebben we klein watertje parallel aan de 
Kwartelstraat (koekoeksvaart?) verkend. Het is een leuk smal vaartje dat niet breed genoeg 
is om een lange boot te keren. Dus toen de vaart halverwege afgesloten was, is ook het 
achteruitvaren geoefend. Hierna zijn we via de singel naar Tivoli Vredenburg gevaren om 
daar de plastic walvis van dichtbij te bekijken.  De walvis is gemaakt van 5 ton zwerfafval 
uit de oceaan. Met het 11 meter hoge kunstwerk willen de makers (Studio KCA) aandacht 
vragen voor de problemen van plastic soep in de oceaan. Ze verzamelden daarvoor vier 
maanden lang blauw en wit plastic afval aan de kusten van Hawaii, New York en Zee-
brugge. Dat de plastic soep niet alleen in de oceaan een probleem is, konden we om ons 
heen goed zien. Het water lag vol met van alles, bosjes ballonnen, stoelen, blikjes, flesjes, 
speelgoed… 
We hebben even lekker geluncht op de plek waar de Vecht de grachten in stroomt. Heerlijk 
in de zon en uit de wind. Na de lunch begonnen we met de oude gracht. Ik had het gevoel 
dat we een levende attractie waren. Veel kinderen stonden aan de reling en riepen “mam, 
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een boot!”. Waarna ik even gezwaaid en geglimlacht heb. Verder was de oude gracht niet 
heel leuk om te varen. Omdat de kade zo hoog is, krijg je last van je nek als je iets leukers 
wilt zien dan een kademuur ;-). Na de oude gracht, voerden we eerst over de Catharijne-
singel heen en weer (hij is halverwege afgeslote, in 2020 wordt het mogelijk om een  
rondje te varen). Vervolgens zijn we onder station Vaartse Rijn doorgevaren en daar gelijk 
‘rechtsaf ’ gegaan. Hier konden we doorvaren tot de achterkant van de Rabobank. Toen 
we hier weer uit waren, begon ik toch echt wel moe te worden. Na wat drijvende peddel 
techniek instructies, zijn we langzaam terug gevaren naar de auto. Dit deden we via de 
Minstroom. Wat is dit een leuk plekje van Utrecht. Je hebt niet meer het idee dat je in een 
stad bent. Veel groen en veel rustige geluiden. Alle stadse auto’s en bussen werden helemaal 
naar de achtergrond gedrukt. De minstroom eindigt in de Zilveren Schaats en vanaf daar 
zag ik het provinciehuis weer. Dat was wel een opluchting. Ik begon ondertussen al mijn 
spieren te voelen en ik zat wel aan het einde van mijn kunnen. Na nog een klein stukje 
varen waren we weer terug bij de opstapplek. De kano kon ik niet meer de auto op tillen, 
maar ik was wel een leuke ervaring rijker. Uiteindelijk hebben we 18 kilometer gevaren. 

Na deze eerste toertocht had ik de smaak te pakken en een maand later heb ik ook de 
toertocht in Leiden gedaan (zie verderop in het Peddelblad). Wist je dat je zenuwachtig 
kunt zijn voor een toertocht? Ik weet het nu wel. De tocht in Utrecht had ik met hangen 
en wurgen uitgevaren en deze tocht is 2 kilometer langer. Gelukkig waren de weersom-
standigheden waren een stuk beter. Het zonnetje scheen en het was rond de 15 graden. 
Na discussies over welke boot ik zou kiezen (verschillende mensen hebben verschillende 
meningen en kies dan maar eens een ‘goede’ boot), vergat ik bijna mijn spatzeil. En toen 
we net 10 meter gereden hadden, bedacht ik me dat ik geen regenjack had gepakt. Ge-
lukkig zat er iemand in de auto met een extra regenjack en konden we doorrijden. Nadat 
we de President Kennedylaan in Oegstgeest (en niet de Kennedylaan in Leiden) hadden 
gevonden, konden we gaan varen en viel de spanning van me af. Ik had alle uitrusting, de 
boot (waarin ik nog nooit gevaren had) deed het prima en we waren met een gezellig grote 
groep. De hele dag heb ik relaxte gevaren, totdat we op de Joppe kwamen, een stukje open 
water. Ik dacht dat er geen wind was, maar door de wind die er blijkbaar wel was ging mijn 
boot naar links. Het enige truckje dat ik kende om een andere kant op te gaan was een 
boogbocht. Maar met boogbochten kon ik niet tegen de wind op. Gelukkig kreeg ik de tip 
om mijn boot iets te kantelen. Wat ging het toen weer makkelijk 
Uiteindelijk kwamen we na 22 km terug bij de auto. Misschien had ik een betere dag,  
misschien had ik een betere kano, misschien kwam het door het weer, maar ik had energie 
over om de kano’s op de auto te tillen. Dus wat mij betreft was ook deze tweede toertocht 
zeer geslaagd. 

Nu ik twee tochten heb gevaren, deel ik graag wat dingen die noemenswaardig zijn om te 
delen: 
- Een grotere groep toerders (in Leiden waren we met 11 mensen), zorgt ervoor dat 
er rustiger gevaren wordt. Regelmatig wachten we even tot de hele groep weer bij elkaar is, 
zodat je weer even een rustmomentje hebt. 
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- Utrecht heeft leukere watertjes om te varen dan Leiden, bijvoorbeeld de Koekoeks-
vaart of de Minstroom. Leiden heeft veel grote brede grachten en singels. 
- Als het vriest is het vooral koud tijdens de voorbereiding (boten op auto’s, boten van 
auto’s, omkleden, etc). Tijdens het varen heb je, met de juiste kleding, nergens last van. 
- Leiden heeft erg schoon water, af en toe lag er een blikje (de we hebben meegenom-
en), maar verder was er weinig afval te ontdekken. In Utrecht had je extra afvalboten nodig 
om al het afval mee te kunnen nemen.
- Ervaren mensen zijn een must om beter te leren kanoën, ze geven je kleine tips waar-
door het net wat makkelijker gaat. Kies bijvoorbeeld een lichte peddel (je moet hem wel 20 
km lang vasthouden), kies een warme boot (want het vriest wel). Kijk of er een peddel is 
met ringen, die houd het water tegen, waardoor je handen minder koud worden. Kantel je 
boot om hem te sturen, zodat je minder boogslagen hoeft te maken. Zolang je hoofd boven 
het midden van de boot is kan je niet omslaan (het zwaartepunt is dan in het midden van je 
boot).  
- Kleine kindjes vinden het grappig als je met een blote kont op het fietspad staat om te 
kleden. Ze vinden het ook leuk als je zwaait.
- UKC heeft hele aardige leden! 

Ik ben helemaal verkocht, op naar nog meer tochten!

             -Woutske



28

Spelletjesavond
Op 22 februari was er weer een heuse spelletjesavond. 
Deze is goed bezocht en zoals te zien op de foto’s, was het 
een avond vol plezier!
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Wat: Wildwater I/II op de Westelijke Ourthe en de Ambleve
Waar: Belgische Ardennen
Wanneer: 1 t/m 3 maart 2019
Wie: Margot, Paul, Bart, Lizelotte, Sonja, Jan, Fiona, Talitha, Jitse, Sylvia, Niels, Lieke, Ger-
ben, Anneke, Don, Didier

Het eerste weekend van maart werd een Belgisch wildwater weekend georganiseerd door 
Margot. Vrijdagavond zijn wij aangekomen in een knus huis in het pitoreske Brisy in de 
regio Gouvy. Net zoals de vele andere plaatsen in de regio, klinken ook deze twee plaatsen 
als één van de zeven dwergen van Sneeuwwitje. En we hadden Sneeuwwitje verwacht in 
dit carnavalsweekend, maar we hebben alleen een met paars haar verklede fee in een boot 
gezien. 

Enfin, zoals het bij een goed wildwater hoort, werd er vrijdagavond gezellig bijgepraat, 
gedronken en borrelhapjes uitgewisseld. Anneke had dit keer zelfs een nacho’s pakket 
meegenomen. Iets waar Lieke erg blij van werd, aangezien zij het avondmaal met bitterbal-
len, kipkorn en chips was doorgekomen. De Jalapenos voelden dus als een heuse vitamine-
boost. Sonja deed het licht uit en de volgende ochtend was het Lizelotte die om 8:00 uur 
het hele ontbijt had klaargezet voor alle vaarders. Sonja heeft dat ontbijt, zoals gebruikelijk, 
aangevuld met een perfect gegaarde havermout met rozijnen. Tot zover het eten. 

Na het ontbijt zijn we vertrokken richting het instappunt van de Westelijke Ourthe: Camp-
ing Pont de Berguème. Het was rustig kabbelend water, maar goed om op te oefenen. Dus 
na voortvarend begonnen te zijn in drie verschillende groepen, werden de petten van voor-
vaarders en vissers uitgewisseld en kon iedereen onder bezielende begeleiding veel keerwa-
ters pakken. Er was deze dag maar 1 slachtoffer die het met een zwempartij moest bekopen, 
dus al met al een goed resultaat. De Westelijke Ourthe is een leuke beginnersrivier met veel 
keerwaters achter bomen en hier en daar een klein surfgolfje. Ongeveer 3,5 uur later (in-
clusief pauzes) zijn we aangekomen bij het uitstappunt: Gîte de la Ferme au Pont in Ortho. 
Er ligt een parkeerplaats vlak na de brug, waar je bij een veldje perfect kunt uitstappen. 

Ourthe en Ambleve weekend 
wildwater
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Teruggekomen in het huis had Anneke heerlijke worsten- of kaasbroodjes voorbereid die 
warm waren bij terugkomst. En ‘s svonds hebben we onder aanvoering van chef-kok Sonja 
en snij-chef Gerben een smaakvolle bami in elkaar geflanst, met vooraf een soep en uiter-
aard een pak vla als toetje. Ook de worteltaart van Lizelotte mag niet onbenoemd blijven, 
erg lekker als versnapering bij de koffie. Na het opruimen en afwassen werd er nog overlegd 
over de voorjaarsweek en lag iedereen vrij vroeg op één oor. 

Zondagochtend was het ontbijt een halfuurtje later en hadden Lieke en Don de eieren al 
om 8 uur door de scrammbler heen gehaald. We verbleven overigens in de een boerderij in 
Brisy, goede plek om tot 20 man te verblijven in een boerendorp in de Belgische Ardennen, 
redelijk dichtbij de snelweg dus goede uitvalsbasis. Ook hebben we als UKC goede kort-
ing ontvangen als we rechtstreeks boeken tussen november en maart. Voor meer info vraag 
Margot. 

Om 11:30 uur waren we klaar om het water van de Ambleve te betreden. Nog niet eerder 
gevaren bij deze waterstand dus twijfelachtig of het keienrijden zou worden. Maar nee! Het 
werd geen keienrijden, maar keien boofen - met booftalent Talitha en boofinstructeur Niels. 
Daarnaast is de Ambleve bij uitstek geschikt om je basistechnieken goed onder de knie te 
krijgen. Er liggen veel keien in het water, grote keien, waarachter keerwaters liggen. Dus 
verschillende wildwater activiteiten zijn hier geoefend. 1-na-1 achter elkaar naar beneden 
varen, keerwater hoppen, surfen op golfjes, S’jes varen, traverseren en dus uiteindelijk 
boofen. Geen spektakel, maar wel genoeg plezier. Een rivier is een speeltuin vol met speel-
toestellen, je moet alleen zelf de speeltoestellen ontdekken en er gebruik van maken. Am-
bleve is erg leuk om daar mee bezig te zijn. Ook bevind zich halverwege een dam en later 
nog een leuke speelwals na een brug. Vandaag 3 zwemmers, waarvan één iemand het nodig 
vond om zijn rol als voorvaarder tijdelijk als voorzwemmer om te dopen. Om 15:30 uur 
kwamen we aan bij het uitstappunt bij Trois Points (vlakbij de watervallen van Coo). 

Volgens mij heeft iedereen goede meters kunnen maken op zijn of haar niveau en leuk 
gevaren. De sfeer was goed en het aantal zwemmers nihil. 

             -Didier 
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Verslag van Toertocht UKC  Biesbosch, Brabantse gedeelte

 
Wanneer: Zat 9 maart 2019
Georganiseerd door: Marjoke Zaadnoordijk
 
We zijn met 4 UKC-ers op pad geweest. Marjoke, Igor, Adrian en Sonja.
Verzamelplek was bij de opstapplek bij Vissershang, te Hang. Daar waaide het best wel  
stevig. Marjoke meldde een voorspelde windkracht van 5a6 BFT. Gezien de ervaring van 
de deelnemers kon de tocht doorgaan (dank namens ondergetekende en minst ervarene 
voor dit compliment).
We vaarden 1 ½ uur door de mooie Brabantse Biesbosch en staken een groter stuk water 
over waar de wind aardig vat op had. Dat was goed kijken hoe de golven genomen moesten 
worden. Maar helemaal haaks over de golf heen, was niet mogelijk, want dan ging je buiten 
de koers varen. De overkant moest toch gehaald worden voor een welverdiende pauze en 
lunch met warme thee.
Na deze onderbreking (de wind was nog verder aangewakkerd) gingen we het open stuk 
water weer op. Nu met wind mee. Dat hield in dat je je kon laten mee nemen met de 
aanrollende golven. SURVEN!!Wat was ik blij met mijn brandingervaring van afgelopen 
november en de lessen KVT van Oscar en Sido en Joris van afgelopen herfst. We hebben 
gelukkig geen reddingsacties nodig gehad. Maar wetende dat je al eens geoefend hebt om 
op open water weer in de boot terug te kunnen komen, scheelt toch in spanning.
 Spannend was ook de terugreis met die lange boten op het dak en code geel.
De beugels bogen ervan door en de boten zwabberden heen en weer. Na een extra check 
en vaster binden, zijn we gelukkig zonder brokken thuis gekomen.
 s’Avonds konden we elkaar appen dat we alle vier voldaan languit op de bank  
hingen. Een lekker dagje varen met UKC was geweest.
Voor nou en nog er eens,
           -Sonja van Kooten.
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Vaarmee onder leiding van Jan Tjalling van de Wal,
Vaarders: JT, Paul, Woutske, Rutger, Ewald, Jeroen, Menno, Margot en Bart.

Het was prachtig zonnig weer en er stond weinig wind. Dus een prima middag om te gaan 
kanoëen op de plas. Wel had het ’s nachts weer gevroren.
Jan Tjalling had van tevoren de vaart en de trekgaten bekeken en besloten dat  deze vaar-
baar waren, hoewel er wel een laagje op het water lag.

JT en ik kozen voor de clubkanadees. Rutger en Woutske in PE Rainbows.
Iedereen begon met mutsen op en wanten of moffen aan, maar al snel bleek dat een zonne-
bril een beter stuk uitrusting was. Velen hadden daar ook aan  gedacht.
De plas was ijsvrij, maar aan het eind van de slalombaan doorsneden we al het eerste  
ijsvlies.
In de sloot erachter was dat al wat dikker. Rutger en zijn groen-witte Rainbow bleken  
echter een goede ijsbreker. Maar ook de anderen vonden het wel leuk zich door het ijs van 
zo’n 2 mm dik een weg te banen. Het leverde een oorverdovend gekraak op.

Gaarnde weg bleek de ijslaag toch wel dikker te worden, zodat we een kleine beraadslaging 
hielden of we wel door moesten gaan. Daar werd wel toe besloten. De PE boten en de club-
kanadees met zijn metalen beslag werden als ijsbrekers ingezet. Verder hielden we de dun-
nere ijslagen vlak langs de kant aan. Het ijs werd behalve door onze peddelslagen ook door 
onze golfslag gebroken. Verder bubbelde er water naar boven door gaten die er zowiezo al 
in de bevroren vlakte zaten. Grote en kleine luchtbellen vormde zich onder het ijs.  Rutger 
verdween als snel om te hoek, maar vanwege het pad van open water en het voortdurende 
harde knappen van het ijs waar hij doorheen ploegde, hoefde we ons niet af te vragen waar 
hij gebleven was.

 

Vaarmee: Zondag 2 februari  2019
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Ondanks al deze ongewone herrie bij dit tochtje was het toch weer een magische  
belevenis om door deze bevroren rietplassen te varen. Richting de aalscholver begonnen 
mensen toch te praten over vernietiging van de ijsvloer. Anderen zeiden geruststellend 
dat het de komende week toch ging dooien.
Bij de aalscholver keerden we om. We zagen er zowaar ook een levende zwemmen.
Nadat we weer netjes onze vaargeul teruggepeddeld  hadden, hebben we nog een keer 
de plas op en neer gepeddeld. Daarna even genoten van een kop thee in de zon in het 
clubhuis. Dit smaakte alweer naar meer.
            -Margot
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Kom kanoslalommen!

Wil jij graag leren hoe je goede slagen maakt? Wil je beter leren varen voor elke  
discipline? Wil jij conditie opbouwen?  En/of wil jij de mogelijkheid hebben om  
wedstrijden te varen? Dan is kanoslalom voor jou!

Bij kanoslalom leer je met vaartechnieken een parcours afleggen. Het parcours bestaat 
uit verschillende poortjes waar je doorheen moet varen. Je hebt rode oppoortjes en 
groene afpoortjes. De afpoortjes worden stroomafwaarts genomen en de oppoortjes 
worden stroomopwaarts genomen en liggen dus ook in keerwaters. Timing en de  
correcte slagen zijn hierbij van belang. 
 
Alles wat je leert bij kanoslalom kan van pas komen in andere disciplines, waaronder 
wildwatervaren. 

Wat we je te bieden hebben:
-Verbetering techniek
-Verbetering conditie
-Wedstrijden (indien gewenst)
-Thee met lekkers na de training
-Een gezellige en gedreven groep

Wanneer:  
Er is elke dinsdag en donderdag training van 19:00 tot 20:30

Aanmelden bij: 
André via slalom@utrechtsekanoclub.nl
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Personalia
Alles wat we binnen UKC doen en organiseren wordt mogelijk gemaakt door (actieve) leden. Soms 
in de vorm van kleine losse klussen, maar vaak ook via commissies en werkgroepen. Zonder de inzet 
van deze actieve leden zouden we niet de club zijn die we zijn; veel dank dus aan iedereen die zich op 
wat voor manier dan ook inzet voor UKC!
In deze rubriek praten we je bij over de laatste wijzigingen in de deelname van deze commissies 
en werkgroepen. Bij de commissies met mutaties noemen we ook de namen van de leden die in de 
commissie blijven. In principe noemen we alleen de voornaam, maar soms is een achternaam nodig 
omdat we meerdere leden hebben met dezelfde voornaam.
 
Jeugdcommissie
Nieuw: Anke, Mieke Steenbruggen,  
John van der Heemst
Gebleven: Oscar (coördinator)

Polocommissie
Nieuw: Jonna (coördinator)
Gebleven: Eefje Roelofs, Ties, Tijmen
Gestopt: Cor Snel

Materiaalcommissie
Nieuw: Ties
Gebleven: Sjoerd (coördinator), Jurriaan

Introductiecommissie
Gebleven: Irene (coördinator), Cor, Sjoerd, 
Niels, Johanneke
Gestopt: Jeroen Pool, Elja

Bestuur
Kandidaat bestuurslid: Marjoke
Gebleven: Johanneke, Nicole, Paul, Dineke, 
Rutger

Kascommissie
Nieuw: Marian, Jeroen van Hemert
Gestopt: Cor Veninga

Werkgroep UKC Lustrum
Nieuw: Irene Grijzen, Dineke
Gebleven: Evert (coördinator)

EHBO Team (nieuw)
Nieuw: Sonja (coördinator) & Kenneth
 
 
 
 
 

Verfteam (nieuw)
Eefje Roelofs, Woutske, Irene Aarts, Sonja,  
Marthan, Lennart, Merel, Elena en Jolien in 
overleg met Fred.

Werkgroep Sleutels / Toegang clubhuis 
(nieuw)
Fred (coördinator), Lennart, Peter Bell, Paul 
Schellart

Slalomcommissie Watersportverbond
Elke (penningmeester), Gert-Jan  

Goed om te zien dat zoveel mensen aan de slag 
willen voor UKC: veel succes! De mensen die 
stoppen met hun functie willen we graag heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet!
Wil je je ook inzetten voor UKC? Er zijn op 
dit moment nog vacatures voor de volgende 
commissies en activiteiten: Actieve leden coör-
dinatie, Jeugd (ondersteuning bij de lessen), 
Peddelblad, Materiaal, Buddies (met name 
toervaarders!), Bestuur, Expert Verzekerin-
gen, Barcommissie leden (voor bardiensten op 
woensdagavond), Stalling (voor het opgeruimd 
houden van de stalling), Introductiecommissie 
(coördinator) en Toervaren (met name tocht-
leiders voor korte tochten).

Voor meer informatie kun je terecht bij  
Johanneke via voorzitter@utrechtsekano-
club.nl Ook als er in dit overzicht iets mist of 
iets niet klopt kun je dit aan Johanneke laten 
weten.  
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Algemene gegevens
Clubhuis
Adres 
Westbroekse Binnenweg 2c 
3612 AH Maarssen (MolenPolder 
(Bij de achteringang van het  
recreatiecentrum de  
Maarsseveense Plassen)

Postadres
Secretaris UKC 
Bessemerlaan 33 
3553 GA Utrecht

Website  
www.utrechtsekanoclub.nl

Bestuur 
Johanneke, Nicole, Paul, Dineke, 
Rutger 
bestuur@utrechtsekanoclub.nl

Voorzitter 
Johanneke
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris
Paul van Rijn
secretaris@utrechtsekanoclub.nl

Penningmeester 
Nicole 
penningmeester@utrechtsekano-
club

Kantine & Verhuur Clubhuis 
Dineke
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl

Gebouwbeheer 
Fred  
gebouwenbeheer@utrechtsekano-
club.nl 
 
materiaalbeheer
Sjoerd, Juriaan, Ties
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

Ondersteuning en commissies

Stalling
Marco Smit 
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Introductiecursus
Irene 
introductie@utrechtsekanoclub.nl

Jeugd
Oscar 
Jeugd@utrechtsekanoclub.nl

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

Toervaren
Eefje van den Braak
toervaren@utrechtsekanoclub.nl

Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater 
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekano-
club.nl

Activiteitencommissie
Gerben, Lennart, Bart, Jitse & 
Irene   
activiteitencommissieukc@utre-
chtsekanoclub

PR-commissie & sponsering
Ties pr@utrechtsekanoclub.nl

Lustrumcommissie 
Evert, Dideke, Irene Grijzen 
lustrum@utrechtsekanoclub.nl 
 

 

Stuur al je verslagen van 
tochten en evenementen 
naar ons op voor het vol-
gende Peddelblad. Alles is 
welkom! Foto’s, berichten 
enzovoort. Als je leuke 
feitjes weet of interessante 
vondsten, tips of moves, 
horen we het ook graag.  
 
(Bij het versturen van foto’s 
graag het orgineel  
meesturen en niet de foto’s 
van bv. facebook.) 
 
Stuur een mail naar 
peddelblad@gmail.com

Oproe
p!

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht

Website  
Tom & Marian
webmaster@utrechtsekano-
club.nl

Redactie Het Peddelblad
Sjaan,  Lizelotte,  Margot
Peddelblad@utrechtsekano-
club.nl




