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Tarieven 2020*
 
Lidmaatschap
Eerste gezinslid   € 111,00 
Tweede gezinslid   € 75,00
Derde gezinslid e.v € 27,00 
Zelfstandig jeugdlid 
(tot 18 jaar)   € 75,00 
U-pas  korting mogelijk 
 
Inschrijfgeld   € 15,00 
Sleutelborg   € 50,00

Kanostalling  
(op eigen risico)
Kayak   €52,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten   € 68,00

Huren van clubmateriaal
    € 27,00
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 secretaris: 
(secretaris@utrechtsekanoclub.nl)  
tenminste 4 weken voor het einde van het boek-
jaar (31 december).

*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 ad-
ministratiekosten boven op het te betalen bedrag 
bij de 1e aanmaning. Bij de 2e aanmaning is dit 
bedrag 10 euro. 
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Van de voorzitster

Lieve leden,

Daar is hij weer: een prachtig nieuw Peddel-
blad! Vanwege het lustrumjaar deze keer niet 
alleen verhalen over onze belevenissen tijdens 
de afgelopen maanden, maar ook over hoe we 
als club 35 jaar oud zijn geworden. 

Verschillende terugblikken en artikelen uit de 
oude doos geven een mooi beeld van de ontwik-
kelingen die we als club de afgelopen 35 jaar 
mee hebben gemaakt. Ik vond het zelf bijvoor-
beeld heel interessant om de verhalen te lezen 
van de mensen die mij als voorzitter zijn voor-
gegaan: wat waren dat totaal andere tijden! 

Het is ook leuk om te lezen over de geschiede-
nis van de verschillende disciplines. De vorige 
keer lazen we al over de ontwikkelingen van 
slalom binnen UKC. Deze keer kunnen we lezen 
over polo en jeugd. De laatste jaren neemt de 
interesse in Open Kano toe en recent is ook een 
groepje begonnen met K1/Sprinttrainingen. Wie 
weet komen deze disciplines de komende jaren 
verder tot bloei en schrijven we hier over vijf tot 
tien jaar UKC geschiedenis over.

Daarvoor is het dan wel nodig dat we meer 
stallingsruimte realiseren want we hebben dit 
jaar de grens van onze stallingsruimte wel echt 
bereikt. John heeft verschillende mogelijke 
scenario’s voor de stalling uitgetekend en la-
ten doorrekenen. Deze scenario’s variëren van 
relatief beperkte extra stalling tot veel extra 
stalling en mogelijkheden tot andere ruimtes en 

dienen ter inspiratie voor de discussie. We zijn 
benieuwd welke (andere) ideeën dit oproept bij 
de leden en naar welke variant onze gezamenlij-
ke voorkeur uitgaat. Daar gaan we het tijdens de 
volgende ALV (online!) over hebben. Daarnaast 
zoeken we mensen die ons willen helpen om de 
nieuwe stalling een vliegende start te geven (zie 
ook vacatures elders in dit Peddelblad). 

We zijn als bestuur heel benieuwd naar jullie 
voorkeuren en ideeën en naar hoe we dat de 
komende jaren met elkaar kunnen realiseren. 
We bepalen nu tenslotte met elkaar wat er over 
tien jaar over deze periode wordt geschreven in 
het Peddelblad!

Veel leesplezier!

Johanneke
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Zaterdagavond 12 september hebben we van-
wege het 35 jarig lustrum van de club een licht-
jestoer gehouden. De viering met Band, Bbq, 
Borrel en Boot kon niet doorgaan vanwege 
Covid-19, maar die hebben we nog te goed!
 
Dus gingen we op deze mooie, zachte zaterdag-
avond met z’n allen de plas op in 3 verschillende 
groepen. Dit was zo geregeld, dat we elkaar zo 
min mogelijk tegen zouden komen bij kleedka-
mer en stalling. Al met al hadden zich zo’n 40 
mensen opgegeven. Tjerk was er zelfs voor uit 
Den Haag gekomen.
 
Toen wij aankwamen voor de groep van 19:30u 
lag het gras al vol boten van allerlei disciplines. 
Verder had de feestcommissie het gebouw en de 
bomen ervoor al vol slingers en lichtjes gehan-
gen. Op 2 dienbladen was de 35 jaar in waxine-
lichtjes uitgezet.
 
Al spoedig was onze groep druk bezig zichzelf 
en hun boten vol te hangen met lampjes, light 
sticks en ballonnen. Johanneke had zelfs 2  pot-
ten met kaarsen op haar dek gelijmd (ze heeft 
ze er inmiddels wel weer afgekregen.). Na flink 
gebruik van plakband waren we klaar om met 
onze lichtuitrusting van wal te steken.
 
Toen we eenmaal als eerste groep op de plas 
lagen, was de vraag wat we nu verder zouden 
gaan doen.  Het was inmiddels zo’n uur of acht 
en het zou rond 20:30 u donker worden. Het 
voorstel om de trekgaten in te gaan werd afge-

stemd en dus werd het een rondje plas.
 
Tegen de tijd dat we bij de verste punt van de 
plas waren, was het donker genoeg om de licht-
jes en kleuren goed te zien. Johanneke had haar 
kaarsen brandend weten te houden en bleek een 
reflecterend rugnummer met UKC om te heb-
ben gebonden.
Lydia verraste ons met een compleet zwaailicht 
op haar voorplecht.
 
Inmiddels kwamen ook de andere groepen 
deze kant op varen. Oscar en Mara hadden via 
tentstokken een soort masten op hun bootjes 
gemaakt, die via een wand van lichtkettingen 
overeind gehouden werden. 
 
Ook een leuk effect was er bij Evert en Elke die 
ook lichtjes lang hun peddel hadden gebonden 
en dus wisselende lichtstrepen door het water 
trokken.
 
Na wat  rondvaren, bijpraten en bewonderen 
van verschillende groepjes voeren we weer terug 
naar de UKC.
Toen de boten weer in de stalling lagen, praat-
ten we nog even verder bij rondom de picknick-
tafels.
Lydia had madeleine-cakejes neergezet vanwege 
haar verjaardag. Dineke deelde aan alle deelne-
mers UKC sleutelhangers uit.
 
Daarna ging ieder weer zijns weegs.

Lustrumlichtjestocht
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Voor mij is de periode in het bestuur begonnen 
als lid van een bestuur waarin de rol van voor-
zitter de heetste kastanje was. De eerste tijd 
hebben we bij toerbeurt die rol per vergadering 
laten rouleren. De ‘hitte’ zat ’m in de kwaliteit 
en de lange tijd  (8 jaar) dat de vorige voorzitter, 
Bert Otten, zijn taak had uitgevoerd. Na enige 
tijd is het dan zo gekomen dat ik dan formeel 
de voorzitter ben geworden. De aanleiding was 
vooral extern; instanties en andere verenigingen 
vinden het prettig als zulke rollen duidelijk zijn.
 
De boel draaiende houden was de belangrijkste 
taak voor het bestuur. Het onderhoud van het 
oude clubhuis was daarbij een groeiende zorg, 
want ’t hout en de fundering werden langzamer-
hand wel slechter. De eerste schermutselingen 
qua verplaatsen en nieuwbouw hebben we in die 
periode ook gehad. Een nieuwer groter clubhuis 
niet aan de plas, maar wel dichterbij dan waar 
het toen stond, is gedroomd. Ook een versie met 
sauna. En plannen voor een gedeeld clubhuis 
met WSU, UKC en mogelijk voorzieningen voor 
het blote deel van het strandbad. Dat zou dan 
op de toenmalige grens tussen bloot en gekleed 
- aan de oostkant van het grasveld waar de stei-
gers toen waren -  hebben moeten komen.
De houten steiger, die er eerst lag is in die jaren 
ook vervangen geraakt door de betonnen drij-
vende steiger die nu nog steeds in gebruik is.
De eerste zeekajak van de club (rode P&H  
Umnak) is in die jaren ook aangeschaft. 
 

De slalommers hebben het grotendeels zelf ge-
regeld, maar de verlichting van de slalombaan is 
ook al van ongeveer die tijd.
 
Wat mij betreft is het fijn als de UKC een club 
blijft waar veel mensen samen kunnen genieten 
van de brede mogelijkheden van de kanosport.  
Als we dat zo kunnen regelen dat naast het 
bestuur veel leden in en om de commissies een 
bijdrage kunnen leveren, dan verwacht dat met 
“vele handen maken licht werk” dat doel nog 
vele jaren kunnen najagen.

Jan Tjalling van der Wal (roulerend 
voorzitter vanaf 1996, vaste voorzitter  
vanaf 1999 t/m 2002)

UKC door de tijd
De voorzitters
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Cor Snel (voorzitter van 2003 (eerst ad 
interim)  t/m 2007)

Ik zal proberen mijn herinneringen aan mijn 
UKC-voorzitter/bestuurstijd
weer eens op te diepen.

Toen ik als bestuurslid begon bij de UKC was de 
insteek al een aantal jaren: Sparen, sparen, spa-
ren voor het nieuwe clubhuis. Het besef, dat de
oude loods geen eeuwig leven had en dat er iets 
permanents gebouwd zou gaan worden was 
alom aanwezig in de vereniging. Er werd dan 
ook niet geïnvesteerd in materiaal en er werd 
zuinig geleefd. Daarom had de vereniging nieu-
we leden ook niet zo heel veel te bieden. Wat 
afgedankte kano’s en zwemvesten waren er wel. 
Nieuwe leden moesten maar snel eigen
materiaal aanschaffen en alle activiteiten moes-
ten uit eigen zak betaald worden. Geen wonder 
dat de club steeds meer een club van oudge-
dienden werd en dat nieuwe leden weer snel 
afhaakten.

Met mij kwamen er ook andere nieuwe be-
stuursleden in de club. Het werd duidelijk dat 
de nieuwbouw nog wel 5 tot 10 jaar kon duren 
en dat de club echt nieuw leven nodig had. 
Voorzichtig werd er dan ook geïnvesteerd in 
nieuw materiaal en werd geprobeerd om de 
club te promoten in de regio Utrecht en leden 
actief te betrekken. Echt makkelijk ging dit 
echter niet. Als bestuurslid/voorzitter had ik de 
nodige neventaken, zoals de redactie van het 
Peddelblad. Na een aantal jaren ben ik gestopt 
als bestuurslid. Nieuwe leden kwamen,
een nieuw clubhuis werd gerealiseerd en  

uiteindelijk begon de club weer op te bloeien.  

Achteraf gezien was het best een moeilijke tijd 
en besef ik hoe belangrijk het is voor de UKC 
om een mooi eigen plekje te hebben.
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Ik begon als aspirant voorzitter in de winter 
mee te draaien met het toenmalige bestuur, die 
nog voorzitterloos was. Je probeert je een draai 
te vinden en de belangrijkste onderwerpen voor 
een bestuur goed te organiseren. Maar het was 
al snel duidelijk; dat was er maar één: de nieuw-
bouw van het clubhuis. De ‘functionele’ eisen en 
wensen waren al goed beschreven. Alleen waar 
dat gebouw zou moeten staan en hoe we dat 
gingen betalen, dat was nog verre van duidelijk.
Binnen het bestuur waren er ook wat wisselin-
gen. Of eigenlijk vooral bestuursleden die ermee 
stopten. Zodoende was ik naast voorzitter ook 
ineens verantwoordelijk voor het Peddelblad en 
de nieuwbouw. Inmiddels waren er gesprekken 
opgestart met de toekomstige Sauna, om naast 
hun te gaan bouwen, en met de stichting die 
het gebouw van de duikers aan de overkant van 
de plas beheert. En wederom kwam de vraag 
naar boven: hoeveel kost dat en hoe gaan we dat 
betalen?
Om duidelijk te krijgen wat we zouden kunnen 
betalen, hebben we een business plan nieuw-
bouw geschreven. Dit plan zou ook nodig zijn 
voor een hypotheek aanvraag. Hierin stond 
eigenlijk alles van de vereniging en de financi-
en. Op basis van het ontwerp van de architect 
van de Sauna konden we bij aannemers offertes 
gaan opvragen. En dan kan je gaan rekenen, 
en puzzelen. Ledenobligaties. Renteloze lening 

bond. Spaargeld. Hypotheek. We kregen het 
plaatje niet rond.
Ondertussen draaide de vereniging wel gewoon 
door en waren er de gebruikelijke activiteiten: 
introductiecursus door Niels, lezingen over 
kajak-avonturen, André en Petra met de jeugd, 
toertochten, wildwaterweken, start van een 
nieuwe pologroep en natuurlijk de nieuwjaars-
receptie en zomer-bbq.
2010 moest het jaar worden van de beslissing. 
Ik ben de tel kwijt geraakt hoeveel ALV’s we 
hebben georganiseerd. Ook zelfs een keer in het 
gebouw van de duikers om hun faciliteiten te 
bekijken. Dit was zondermeer de meest roerige 
ALV ooit (tenzij er nog roeriger waren voordat 
ik lid werd in 2001). Daar is toen besloten om 
bij de duikers in te trekken en het spaargeld te 
gebruiken om een botenloods te bouwen. Op 
naar de bank voor de laatste benodigde centjes. 
Bleek ineens de rente een stuk lager te staan 
dan waarmee gerekend was…. Terug naar de 
sommen en nieuwbouw naast de Sauna, wat 
qua locatie veel beter was dan de overkant.  Dat 
bleek ineens mogelijk. De handtekening die 
Otto en ik bij de aannemer gezet hebben was 
zonder meer de meest spannende handteke-
ning, die ik ooit gezet heb.
Maar ja, dan ben je er nog niet. Want er moet 
nog wel gebouwd worden. En er moet nog heel 
veel geregeld worden: af- en aansluiten kabels 
en leidingen, sloop, mogelijke materialen oude 
clubhuis, daadwerkelijk sloop oude clubhuis 
(dank Steven), verhuizing en tijdelijke opslag 
alle inboedel (en alle tegels) en kajaks in de 2 

Oscar van Dam, voorzitter UKC van 
2008-2017
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wc-gebouwen, waar nu WSU en Gejo zitten. 
En bouw zit nooit mee: vorst, diefstal waterme-
ter, geen geld voor dure stenen, toen weer wel, 
geen geld voor duur hout (nog steeds niet), te 
dure bomen (dan maar een goedkope peren-
boom (staat er nog steeds, heerlijke stoofpeer-
tjes).
Maar de daadkracht en de wil om te helpen van 
de leden was onvoorstelbaar groot. Met het 
slopen van bruikbare materialen, verhuizen, 
afbouwen en inrichten. Dat was een fantastische 
drukke tijd. En toen was daar ineens de officiële 
opening in juni 2011 en feest en hadden we weer 
een clubhuis met ruime stalling.
In de jaren erna bleef het financieel spannend. 
We hadden totaal geen geld meer en we moes-
ten sparen om € 21.000 + rente aan ledenobli-

gaties binnen 5 jaar te kunnen aflossen. Lake 
Diving moest op zoek naar een nieuw onderko-
men en trok uiteindelijk bij ons in. Er kwamen 
ook meer nieuwe leden die ook meer wilden 
organiseren. De vereniging ging meer ‘leven’: 
een nieuwe wildwatergroep, nieuw introduc-
tieprogramma, een nieuwe jeugdgroep, meer 
slalommers, meer poloërs, varen op groot-wa-
ter, open-kano varen. De hoop, dat een nieuw 
mooi onderkomen nieuwe mensen trekt en 
meer mensen langer verbindt, heeft zeker goed 
uitgepakt.
Door de ledengroei konden we de ledenobliga-
ties aflossen en was zelfs een 2e uitgifte niet no-
dig. Dat vond ik een mooi moment om op zoek 
te gaan naar een nieuwe voorzitter.

Samen UKC
Oscar gaf begin 2016 aan dat hij wilde stoppen 
als voorzitter. Na een jaar twijfelen (en af-
wachten of misschien toch niet iemand anders 
het stokje van Oscar zou overnemen) besloot 
ik begin 2017 om dan zelf de stoute schoenen 
maar aan te trekken: ik stel mij kandidaat als 
voorzitter. Een groot deel van de leden van dat 
moment was lid geworden via de introductie-
cursussen die ik sinds 2013 organiseerde. Daar-
door voelde het voor mij als een vertrouwde 
en veilige omgeving om deze stap buiten mijn 
comfort zone te zetten. En blijkbaar hadden de 
leden dat vertrouwen ook want ik werd gekozen 
tot voorzitter!

Luxe
Als voorzitter bevond en bevind ik me in een 
luxe positie: we hebben een mooi eigen gebouw 
en we zijn een financieel gezonde club die kan 
investeren in haar materiaal en zonnepanelen 
op het dak. Maar we hebben bovenal ook een 
heleboel leuke leden die zich fanatiek inzetten 
voor de club. Daardoor is er een goed gevulde 
agenda en zijn onze faciliteiten op orde. Boven-
dien hebben we niet te klagen over de aanwas 
van nieuwe leden, zelfs in dit Corona jaar. Hun 
enthousiasme houdt onze club fris, jong, scherp 
en levendig en het is tof om te zien dat nieuwe 
leden zich niet alleen vermaken op het water 
maar zich ook steeds vaker al vanaf het begin 

Johanneke Minnema (voorzitter sinds 
2017-heden
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van hun lidmaatschap actief inzetten voor de 
club!

Uitdagingen
Tegelijkertijd brengt juist ook deze groei, van 
130 leden in 2012 naar 240 leden nu, nieu-
we uitdagingen met zich mee. Als je met 240 
mensen gebruik maakt van dezelfde faciliteiten 
zijn informele onderlinge afspraken niet meer 
toereikend, mensen kennen elkaar niet meer 
allemaal, materiaal en faciliteiten worden inten-
siever gebruikt en slijten sneller en de stalling is 
overvol. Een administratie die aan elkaar hangt 
van verschillende excel-lijsten is ook steeds va-
ker niet meer handig, net als dat het niet meer 
zo handig is dat het bestuur nog veel uitvoeren-
de taken zelf blijft doen.

Daarom hebben we ons de afgelopen jaren voor-
al op deze punten gericht: er is gebouwd aan 
een organisatie van verschillende commissies. 
We werken aan een duidelijke taakverdeling en 
besteden veel aandacht aan de communicatie 
over wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat 
leden ook weten bij wie ze terecht kunnen. Ook 
proberen we voldoende mensen te enthousias-
meren om zich actief in te zetten zodat niet alles 
op dezelfde schouders terecht komt en het voor 
iedereen leuk blijft. Daarnaast is een systeem 
(Conscribo) ingevoerd om de boekhouding en 
diverse administraties op elkaar aan te laten 
sluiten. Zo worden we steeds een beter geor-
ganiseerd. Maar gelukkig wel zonder dat we de 
informele sfeer die onze club typeert uit het oog 
verliezen!

We doen dit alles in lijn met het beleidsplan 
Samen UKC 2018-2021 dat we in 2017 hebben 
geschreven op basis van diverse brainstormses-
sies en een ledenenquête. Het is tof om te zien 
dat we als club inmiddels veel van de plannen 
die we hebben gemaakt hebben kunnen realise-
ren!  

Zorg
De groei als zodanig was in dit beleidsplan nog 
niet zozeer een onderwerp: hoe gaan we om met 
de ledengroei en het (toen nog) dreigende tekort 
aan stallingsplekken? In 2019 vond daarom 
opnieuw een ledenberaad plaats waarna een tij-
delijke groeiwerkgroep een aantal adviezen aan 
de club formuleerde. Uitdaging voor de komen-
de tijd is om uitvoer te geven aan deze adviezen. 

Een van de adviezen is om een extra kanostal-
ling te realiseren en om het terrein anders in 
te delen; maar waar en hoe doen we dat dan? 
Dat is een intensief meerjaren traject dat vraagt 
om actief commitment van een bredere groep 
mensen dan alleen het bestuur. Hier is allerlei 
expertise, out-of-the-box denken en vooral een 
boel enthousiasme en doorzettingsvermogen 
voor nodig. Ik maak me er zorgen over dat hier 
tot nu toe nog weinig animo voor is. Daarom 
ook op deze plek een oproep: wie heeft zin en 
tijd om zich hier in vast te bijten!? 

Trots
De peddelblad commissie vroeg me ook waar 
ik trots op ben. Daar sluit ik graag mee af: ik 
ben trots op het enthousiasme en de energie 
waarmee onze leden smoel geven aan onze club 
en aan activiteiten en alles wat nodig is om dat 
voor elkaar te krijgen. Ik word altijd super blij 
van lekker drukke avonden waarop de stalling 
vrijwel leeg is en verschillende groepen mensen 
op hun eigen manier actief zijn op het water. 
Op dat soort momenten is onze vereniging wat 
mij betreft op zijn best! Helaas waren er dit jaar 
vanwege Corona even niet zoveel van dat soort 
avonden, maar ook de manier waarop iedereen 
heeft meewerkt aan het opvolgen van het co-
ronaprotocol en het mijden van drukke momen-
ten - hoe vervelend ook - maakt mij trots. 
Ook kan ik erg genieten van het enthousiasme 
waarmee de mensen die deze zomer lid zijn 
geworden reageren op onze vereniging en haar 
faciliteiten en dat zij direct al participeren in 
allerlei activiteiten. Ook vind ik het super tof 
om te zien hoe iedereen zijn best doet om deze 
nieuwe leden welkom te heten en te betrekken 
bij bestaande en nieuwe activiteiten. Hoera voor 
ons! Ik hoop dat we elkaar spoedig weer veel en 
vaak zullen treffen op en rond het water!
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Hohenlimburg 15 augustus
Voor veel mensen betekende corona ook een stuk minder wildwater varen de afgelopen maanden, 
maar gelukkig konden we nu toch weer een dagje naar het baantje Hohemlimburg in Duitsland! 
Organisatorisch was het wel even anders: er moesten vooral wat extra auto’s geregeld worden door 
de regel dat er maximaal 2 personen of personen uit hetzelfde huishoudens in dezelfde auto moch-
ten. Gelukkig ging dat allemaal prima en hoefde daardoor ook de trailer niet  mee. Met een wisse-
lende groep van 12 mensen zijn we uiteindelijk die kant op gegaan. 
Voor de een was het weer even wennen (al dan niet met een zwempartij), voor de ander lekker uit-
daging zoeken in de surfgolfjes. Af en toe was het wel even wachten op de oefeningen van de lokale 
reddingsbrigade die een trainingsdag op de baan hadden. Maar we konden prima overal tussen-
door. Het grootste gedeelte van de dag hebben we met een lekker zonnetje kunnen varen, alleen 
aan het einde was er wat regen.
Door corona was het naderhand helaas wel wat lastiger om met z’n allen uit eten te gaan.  Pizza’s 
halen om naast het baantje op te eten duurde te lang. 
Dus uiteindelijk heeft iedereen onderweg zelf wat geregeld en waren we daardoor weer op tijd 
thuis.
Tot snel weer! 
 
Lennart
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Paalkamperen op Loosdrecht  / Ad Tourné

“Paalkamperen, dat is dit voorjaar in heel Nederland toch opgeheven door Staats-
bosbeheer?” Die vraag kreeg ik meermalen toen ik vertelde dat ik op Loosdrecht 
ging Paalkamperen.  Het antwoord is simpel. Staatsbosbeheer gaat over zijn eigen 
natuurterreinen, maar niet over Loosdrecht. Daar is het Plassenschap de baas.

Twee jaar geleden kwam de mogelijkheid van 
paalkamperen op 2 van de 4 recreatie eilanden 
in de Loosdrechtse Plassen: Meent in het zuide-
lijk deel en Markus Pos in het noordelijk deel. 
Op beide eilanden waren altijd al toiletten en 
een kraan met drinkwater. En nog wat dingen 
als picknick tafels een speelweide, kinderstrand-
je en afvalcontainers. Op Meent zelfs een kiosk 
met ijs, snacks en fris. En aanlegplaatsen voor 
recreatievaart waar druk gebruik van gemaakt 
wordt.  In het haventje aan de beschutte kant 
van de eilanden is een verlaagd stuk voor kano’s 
(dat is ook op Geitekaai en Weer). Met een boot 
mag je er 3 nachten blijven. Sinds 2 jaar mag 
dat officieel ook met een tentje rondom de paal-
kampeer-paal. Dat mag van april t/m oktober. 
Ik verwacht dat in het winterseizoen de toiletten 
en het water afgesloten zijn. 
Toen alles dicht ging vanwege corona, vroeg ik 
me af hoe het met paalkamperen op Loosdrecht 
was. Vorig jaar had ik al gekampeerd op Markus 
Pos en op Meent. Zou dat deze zomer ook kun-
nen? Uit de verte, vanaf de Strook, zag Meent 
er begin september uit ‘as usual’, met drukte 
en de snacktent open. Dan zal op Marcus Pos 
(mijn favoriet) ook wel open zijn, besloot ik. 
Dus laadde ik op zaterdag mijn kano vol met 
kampeer-spullen en eten en vertrok voor een 
paar dagen. Het waren meteen de mooiste da-
gen van september met veel zon, weinig wind en 
middagtemperaturen halverwege de 20 graden. 
Beter kon ik het niet wensen.
UKC – Markus Pos - met een volgepakte kano - 
is best een expeditie. Ik heb het vaak gedaan en 
ga altijd via de Nedereindsevaart. Je stapt in net 
aan de overkant van de Westbroekse Binnenweg 
(hoge kant!) en dan vaar je 5 km bijna in rechte 
lijn noordoost tot je vlak bij het vliegveldje van 
Hilversum aan het eind van de polder ben. Hal-
verwege heb je dan al een keer moeten overdra-
gen,  omdat een dam de doorvaart verspert. Die 
overdracht is niet zo moeilijk:  je sleept je kano 

gewoon door het gras. 
Het is een mooi traject. Eerst nog langs een weg, 
maar na het laatste huis van Westbroek West 
kom je in een stille en weidse polder. Geen weg 
of huizen in de buurt. Wel veel vogels, lucht en 
wolken en stroken broekbos. Op ca. één kilome-
ter afstand loopt een natuurpad door de West-
broekse Zodden. Je hoort en ziet wel (zweef)
vliegtuigjes van het nabije sportvliegveld Hilver-
sum. 
Aan het eind wacht de echte uitdaging: overdra-
gen naar het Tienhovens kanaal. Beide kanten 
zijn hoog (tot wel 3 meter), steil en meestal 
dicht begroeid. Wie bang is voor brandnetels of 
naar beneden glijden en een nat been halen kan 
er beter niet aan beginnen. Dan moet de kano 
ook nog tegen die helling op (eraf gaat makke-
lijker). Ik gebruik altijd een lang touw aan de 
voorpunt van mijn kano  en sleur het zaakje dan 
naar boven. 
Maar met wat inspanning en geluk lig je dan 
uiteindelijk toch in het Tienhovens kanaal. Dat 
vaar je links in, richting Breukeleveense Plas. 
De andere kant loopt snel vast in dichte planten. 
Weer een heel mooi traject met dichtbegroeide 
oevers. Verderop geen auto’s wel wandelaars en 
fietsers. Je passeert een eendenkooi en de stille 
weilanden van het Ster-gebied ten oosten van 
Loosdrecht. Na het laatste huis (mooi gelegen 
tussen de bomen) kom je met een bocht op de 
Breukeleveense plas. Heel vaak waait het hier 
onverwachts harder dan tussen de beschutte oe-
vers van het Tienhovens  kanaal.  Opletten dus.

De Breukeleveense Plas is meestal stil. En 
wordt daarom ook wel Stille Plas genoemd. Via 
2 smalle doorgangen met een bruggetje kun je 
naar de Loosdrechtse Plassen. Die zijn lastig te 
vinden. Een ligt in de westoever op ongeveer 
3/4 van zuid naar noord varend. De andere in 
de noordoever ongeveer op 1/3 van oost naar 
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west varend . Bekijk het vooraf goed op een 
kaart en volg de oever totdat je de doorgang 
ziet. Dat is vaak pas op het laatste moment.
Naar Marcus Pos is de doorgang op de noordoe-
ver het meest logisch. In afstand is het niet ver, 
maar het vraagt goed kijken en oriënteren om 
te zien waar je heen moet. Grofweg noordwest. 
Een kaart en kompaskoers kunnen helpen als 
je op Loosdrecht niet zo bekend bent. En wind 
en golven kunnen hier weer anders zijn dan op 
de Stille Plas. Met harde wind kan het hier echt 
spoken. Altijd alert zijn.
Maar op mijn tocht was het een eitje. Eind van 
de zaterdagmiddag liep ik het haventje binnen. 
Daar lagen al best veel bootjes en verderop ook 
tenten. Veel mensen: gezinnen met kinderen en 
honden, tatoo-boys, patserige typetjes en brave 
senioren. Op de grasveldjes tafels en klapstoe-
len en BBQ’s die al begonnen te roken. Ik voelde 
me nogal afsteken met mijn landrover-kayak, 
mijn kanokleren en mijn mini-tentje. Maar de 
sfeer was gemoedelijk en zomers en je moet niet 
moeilijk doen. Mijn tentje stond nog maar net 
of ik was al druk aan de praat met een sympa-
thiek stel, dat even verderop voor hun tentje zat. 
Zondag maakte ik een kanotocht  en ik was te-
gen 17.00 uur weer terug op het eiland. De sfeer 
was vergelijkbaar met zaterdag. Zomerse vakan-
tiedrukte, veel dagjesmensen. Tot 18.00 - 18.30 
uur toen als bij toverslag bijna iedereen vertrok. 
Het weekend was voorbij, de afvalcontainers 
vol en het eiland liep leeg, op een paar boot-
jes en mij als eenzame kampeerder na. Op de 
plas vlakbij klonk soms nog het geraas van een 
speedboot (nog effe een rondje om het eiland!), 
maar na donker hield dat ook op. 
Ineens kon ik denken dat ik het eiland voor me-
zelf had. Op weekdagen en als het weer minder 
is, zal je dat gevoel het meest hebben.  Ik heb 

4 dagen op Marcus Pos gekampeerd. Het weer 
was top. Ik maakte mooie en lange tochten in 
de omgeving en voelde me helemaal ‘thuis’ als 
ik weer op het eiland terug was, op m’n eentje 
kookte, naar de zinkende zon keek en met wat 
schaars sprokkelhout nog een vuurtje stookte. ik 
heb het erg naar mijn zin gehad. Paalkamperen 
op Loosdrecht: YES!

Je kunt op meerdere manieren van UKC naar 
Loosdrecht. Op mijn terugtocht stak ik de plas 
schuin over (zuidwest) en  ben daarna door-
gevaren naar de Zuidelijke kievitsbuurt . Dat 
is een heel mooi trekgatengebied om kriskras 
doorheen te varen! 
Daarna voer ik via het Tienhovenskanaal 
naar de Kraaienestersluis en over de Vecht 
via Maarssen naar de Molens van Oud Zuilen. 
Daar heb ik overdragen om uit te komen bij 
de Maarsseveense Plas. Een kortere route is 
vanaf de zuidwestpunt van Loosdrecht via de 
Bethunepolder naar onze Trekgaten. Bij elke 
route moet je 2 x overdragen en als je alleen ben 
met een vol bepakte kano is dat een uitdaging.

In het zomerseizoen (dit jaar tot half septem-
ber) doet de Loosdrechtse Fietsboot Marcus Pos 
aan. De Fietsboot maakt 3 x per dag een rondje 
langs vaste op/afstap plekken. Een daarvan is 
De Strook, aan de  zuidkant van de Loosdrecht-
se Plas. Of jachthaven Muyeveld in Nieuw Loos-
drecht. Je kunt zonder fiets meevaren en met de 
auto je bagage naar de Strook brengen waar je 
goed kunt parkeren. Zo kun je zonder kano toch 
op Marcus Pos kamperen. Check voor precieze 
info de website van de Fietsboot.
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Ben jij al poloster vanaf begin polo-UKC?
De UKC polo ploeg is in 2001 opgericht door 
een paar ambitieuze wildwatervaarders die wel 
eens wat anders wilden. Geloof het of niet, ze 
zijn dus begonnen met polo in wildwaterboten. 
En dat herken je heel misschien nog wel een bé-
tje aan de typische zijwaarts-invaar en klassieke 
beuk-stijl van een aantal veteranen. Technieken 
die de jeugd van tegenwoordig helaas niet meer 
beheerst. 
Ik ben er net iets later bij gekomen toen ik in 
2002 naar Utrecht verhuisde. Ik kwam via de 
website in contact met één of andere Cor, een 
vriendelijke reus, die me uitnodigde om eens 
mee te trainen. 
 
Weet jij wanneer het begin van polo-UKC 
was?
De eerste keer dat ik meedeed, was tijdens een 
zwembadtraining. Ik had toen al jaren bij Ieper 
gespeeld en was ervan overtuigd dat Utrecht 
bij de polo wereldtop behoorde. Want ja, mijn 
beeld van het Nederlandse kanopolo bestond uit 
internationale toernooien waar de Nederlandse 
ploegen de allerbeste waren. Ik vroeg me seri-
eus af of ik wel goed genoeg zou zijn voor deze 
club en stijf van de zenuwen liep ik zwembad 
Bisonspoor  binnen, nadat ik eerst hopeloos 
verdwaald was in het romantische industriege-

bied  Maarssen. Heel lang zijn die zenuwen niet 
gebleven, overigens. Gelukkig zat er gigantisch 
veel groeipotentieel in UKC.  En met versterking 
van wat nieuwe spelers (die op Aldo na allemaal 
weer vertrokken zijn) bereikten we al snel ons 
huidige sterke en constante niveau.
 
Wat deden jullie toen?
Zoals trainingen? Hadden jullie een trainer of 
waren jullie auto-didact?
De voorbije 10/15 jaar bestaat de basis van UKC 
veteranen al uit Cor, Oscar, Mieke, Mark, Jan 
Willem (JW), Aldo en ik (Lorre). Omdat wij 
zo veel natuurlijk talent hebben, is er eigenlijk 
nooit een trainer aan te pas gekomen. We zijn 
een volledig zelflerend team. Pure autodidacten 
en dat kun je dan ook zien. We spelen ook nog 
steeds volgens de spelregels uit onze beginja-
ren. Die spelregels veranderen ieder jaar, dat is 
voor ons niet meer bij te houden. Maar de oude 
regels kennen we heel erg goed. 
En we staan natuurlijk aan de basis van een 
aantal Utrechtse toptalenten. Zo is coach 
Mark(je) groot geworden onder de vleugels van 
UKC veteranen! 
  
 
 

UK
C -er in beeld

Laurence 
Maes
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Gingen jullie naar toernooien of wed-
strijden en was dat op eigen initiatief of 
op uitnodiging of stond dat ergens ver-
meld hoe je in kon schrijven?
Omdat we zo ontzettend veel talent hadden, 
wilden we dat ook wel eens meten in het bui-
tenland. We zijn dus op zoek gegaan naar toer-
nooien die aansloten op ons ambitieniveau 
(zowel op als naast het veld), namelijk Londen, 
Helmond en Ieper. We kunnen hier van alles 
vertellen over nachtelijke escapades in Gent 
(en een trapincident en iets met verdwalen), de 
collectie groene, gele en rode kaarten van Mark, 
Cor die versierd wordt door knappe mannen (of 
waren het toch die dames uit Wales of Spanje?), 
urenlang dansen  in de Ministry of Sound (in-
middels legendarisch, want gesloten), rupsen 
en swaffelen, iets met vergeten paspoorten en 
grenscontroles, auto’s parkeren op rotsblokken, 
nachtelijke zwempartijen om indruk te maken 
op meisjes (meer info bij Markje), strategische 
wissels, etc. Maar die verhalen klinken toch echt 
veel beter en heroïscher met een biertje erbij.
 
Naast toernooien gaan we ook in wisselende 
samenstellingen op vakantie met elkaar. Dat 
versterkt onze teamband op het water waardoor 
we elkaar blindelings kunnen vinden op het 
veld. Alhoewel JW nog steeds denkt, dat hij dat 
ook verbaal kenbaar moet maken. 
 
Die reisjes gingen van mannen tripjes naar 
Costa Rica en Hoorn, familievakanties in Frank-
rijk, een weekend waar we niet de Guinness 
Brouwerij gingen bezoeken (en een aantal van 
ons last hadden van leeftijdsdiscriminatie toen 
ze een kroeg in wilden) tot een schaatsvakantie 
in Zweden die eindigde op langlauflatten (en 
waar iemand van ons leerde dat ijspriemen toch 
echt geen onderdeel mogen uitmaken van je 
handbagage). 
 
Vanaf wanneer was er een eigen  
georganiseerd toernooi?
Of nodigden jullie teams uit voor een wedstrijd?
Cor en Oscar (aka het organiserend vermogen 
van de veteranen) vonden dat het tijd werd 

voor een eigen toernooi en aldus geschiedde. 
Eerst bij de polobaan het Hemelvaart begin-
nerstoernooi vanaf 2003 en inmiddels een iets 
serieuzere versie voor het clubhuis (waar de 
drie UKC-ploegen voornamelijk strijden om de 
medailles en nog wat ploegen uitnodigen om het 
toch de illusie van een toernooi te geven). 
 
Welke hoogtepunten waren er? Sportief 
of qua gezelligheid.
De veteranen ploeg in een aaneenschakeling van 
hoogtepunten (op wat dieptepunten na, maar 
daar wordt niet meer over gesproken). Sportief 
gezien zijn we ooit 4e geworden in de 2e klasse 
(nee niet de 3e) van het toernooi van Helmond. 
Net geen podium maar wel de hoogste ranking 
ooit van een UKC ploeg op Helmond. 
 
Wanneer zijn jullie veteraan geworden? 
En hoe?
Kwamen er veel nieuwe spelers bij, zodat 
er een nieuw team gevormd moest wor-
den? Hoe is dat gegaan?
We zijn altijd veteranen geweest (heeft niets 
te maken met leeftijd maar wel met onze polo 
ervaring). De komst van Markje heeft daar nooit 
iets aan veranderd. 
 
Mark Prins is nu coach bij UKC, maar 
ooit begonnen als jonge speler?
Wat kan/mag je daar over vertellen?
We hebben Mark beloofd dat we bepaalde 
verhalen niet meer gaan delen omdat dit zijn 
autoriteit als coach zou aantasten. Maar behalve 
dat het met Markje altijd heel gezellig was, had 
hij toen al de eigenaardige gewoonte om overal 
kledingstukken te verliezen en schoot hij toen al 
met veel enthousiasme alle ballen over en naast 
het doel. 
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Mij werd laatst gevraagd om het stuk van 
Laurence, over de historie van het kano-
polo bij de UKC aan te vullen of te corri-
geren. Nu is de tekst zoals zij die geschre-
ven heeft de waarheid, de hele waarheid 
en niets dan de waarheid, dus correctie 
is hier niet nodig. Maar zoals ze zelf al 
schreef, zij kwam pas vanaf 2002 met de 
UKC mee spelen, dus het aller- 
eerste begin van het Veteranenteam heeft 
zij gemist. Daarom zal ik nog een klein 
stukje toe voegen vanaf het allereerste 
begin.

In het begin was alle materie in het universum, 
inclusief het universum zelf, samen geklonterd 
tot een piepklein bolletje. Een kleine 14 miljard 
jaar geleden explodeerde het geheel en tijd en 
ruimte ontstond. Dit is dus eigenlijk het eerste 
begin van de UKC-veteranen. 
Vervolgens gebeurde er een tijdje niks inte-
ressants totdat we in 2001 (dit hanteren we 
meestal als oprichtingsdatum) met een groepje 
wildwatervaarders tijdens de UKC -voorjaars-
week zaten te kletsen over de saaie wildwater-
trainingen op de plas. Drie keer steunen links, 
drie keer rechts en een keer eskimoteren, meer 
zat er niet in op stilstaand water. Veronika, Roni 
dus, vertelde dat ze in Duitsland bij de Uni wel 
eens kanopolo had gespeeld en dat dit wel een 
goede oefening was om meer gevoel voorstabi-
liteit te krijgen. André Verheem wist daarop te 
vertellen dat er 10 jaar terug ook bij de UKC met 
een groepje gepolood werd maar deze waren tot 
het slalommen overgegaan. 
De materialen, een aantal boten incluis, lagen 
nog steeds op de rommelzolder. Dus eenmaal 

terug uit Frankrijk zijn Roni en ik de zolder op 
geklommen en hebben eens gekeken wat er nu 
allemaal was en wat ontbrak. Al snel was er een 
rommeltje bij elkaar gezocht zodat we konden 
beginnen. Een doel van aluminium latjes werd 
aan een lijn van de slalombaan gehangen en met 
wildwaterboten gingen we aan de slag. Helmen 
en zwemvesten vonden we (nog) niet nodig. 
Maar al snel kwamen de eerste poloboten in het 
vizier. Ook speelden Oscar, Helene en ik al mee 
bij het Noord-Holland open, dat in het zwem-
bad in Zeist werd gespeeld. We sloten ons daar 
aan bij een ander team, the Clan,  dat net als wij 
krap in de spelers zat.  Ons enthousiasme werd 
trouwens snel opgepikt door de NKB, want  een 
jaar later mochten we het Hemelvaart toernooi 
organiseren. En net als poloën, zit organiseren 
ons in het bloed. Tijdens het uitleggen van het 
veld liet Roni het houten doelvlot iets te hard 
omklappen zodat de doelpalen braken. Ook 
bleek de volgende ochtend dat iemand ’s nachts 
de drijvende lijnen had doorgesneden. Maar dat 
kon ons niet deren. Mark, Oscar, Roni, ik en nog 
wat los-vaste krachten speelden de sterren van 
de hemel. Dit toernooi speelden we trouwens 
voor de sportiviteitsprijs die we ruimschoots 
wonnen. Ondertussen was ons team versterkt 
met een Belgisch meisje dat al vanaf haar 
twaalfde bij Ieper had gespeeld. Het was een 
klein meisje met felrood haar (uit een potje) en 
een gele boot, geel zwemvest en een gele helm 
wat niet echt bij onze outfit paste. Maar ze zag 
er schattig uit en ze kon dus poloën en het ook 
een beetje aan ons uitleggen. Dus zo begon het 
Veteranenteam zijn vaste vorm te krijgen….

Cor Snel

Het allereerste begin
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“Kan ik nog mee met je toertocht?” 
mailde Corrie vrijdag. Er waren al drie  
aanmeldingen, daar paste Corrie pro-
bleemloos bij als vierde. Maar de een na 
de ander zegde af. Corrie en ik bleven 
over. We keken elkaar aan en besloten: 
“Wij zijn de groep! En we gaan lekker 
varen!!” 
 
Het is zondag 19 juli, het eerste weekend van 
de schoolvakantie. Corona maakt toertochten 
met autovervoer nog steeds te lastig. Dus is het 
een UKC-UKC tocht, zoals alle toertochten van 
de afgelopen maanden. Deze keer een traject 
vanaf UKC naar de Molens van Oud Zuilen. 
Daar overdragen en over de Vecht via Maarssen 
naar de Kraaienestersluis. Daar waren we even 
voor 12.00 uur. Een bootje was net begonnen 
met schutten. We besloten niet te wachten tot 
de sluisdeur weer open zou gaan.Overdragen is 
hier geen grote klus en sneller. En is tegelijk een 
kans om te pauzeren, met lunch en voldoende 
drinken. Geen straf dus hier, want het zonnetje 
scheen al lekker. 
 Na een mooi stukje Tienhovens Kanaal sloegen 
we linksaf de zuidelijke Kievitsbuurt in om die 
kriskras te verkennen. Het is een rustig en geva-
rieerd trekgaten gebied met zomerhuisjes, dat 
ten zuidoosten van Breukelen ligt. Een aanra-
der. Hemelsbreed ligt het niet ver van de Vecht. 
Op één plek kun je de torentjes van kasteel 
Nijenrode boven de bomen zien uitsteken en zie 
je auto’s langs de Vecht rijden. Vanaf de Vecht is 
de Kievitsbuurt alleen te bereiken via de Kraaie-
nestersluis of de Weersluis.
 Tot zover het oorspronkelijke plan voor deze 
toertocht. Ten oosten van de Kievitsbuurt loopt 
de Kalverstraat. Een mooie en beschutte nood-
zuid vaarroute die op veel plekken doorsteken 
heeft naar de Loosdrechtse Plassen. Dit biedt 
altijd de optie 1) veilig en beschut via de Kalver-
straat 2) de open plas op. Corrie en ik waren het 
snel eens: “We pakken er een flink sluk Loos-

drechtse Plas bij.  Met dit zonnige zomerweer en 
weinig wind is dat een eitje”.
 
We richtten onze koers op de westpunt van het 
langwerpige eiland Weer. Aan de noordkant 
van Weer zijn oevers met aanlegplaatsen voor 
recreatievaart. Die zijn een beetje hoog voor de 
kano. Maar op elk publiek toegankelijk eiland 
van de Loosdrechtse plassen  is een lagere 
in-uitstapplek gemaakt voor kanoërs. Dus iets 
verder doorvaren tot je die tegenkomt. Op Weer 
hielden we onze tweede pauze in de schaduw.
 
We voeren verder naar het eiland Geitekaai met 
een klein haventje. Daarna staken we schuin 
over de Vierde en Vijfde Plas naar jachthaven 
Manten en de overdraag plek in het Tienhovens 
kanaal. In de Bethunepolder was het stil en 
besloten tussen de vrij hoge groene oevers. Een 
contrast met de open en vrij drukke plassen van 
Loosdrecht. Het water in de polder was drabbig 
bruin en de sloten ondiep en zuigend. Corrie’s 
peddel schept wolkjes zwarte modder. Maar we 
zijn blij met deze kanoroute door de polder, die 
een onmisbare schakel is tussen ons Trekgaten 
gebied en de Loosdrechtse plassen. 
 
Even later schoven we bij het beeld van de 
Aalscholver onze kano’s in het water voor het 
laatste stukje door onze mooie Trekgaten. We 
plonsden traag door flinke stukken, die begroeid 
zijn met gele plomp en waterlelies. Om 17.00 
uur scherp waren we  terug bij de UKC steiger. 
Na aftrek van pauzes en overdragen hebben we 
bijna 5 uur gevaren, naar schatting 25 km. We 
keken elkaar voldaan aan: eindelijk weer eens 
een stevige tocht! En dat bijna in onze achter-
tuin.

Ad Tourné 

Over de Vecht naar de Kievitsbuurt en 
Loosdrecht
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Al ruim 8 jaar heeft de UKC een ‘nieuwe’ 
jeugdgroep. In de jaren ervoor was er ook een 
jeugdgroep geleid door André en Petra Ver-
heem, maar die was al enkele jaren gestopt: de 
jeugd was inmiddels geen jeugd meer. In 2012 
begon ik met een jeugdgroep, toen mijn eigen 
dochter Mara kanovaren ook wel leuk leek. Ik 
heb bij mijn kanovriendjes en binnen de UKC 
eens rondgevraagd of er nog meer ouders met 
kinderen waren, die het wel leuk leek om te 
gaan varen. En zo hebben we met 6 kinderen en 
meestal ook 6 ouders het eerste jaar gevaren. En 
af en toe voer er ook een jonger broertje of zusje 
mee, of een vriendje of vriendinnetje.
Het jaar daarop hebben we jeugdleden gewor-
ven via de UKC-website, de UKC-facebook 
pagina en berichtjes in de lokale krantjes. Dan 
krijg je jeugd, waarvan de ouders (nog) geen lid 
zijn. Uiteraard hoop je dan dat een ouder ook 
lid wordt. Soms lukt dat en gaan ze zelfs het 
bestuur in.
 In de jaren erna was dat niet nodig: er waren al 
voldoende aanmeldingen binnen gekomen. Dat 
gaf gelijk ook een nieuw probleem, want een 
nieuwe onervaren groep en een ervaren groep 
tegelijk lesgeven gaat niet. We hadden meer 
begeleiders nodig en die waren er gelukkig te 
vinden binnen de UKC of bij de meevarende 
ouders.

Elk jaar kwamen er meer kinderen bij, maar er 
stopten natuurlijk ook kinderen. We gingen het 
programma ook steeds leuker maken: slalom-
men, polo, wildwater oefeningen, open kano, 
brandingvaren bij de Wassenaarse slag, kano-
kampeerweekenden in de Biesbosch en Overijs-
selse Vecht, wildwaterbaan Hardenberg en dit 
jaar ook reddingstechnieken. Toertochtjes doen 
we ook, maar minder frequent: het vervoer is 
lastiger (altijd ouders nodig) en het duurt veel 
langer dan de gebruikelijke 1,5 uur.
Een jeugdles is anders dan een kanoles voor vol-
wassenen. De les bestaat uit spelletjes en wed-
strijdjes in een kano en daar tussen door doe je 
wat aan techniek. Het leukste is natuurlijk een 
spel, waarin de techniek verstopt zit. En er zijn 
spelletjes, waar kinderen veel beter in zijn dan 
volwassenen: in je kano staan, over kanopunten 
lopen, vlotje bouwen.
Sinds 2012 hebben we bijna 60 jeugdkajakkers 
gehad, waarvan er nu nog 11 actief zijn. Dat is 
een hele leuke en hechte groep: bijna allemaal 
zijn ze in 2016 of 2017 begonnen. Dit jaar is er 
vanwege de coronacrisis geen nieuwe jeugd-
groep opgestart, maar de huidige UKC-jeugd 
was maar wat blij dat zij als eerste weer het 
water op mochten!

Oscar van Dam

UKC-jeugd: 2012 – tot nu
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Geschreven door Bente de Haan en Ruben van der Heemst.
Wij zitten al 3 en 4 jaar op Jeugd kanoën bij het UKC. In deze tijd hebben we veel geleerd 
en ervaren. De groep is een super leuke en gezellige groep. We hebben veel leuke vrienden 
gemaakt. Oscar is een super leuke leraar en legt alles duidelijk uit. De leukste dingen von-
den we vooral het kamp en toen we op de zee gingen kanoën. Ook de verschillende soorten 
lessen van gast leraren waren ook leuk en interessant. Het is een leuke inspiratie om je er 
verder in te verdiepen. Deze jaren zijn echt leuke jaren met veel herinneringen geweest. Ik 
hoop dat het nog super leuk blijft en dat we veel leuke activiteiten gaan doen.
Door Corona is alles iets anders gegaan, maar wij vinden dat UKC het goed heeft aange-
pakt. Alles werd goed uitgelegd en er werd toch elke keer een leuke les van gemaakt. Dat is 
heel knap in deze tijd en met alle regels. Dus schouderklopje naar UKC!
Kanoën betekent voor ons gezelligheid, een fijne sfeer, leuke activiteiten en vooral ook het 
zwemmen na afloop. 
Hier is nog een foto die wij hebben gemaakt toen we naar de zee gingen om daar te kanoën. 

Hoi, Ik ben Thijs en kom uit Amsterdam. Omdat ik een paar keer met Jiska mee ben gegaan om te 
kijken, leek het mij ook leuk om te gaan kanoën. En nu zit ik alweer 4 jaar op kanoles. Kanopolo 
vind ik het leukst. Het is heel gezellig om te doen met de groep. Bal veroveren en proberen te sco-
ren. Best lastig, maar wel veel lol. Ik ben alleen niet zo fan van kanoën met spatzeil. Dus ik kan nu 
geen scherpe bochten maken, anders zink ik. 
Ik ben twee keer mee geweest op kanokamp. De eerste keer in de Biesbosch en de tweede keer naar 
de Overijsselse Vecht. Was ook super leuk en gezellig. Tochtjes doen hier op de plas vind ik het 
minst leuk. Verder hoop ik dat kanopolo voor de jeugd gaat komen. Dan wil ik hier zeker op!
 
Thijs Franssen

Ik vind kanoën in het algemeen gewoon geweldig maar mijn favoriete soort kanoën is waarschijn-
lijk kanopolo of stroom versnellinkjes. Het leuke is om wat sneller te gaan en om stenen te kunnen 
maneuvreren. Mijn leukste herinnering is het Biesbosch kamp, waar het heel mooi was, waar we 
konden zwemmen en de kampeerplek super leuk en afgelegen was. Ik vind het alleen een beetje 
jammer dat ik niet echt het gevoel heb dat ik de rest van de jeugd goed ken (behalve mijn neef) 
en eerlijk gezegd is dat gewoon zonde. Het is niet dat we slecht tegenover elkaar staan maar we 
kennen elkaar niet echt. Maar als ik op het water lig is het erg fijn dat je gewoon de hele omgeving 
even kan vergeten. 
Ik ben begonnen met kanoën in 2016 dus ik kano nu voor m’n 5e jaar en wil nog een flinke tijd 
doorgaan. Ik zou alleen nog wel wat meer sociale activiteiten willen doen en de rest van de jeugd 
wat beter leren kennen. We kunnen bijvoorbeeld een keer een movie night doen of naar een tram-
poline park gaan. 

Jiska Hunia
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Ik kano nu al sinds Oscar van Dam een nieuwe jeugdgroep heeft opgericht, toen was ik 7 jaar oud. 
Hierbij ben ik ook de langst varende jeugdlid en ik kano denk ik al bijna mijn hele leven want mijn 
moeder was volgens mij al voor mijn geboorte lid van ukc.  En ik doe het nog steeds elke zondag 
van het voorjaar tot het najaar. Kano kan heel rust gevend zijn als je een tochtje vaart maar het is 
ook leuk om andere dingen te doen die wat meer sportiever zijn zoals kanopolo of een dagje uit 
naar een wildwater baan of de zee. Helaas is de wild water baan al heel lang droog dus dat kunnen 
we niet vaak doen, branding kanoen hebben daar integen deze zondag (13-9-2020) nog gedaan 
met de jeugdgroep. Het leukste van jaar vind ik toch wel het kamp, het is gewoon altijd leuk om 
met elkaar een nachtje te slapen en 2 dagen te kanoen. Het is wel altijd zwaar (hahha) oh en na-
tuurlijk pannenkoeken eten op de dag van de eerste training! De jeugd groep is altijd gezellig en we 
kletsen altijd lekker veel. Ik heb met best veel mensen gekanood want er komen mensen bij en er 
gaan mensen weg, en iedereen was altijd super aardig en de leeftijd verschillen maakte nooit echt 
wat uit, maar nu is iedereen bijna de zelfde leeftijd en dat is ook leuk! Wat ook leuk is, is dat ik nu 
mee doe aan de kanopolo training op woensdag. Ik ben daar nu de jongste want ik ben nu veertien 
en daarna is er nog een jongen van zestien maar daarna gaat het wel naar de 20 met de leeftijden 
maar dat is ook heel leuk.  En dat is wel harder trainen dan de jeugdtraining maar dat vind ik juist 
leuk. 
 
Geschreven door Lara Withaar

Casper Verheem over zijn herinneringen aan de jeugdgroep 
 
Wat mij het meest is bijgebleven? Dat zijn toch wel de uitstapjes geweest, denk daarbij aan de zo-
merweken voornamelijk in frankrijk vanwege het warmere water en de weekendjes in nederland. 
Er werd dan eigenlijk niet zo heel veel gevaren, maar we waren daar wel de hele dag mee bezig. 
Omdat we bij het varen in de biesbosch ruim de tijd namen voor moddergevechten op de strandjes 
als het water laag stond. Of omdat we met wildwatervaren reddingsoefeningen gingen doen  die 
uitliepen in zwempartijen waarbij we opzoek gingen naar de meest aparte manieren om de stroom-
versnelling af te komen, denk daarbij aan een vlot van zwemvesten of luchtzakken. Ook het bou-
wen en slapen in een hut gemaakt van kano’s zal ik niet snel vergeten (clubblad sept. 2006).
 
Wat is mijn leukste herinnering? Eigenlijk zijn dat ook wel de hierboven beschreven activiteiten.
 
Wat het voor mij betekend? Eigenlijk is dat niet veranderd, namelijk de gezelligheid.  Waar we 
vroeger na de training nog bij elkaar thuis gingen spelen, blijven we nu na de training hangen en 
drinken een (alcoholvrij)biertje of komen eten voor de training samen.

Mark Prins over zijn herinneringen aan de jeugdgroep 
 
Wat mij het meest is bijgebleven zijn de vakanties in Frankrijk met de familie Verheem, Teunissen, 
Tournee en familie van Bart Meerman. De vakanties was een ontwikkeling tussen huilend langs de 
kant, te bang om in te stappen tot lachend de rivier af in twee weken. Daarnaast draag ik warme 
herinneringen aan de niet-kano weekenden bij Annemarie in België, waar de weekenden in het 
teken stond van wandelen, klimmen en andere spelletjes. 
 
Ook nu kom ik nog met mijn broers jaarlijks op deze camping om samen even weg te zijn. De ka-
nosport heeft heel veel voor mij betekent. Ik ben op mijn 16e op kamers gegaan om te gaan kano-
poloën en heb in 2010 en 2012 natuurlijk aan het WK mee kunnen doen. Ook de keuzes van mijn 
opleidingen (sport & bewegen en HRM) zijn voor een groot deel gebaseerd op de ervaringen die ik 
in de kanosport heb gehad. 
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1e Coronatocht

We waren met acht enthousiastelingen. De tocht zou gaan over de trekgaten van de
Maarseveenseplas, door de Bethunepolder en de trekgaten van de Loosdrechtseplassen. De
aankondiging van de tocht verheugde mij al zeer. Sinds mijn aanmelding kon ik er al naar uitkij-
ken, het weer maakte mij op dat moment helemaal niets uit.
Eindelijk was de dag daar. Ik arriveerde rond 9.00 uur op de club. We dienden op tijd te zijn
aangezien we bepakt en bezakt in onze boot moesten zitten voordat de jeugd startte met trainen. 
Zó kwam ik letterlijk aan op de club, “bepakt en bezakt”.

Het voorbereiden werd een ware dans van om el-
kaar heen lopen en afstand houden, gezelligheid
creëren ondanks regeltjes. Dit begon bij de aan-
komst met iedereen die keurig de handen reinig-
de. Er
was een warm onthaal en er werd uitgelegd hoe 
het één en ander werkte. Er werd vooral op onze
eigen verantwoordelijkheid en gezonde verstand 
gewezen om toch zeker rekening te houden met 
de

regels. Veel vragen en meningen gingen door mijn hoofd. De blijheid van het weer mogen varen
overwon en de regels werden voor lief genomen.  
De volgende stap, nadat alles was ingeladen, was het instappen en het elkaar helpen. Uiteindelijk 
waren we met 8 man. De tocht viel onder de bezielende leiding van dhr Weber. Afstand houden 
bij helpen bij instappen kan soms een uitdaging zijn. Mijn boot voelde zwaar aan, tja gewend aan 
volle bepakking. Het maakt dan niet uit of je maar een dagje gaat varen of weekend weg gaat. Een 
bepaalde basis dien je altijd bij je te hebben. Uiteindelijk zat iedereen heerlijk in de boot en begon 
de tocht. 

Kijkend naar de lucht was ik blij met de anorak die ik aan had. We hadden wat regen onderweg en 
hielden het niet droog. Zo begon de tocht met een stuk door de trekgaten varen. Ik ervaar dit deel 
altijd als erg mooi met al het groen, eigenlijk een soort oase van rust en midden in de natuur. Zo 
traverseerden we rustig richting de aalscholver. Aldaar was het een uitdaging om droog uit te stap-
pen. Hier lukte het met enige manoeuvreerbaarheid om afstand te houden.

Na een korte tocht en opletten voor schrikdraden 
over het water waarvoor we ff dienden te duiken, 
vervolgden we onze weg naar de overdraagplek 
van het Tienhovense kanaal. Dit was een natuur-
lijke rustplaats voor een koffietje en een happie. 
UITeraard ging dit op veilige afstand. Was een 
bijzondere gewaarwording om het op die manier 
te doen. Ook bij het helpen van elkaar was vol-
doende afstand bewaren een uitdaging.
 
Na deze pauze droegen we de kajaks over en 
dwaalden door de Kievitsbuurt om een klein 
stukje over de Loosdrechtse plassen te gaan. Bij 
de strandhuisjes stapten we uit voor de lunch. 
Hier hadden we echter een hoge uitstap, wat een 
uitdaging kan zijn. Na wat geworstel is iedereen 
op de kant gekomen. Wel waren we onderweg 
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al wat nat geregend en door goed materiaal, goed droog gebleven. Mijn motto is eigenlijk van 
kajakken wordt ik altijd nat, dus wat spetters daar heb ik geen last van. Hier konden we bij het 
toiletgebouw droog staan en/of tegen de muur aan zitten.  Na deze lunch vervolgden we de tocht 
weer richting de Kalverstraat, om de jachthaven heen, en weer terug via de Bethune polder en de 
trekgaten om weer bij de club aan te komen. Het was een mooie eerste tocht, waarin het dansen 
was tussen gezelligheid en maatregelen. Het enthousiasme en plezier straalde wel van alle gezich-
ten af. Kortom het was een zeer geslaagde eerste tocht. 

Birgit Wezelenburg
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Uitrusting en veiligheid toer- en grootwatervaarder

Over uitrusting en veiligheid heb je ongetwijfeld 
al heel wat gehoord, maar wellicht is onder-
staande ook voor jou ‘nieuw’ en/of aanleiding 
een en ander (nog eens) te controleren en zono-
dig aan te passen.

Zwemvest en zoiets als een sleeplijn
Een zwemvest met de bulk aan de onderzijde of 
de combinatie van een bepaald zwemvest met 
een sleeplijn kan leiden tot problemen bij een 
rol en/of zelfredding. Mijn sleeplijn, als tasje 
boven mijn heupen aan mijn voorzijde gedra-
gen, liet een cowboy- zelfredding eens misluk-
ken. Ik kwam gewoon niet via de zijkant van 
mijn kajak op het achterdek. Zo erg zat het ding 
in de weg.
Kort geleden bleek ook een paar keer bij be-
wegingen vanaf de zijkant eindigend op het 
voordek dat het in de weg zat. Mijn uitgebreide 
maar dikkige zwemvest knelt mijn sleeplijn vast 
op mijn kuiprand als ik vanuit het water laag 
naar het voordek beweeg. Een dunner slalom-
zwemvest, met aan de onderzijde afgeschuinde 
randen, gaf in combinatie geen problemen. Het 
verschil is dat een rol of gevorderde steunbewe-
ging in de eerste combinatie mij soms gewoon 
niet lukt, wat zonder sleeplijn niet eerder was 
voorgekomen.
Als je lenig bent kun je zelfs merken dat een 
dikker, ruimer en/of gevulder zwemvest bewe-
gingsvrijheid ten opzichte van je kuiprand kost, 
zeker ook gevulde zakjes die uitsteken.

Spatzeil en sluiting anorak
Een als een trommelvel ‘strakgespannen’ spat-
zeil voorkomt dat er zich als het ware bovenop 
een poeltje water in de kuip kan verzamelen. 
Leuk, maar die spanning vergroot het boven-
staande ‘probleem’ en beperkt je bewegingsvrij-
heid. Je kunt met zo’n zeil minder ver (diago-
naal) achter- of voorover bewegen dan met een 
losser spatzeil. Dit is negatief van invloed op een 
aantal correctie- en rolbewegingen.
Hetzelfde geldt voor het strak sluiten van de on-
derzijde van je anorak op de schacht van je spat-
zeil, om water buiten te houden. Probeer maar 
eens in het water van ver ingedraaide buiklig 
(voor bijv. een voorwaarts eindigende) naar ver 
ingedraaide ruglig (voor bijv. de standaard rol) 
te draaien. Een lossere sluiting geeft veel meer 

bewegingsvrijheid en er komt, proefondervinde-
lijk, nauwelijks extra water in de kuip binnen.

Grijplijnen
Als je te water raakt zul je zien dat lossige of 
strak aangespannen grijplijnen het verschil 
kunnen maken tussen het wel of niet kunnen 
vastgrijpen van je boot om te voorkomen dat 
je die door wind en/of stroming kwijtraakt, of 
een soepele, vlotte hielhaak-redding of een juist 
haast ondoenlijke. In een oefensessie is het 
allemaal tot daar aan toe, maar in koude om-
standigheden, met stijve vingers wil je niet in 
de problemen komen! Lossige lijnen is dus het 
devies.
Sommige kajakkers hebben een ‘aquariumslang’ 
om hun lijnen geschoven zodat die niet hard 
in hun vingers en hand kunnen snijden als die 
koud en nat zijn. Ook een idee.
 
Heb je zelf iets dat je is opgevallen, deel het, 
veilig en comfortabel maakt varen en spelen des 
te leuker!

Veel plezier op het water! 

Groet, 

Wicher
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Toertocht Alkmaardermeer
Zondag 6 september mocht ik mee met voor mij 
de eerste UKC toertocht op open water, op en 
nabij het Alkmaardermeer  -daar waren verder 
Corrie, Ad, Rutger en Ben. Varen op open water 
is geen goed idee voor beginners; er kan nogal 
wat golfslag kan zijn en als je nog niet zoveel er-
varing hebt is er meer kans dat je om gaat - dat 
is geen ramp, maar fijn is het ook niet. Tevens is 
het verschil in vaartempo tussen de beginner en 
de gevorderden dan nogal groot, en dat maakt 
de tocht voor iedereen minder leuk.
 “Een paar weken???” reageerde Ad, toen 
ik zei dat ik ‘al’ sinds een paar weken UKC lid 
ben - terwijl we net het nogal ruwe Alkmaarder-
meer opvoeren. Gelukkig had Ben mij vooraf 
ondervraagd en wist hij dat ik door de jaren 
heen best veel heb gevaren, ook op o.a. meren in 
Zweden en de Delaware rivier in de VS. 

Het werd een mooi driehoekje De Woude, Knol-
lendam en Spijkerboor. Op de woelige baren, in 
het begin, was ik nog wat voorzichtig met mijn 
slag. Ad legde me mooi uit dat ik vooral ook 
mijn voor-boven-hand steeds van me af moet 
duwen, naar de punt van de kano. Zo wordt de 
kracht meer over beide armen verdeeld, en door 
onvermijdelijke ‘torso-torsie’ helpen vanzelf ook 
de schuine buikspieren mee. Ik kon evenwel de 
anderen vanaf het begin goed bijhouden. Blijk-
baar geeft regelmatig bootcampen toch genoeg 
kracht om mijn nog wat middelmatige techniek 
te compenseren..

Aangekomen op Spijkerboor’s idyllische krui-
sing van water- en landwegen, Ben’s geplande 
lunch-plek, barstte net de tweede bui los - 
mooie planning! Een vriendelijke brugwachter 
liet ons in de luwte van zijn huisje (nee, we 
werden niet binnen uitgenodigd :-(…) 
Onze lunch gebruikende - al etende -  ging de 
wind liggen en kwam er weer blauwe hemel 
tevoorschijn. 

We passeerden, als een stilstaand defilé waar 
wij langs voeren, ik-weet-niet-hoeveel vissers, 
in een wedstrijd bij Graftdijk, tegen een ach-
tergrond van indrukwekkende intense lichte en 
donkere Hollandse luchten. En tijdig rondden 
we de driehoek, en waren we weer in De Woude. 
Democratisch werd besloten niet nog eens het 
meer op te gaan, maar even naar Arjan Bloem te 
gaan. Tot op dat moment wist ik niet beter dan 
dat die Arjan een UKC lid of zo was, die ieder-
een leek te kennen, maar snel wist ik beter! Heel 
veel mooie spullen daar! O.a vouwkano’s zijn 
ook erg mooi; alleen stond het merk dat ik ken 
en vaak mee gevaren er niet - die vind Arjan niet 
mooi genoeg om in de winkel te hebben staan…

Ik ben klaar voor een volgende toertocht, op b.v. 
Loosdrecht, Nieuwkoop of Weerribben - wie 
vaart er mee?

Loek Pijls, klasje van 9-8-2020
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Nieuwe kanosteigers voor overdragen Vuntus – Wijde 
Blik / Ad Tourné
Goed nieuws voor de kanoverbinding tussen de punt van de Vuntus en de Wijde Blik. 
Daar komen (eindelijk) kanosteigers. We hebben er lang op moeten wachten maar 
nu is ie er. 

Met de nieuwe kanosteigers wordt het makkelij-
ker om vanaf de Vuntus een tocht via de Wijde 
Blik, het Hilversumskanaal en sluis ‘t Hemeltje 
naar de Vecht te maken. En terug naar de Loos-
drechtse plassen via bijvoorbeeld de Weersluis 
bij Breukelen. 
Ik heb dat gedaan toen ik half september kam-
peerde op het eiland Markus Pos in de noord 
sector van de Loosdrechtse Plassen. Van daar 
uit maakte ik tochten in de omgeving. Je komt 
dan al snel in de Vuntus, een mooi en geva-
rieerd kanogebied aan de noordkant van de 
Loosdrechtse Plassen. En het is een schakel 
naar verder liggende wateren en kanogebieden. 
Ik vertel wat mij is overkomen.
Op zondagmiddag heb ik de situatie voor over-
dragen tussen Vuntus en Wijde Blik verkend. 
Op zich ken ik dat stukje goed en heb ik daar 
ook wel eens overgedragen. Maar het is erg 
lastig en ik wilde weten hoe het nu was. Kort sa-
mengevat: beroerd. Dicht begroeid, met overal 
hoge brandnetels en als je al bij het water komt 
ligt overal een rij stenen voor de oever. Maar op 
1 plekje was het iets beter en leek een overdraag 
mogelijk. Ik besloot dat ik het de volgende mor-

gen zou doen. 
Maandagmorgen 10.30 stapte ik uit bij uiter-
ste noordwest punt van de Vuntus en liep naar 
de weg. Het pad langs de Wijde Blik was met 
rood-wit markeringslint afgezet en even verder 
werd er gezaagd en gewerkt. Ik ging polshoogte 
nemen. Van de werklui hoorde ik dat ze bezig 
waren met de aanleg van een kanosteiger en 
ook nog precies op de goede plek. Over ruim 10 
meter was de hele oever met een graaf-grijper 
vrijgemaakt en geëgaliseerd. Palen en hout voor 
de steiger lagen al klaar.
 Ik vertelde de mannen dat ik hier wilde over-
dragen, maar dat het heel lastig was. En dat 
we als kano organisaties al heel lang gevraagd 
hadden om een kanosteiger bij de punt van de 
Vuntus en hier bij de Wijde Blik. En dat we heel 
blij zijn dat deze steiger er nu komt. Ik maakte 
foto’s en beloofde dat die in ons clubblad zou-
den komen. Dat vonden ze wel tof. Ik kon mijn 
kano zó langs de grijper op de plek waar de stei-
ger moest komen in het water schuiven . Zo was 
ik geheel onverwachts de trotse eerste gebruiker 
van deze nieuwe overdraag plek, terwijl de stei-
ger nog gemaakt moest worden. 
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Aan de Vuntus kant komt ook een steiger, net 
voor het jachthaventje. Het houten hek aan 
het begin van het wandelpad is dan nog steeds 
een obstakel, maar je kunt de kano er overheen 
tillen of door het gat aan de zijkant van het hek 
schuiven (dat deed ik altijd). Ik zag nu dat dit 
gat met rommelig hout dichtgemaakt was. Het 
zag er uit als privé knutselwerk. Misschien kan 
het geregeld worden dat het open blijft voor 
een kano-breedte. Het erg smalle en vrij lange 
pad langs een huis naar de weg is nog wel een 
minpuntje. En de oversteek van de weg naar de 
Wijde Blik is ronduit gevaarlijk. Door de bocht 
vanaf de linkerkant zie je naderende auto’s bijna 
niet aankomen. 

Over dit punt in het kanoroutenetwerk is nog 
wel meer te vertellen. Je kunt van daar ook naar 
het Hilversumskanaal en de Kortenhoefse plas-
sen varen. Maar daar zijn wat lastige obstakels. 
Ik bekijk dit samen met Olaf Lem, die namens 
UKC deelneemt aan het Regioteam van het Wa-
tersportverbond voor lobby en belangenbeharti-
ging rond kanoroutes en verbindingen.  Als daar 
ontwikkelingen zijn laten we dat weten.

Als eerste mijn motivatie om mijn steentje bij te 
dragen aan UKC, binnen mijn mogelijkheden.  
By the way… ik kan helemaal niet alles, maar we 
hebben meerdere leden. Anders als bij andere 
verenigingen zie ik bij UKC een heleboel men-
sen, die zich inzetten om alles goed of steeds 
beter te laten verlopen. Dat stimuleert mij om 
ook iets te doen. Bij andere verenigingen komt 
het vaak maar op een paar mensen aan, waar-
door de belasting te hoog is.
Bij UKC maak ik van een hoop faciliteiten ge-
bruik. Ik vind dat ik dan ook wel wat mag doen.
Ik maak gebruik van het gebouw, van de orga-
nisatie, laat me door anderen wijs maken hoe ik 
beter kan varen, geniet van de gezelligheid, leer 
hoe je boten moet maken en eskimoteren, krijg 
een clubblad, doe spelletjes, smul van cake’s en 
taarten, word gered bij wildwaterzwempartijen 
en leer hoe ik anderen kan redden,  en word 
ondersteund bij activiteiten die ik ontplooi,  ik 
ga mee op reis …..en neem mee….Oh nee dat 
is een ander spelletje. Maar leer wel hoe je om 
moet gaan met zeeziekte --> gewoon liggen en 
slapen!!

Mijn (gelukkig grote) zolder ligt wel vol met 
allerhande kano, kampeer, klim, skispullen.
Daar stuur ik echt geen foto van mee. Er moet 
ook enigszins meer orde in komen.
Ik heb maar 2 peddels, die ik zeer multifunctio-

neel gebruik!
We wonen met z’n tweeën en partner-lief komt 
niet zo vaak op zolder, dus dat hoef ik niet te 
verantwoorden.
Ervaring: In eigen tuin ga ik geen boot meer op-
knappen. Buren vinden dat vele geschuur niet 
zo fijn bij mooi weer. En dat kan ik wel begrij-
pen.

Tijd heb ik des te meer tekort sinds ik niet meer 
werk (maar meer sport) en ik hou niet zo van 
TV kijken.
In Coronatijd heb ik dat wel meer gedaan en 
ontdekt wat er veel onzinnigs te zien valt, waar 
je vervolgens verslaafd naar gaat zitten kijken.
Ik heb na kunnen genieten van de leuke dingen, 
die ik kort daarvoor  nog heb gedaan. Maar ik 
ben wel het samen sporten erg gaan missen.
Alleen je rondje fietsen is leuk, maar met ande-
ren VEEL leuker.
Gelukkig had Margot vrijdag vrij  en zijn we 
samen s’middags gaan varen met heerlijk weer 
in die tijd en een ontluikende lente en zomer. 
Veel te zien en te genieten en te ontdekken qua 
route’s. Later kwam daar ook Corrie bij, wat 
bijdroeg aan nog andere route’s. 

Alleskunner, Sonja
Voor de nieuwe rubriek ‘ de Alleskunner”, hebben wij Sonja gevraagd om wat te vertellen.  Sonja 
is bij alle discipines te vinden en helpt regelmatig met klusjes op de club!
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Goed bezig!

Paspoort
Naam:   Eefje van den Braak
Lid sinds:  Juni 2005
Kanodiscipline(s): Toervaren
Is/was actief als: Coördinator toercommissie  
(vanaf najaar 2005, met een kleine onderbreking)
 
Al jaren is Eefje het boegbeeld van het toervaren bin-
nen UKC, wij gaan met haar in gesprek over haar rol als 
coördinator van de toercommissie.

Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?  
Lang geleden was ik op zoek naar een nieuwe 
hobby, iets leuks om te doen in de weekenden. 
Lizelotte zette me op het spoor van de UKC en 
via de introductiecursus leerde ik de club ken-
nen. Toen er een vacature kwam in de toercom-
missie, sprong ik in dat gat. Allereerst om de 
club en de mensen te leren kennen. Daarnaast 
vind ik dat wanneer je dingen geregeld wilt heb-
ben, je daar zelf ook aan moet bijdragen. 

Wat doe je allemaal voor de toer- 
commissie?
Heel lang vormden Ad en ik samen de toer-
commissie. Dat was best veel werk en een hele 
verantwoordelijkheid. Tegenwoordig is er een 
grotere groep mensen die samen zorgt dat we 
allemaal lekker kunnen toeren. Zo schrijft Jossi 
alle tochtleiders aan voor de tochten en de eva-
luatie. Otto zorgt dat er jaarlijks een mooie ka-
lender wordt samengesteld. Corrie, Olaf, Otto, 
Oscar en ik verzorgden vorig jaar goed bezochte 
clinics. Daarnaast zijn er nog de tochtleiders 
voor de Vaarmee en - last but not least - voor 
de vele de tochten buiten de club. De taken zijn 
goed verdeeld en ik houd het overzicht, in de rol 
van coördinator.

Waar haal jij je energie uit? 
Gedurende de 15 jaar dat ik kajak, heb ik er-
varen hoe waardevol het is om over een goede 
vaartechniek te beschikken - je vaart dan echt 
gemakkelijker een heel stuk verder. Zonder 
blessures! Ik vind het leuk om dat aan anderen 
over te dragen. Als je mensen kunt helpen met 
hun techniek of materiaalkeuze en je ziet ze 
mede daardoor doorgroeien van introductiecur-
sus naar varen op groter water, dat is gaaf!
Ook leuk vind ik het om de schoonheid van het 
toeren te laten zien. Persoonlijk vind ik tochten 
op grote rivieren, zoals de Waal, het mooist. 
Op de rivieren heb je fraaie uitzichten, mooie 
kleuren en vaak kun je er lekker pittig varen. 
Maar het hoeft niet altijd groots te zijn. Een tijd-
je geleden organiseerde ik een tochtje naar de 
Loet, een schattig klein Hollands riviertje. Een 
deelnemer vond dat later de mooiste tocht van 
het jaar. Van zulke kleine dingen word ik blij.

Wat vind je lastig? 
Toervaren kun je heel goed in je eentje doen en 
kan erg individualistisch zijn, maar het is vaak 
gezellig, soms noodzakelijk en altijd nuttig als 
je met meer mensen bent. Bijvoorbeeld bij het 
varen op groot water of bij het uitvoeren van 
reddingen. Dat geldt niet alleen voor het varen, 
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maar ook voor de organisatie er omheen. Het is 
belangrijk dat het toervaren van ons allemaal is, 
dus dat iedereen een klein beetje bijdraagt. Het 
is lastig een individualistische houding te veran-
deren naar een groepsgevoel, wat ik bij de ande-
re disciplines meer zie. Gelukkig willen steeds 
meer mensen een handje helpen. Als iedereen 
een kleine bijdrage levert, dan maken we er als 
toergroep samen wat moois van.

“Een deelnemer vond mijn tocht naar het 
riviertje de Loet de mooiste van het jaar. Van 
zulke kleine dingen word ik blij.”
 
 
Heb je een tip voor leden die twijfelen 
over of ze actief willen worden binnen de 
UKC?
Doe het voor jezelf én voor de club. Voor jezelf 
kun je zorgen dat de dingen die jij belangrijk 
vindt, goed geregeld worden. Daarnaast kom 
je in nieuwe situaties terecht en zul je nieuwe 
dingen leren. Ook help je de club, want als jij 
het niet doet, doet niemand het. 
Door actief te worden binnen de vereniging, 
krijg je meer contacten en samen geef je elkaar 
dat laatste zetje geven om toch mee te gaan op 
een tocht. Voor je het weet, vaar je veel vaker 
dan je van tevoren bedacht had.
Mocht je nog steeds twijfelen, onthoud dan dat 
je er niet voor de eeuwigheid aan vast zit!

Wil je nog iets kwijt? 
Binnen de club gebeurt heel veel goeds en dat 
lijkt zo vanzelfsprekend. Maar niet iedereen re-
aliseert zich dat het niet vanzelf gaat. En zelfs al 
ben je geen actieve vrijwilliger, dan kun je toch 
een belangrijk steentje bijdragen. Stuur eens 
een mailtje om iemand te bedanken of te com-
plimenteren. Vraag of je kunt helpen met het 
opbinden van de kano’s. Bedank degene die het 
aandurft om met de trailer de weg op te gaan. 
Bestel een drankje voor je chauffeur. Allemaal 
kleine dingen die niks voorstellen om te doen, 
maar die wel waardering geven aan degenen die 
jouw hobby mogelijk maken.
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Paspoort
Naam:   Dariusz Tesmer
Lid sinds:  08-09-2015
Kanodiscipline(s): Wildwatervaren, Toer 
                                      varen, Kanopolo
Is/was actief als: Tochtleider VaarMee & 
                                      Wildwater

Dariusz was de afgelopen jaren actief in maar liefst drie disciplines en droeg regelmatig een 
steentje bij aan diverse activiteiten. Onlangs besloot Dariusz om weer terug te verhuizen naar 
Polen. We zullen Dariusz zijn vrolijke en oprechte interesse en inzet voor de club erg missen. We 
willen hem niet laten gaan zonder hem gesproken te hebben over zijn inzet voor UKC en hem 
daar heel hartelijk voor te bedanken. Dus: dankjewel Dariusz voor alles wat je hebt gedaan en 
veel succes met het bouwen van je eigen huis en je eigen bedrijf vanuit Polen!
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Voor zijn lidmaatschap bij UKC is Dariusz in 
Eindhoven lid geweest van kv Okawa en in 
Polen heeft hij ook ervaring met een kanover-
eniging.  
Wat kunnen de clubs van elkaar leren?
Okawa is een studenten kanovereniging die heel 
erg op de sport is georiënteerd. Mensen zijn 
vaak maar een paar jaar lid. Bij UKC is er ook 
veel aandacht voor sfeer en gezamenlijkheid, 
mensen staan open voor relaties op lange ter-
mijn en het is minder vluchtig. Bovendien zijn 
er leden van alle leeftijden en kun je veel van 
elkaar leren.

De Poolse kanovereniging kan vooral veel van 
UKC leren; UKC is in veel dingen tien jaar 
verder. Wat ze in Polen wel goed doen is de 
introductie. Elk jaar worden er na afloop van de 
introductielessen drie weekenden georganiseerd 
voor nieuwe leden. Zij moeten minimaal aan 
één van die weekenden mee doen. Naast kanoën 
wordt er dan gekampeerd (vaak wild of basic), 
samen gekookt en er is natuurlijk een kamp-
vuur. De weekenden worden georganiseerd 
door vertegenwoordigers van alle disciplines 
zodat je verschillende mensen ontmoet. Als je 
aan één of twee van die weekenden hebt meege-
daan dan heb je de vereniging, de organisatoren 
en de deelnemers behoorlijk goed leren kennen. 
Dat is een prachtige start van je lidmaatschap.

Waarom werd je actief voor UKC? 
Ik heb zoveel van de club gekregen: ik heb 
(echt!) leren varen op wildwater, ik heb open 
kano varen geleerd, ik heb mijn KVA diploma 
behaald. Allemaal dankzij de tijd en energie 
die andere mensen in die activiteiten stoppen. 
Daarom voelde ik op een gegeven moment dat 
ik niet alleen maar wilde ‘nemen’ maar ook iets 
terug wilde geven aan de club. 

“Samen koken en napraten bij het Kampvuur: 
dan leer je elkaar pas echt goed kennen!”

Waarom koos je er voor om de Vaar Mee 
te begeleiden?
Ik vind het belangrijk om iets te doen wat ik zelf 
leuk vind.k geloof dat je je enthousiasme dan 
ook overdraagt aan anderen. Ik vind het zelf 
heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. 
Daarom leek het me leuk om korte tochten op 

zondag en woensdagavond te begeleiden (de 
Vaar Mee). 

Heb je ook nog andere dingen gedaan?
Ik heb vlak voor de lockdown samen met Li-
zelotte een wildwater weekend georganiseerd. 
Achteraf is dit de laatste keer geweest dat ik 
met UKC op pad ben geweest. Ik vond de UKC 
weekenden altijd het allerleukste: natuurlijk de 
adrenaline van het wildwatervaren maar vooral 
ook het samen koken en gezellig met elkaar bij 
het vuur zitten. Je leert elkaar dan op een hele 
andere manier kennen dan als je een avondje 
naar de kroeg gaat. Ik vond het altijd heerlijk 
om bij deze weekenden aan te sluiten en ik ben 
blij dat ik dit nu ook heb georganiseerd voor 
andere UKC leden!

Daarnaast heb ik zo nu en dan geholpen bij 
polo-activiteiten, maar dat was alleen ter onder-
steuning. Er waren andere leden die het voor-
touw namen en wisten wat er moest gebeuren. 

Wat heb je geleerd van je werk voor 
UKC?
Mijn sociale vaardigheden zijn verbeterd. Ik 
ben altijd al geïnteresseerd in hoe je met nieu-
we mensen een gezellige sfeer kunt creëren en 
hoe je ze snel kunt leren kennen. Via Meetup’s 
en bijeenkomsten met de expat community heb 
ik daar veel over geleerd en bij UKC heb ik dat 
kunnen uitproberen. Zo leerde ik dat mensen 
die voor de eerste keer meegaan het waarderen 
om te starten met een introductierondje. Daar-
na is het makkelijker om een gesprek te begin-
nen omdat je al een aanknopingspunt hebt. 

Heb je een tip voor leden die twijfelen 
over of ze actief willen worden UKC?
Zoek een functie die je leuk vindt om te doen, 
dan is het makkelijker om er zelf veel energie in 
te stoppen en geef je je enthousiasme door aan 
anderen. Dus als je het leuk vindt om nieuwe 
mensen te leren kennen en korte toertochten te 
varen dan is het nog maar een kleine stap om 
bijvoorbeeld de Vaarmee te begeleiden.  
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Personalia
Bedankt!
Zoals jullie eerder in het Peddelblad kunnen 
lezen, heeft Dariusz UKC verlaten. Hiermee 
stopt ook zijn begeleiding van de VaarMee en de 
hulp bij wildwaterweekenden en polo-activitei-
ten. Bedankt Dariusz, we zullen je enthousiasme 
missen!

Veel succes!
Tom Eames en Gosse zijn pas dit jaar lid gewor-
den en ze gaan zich meteen nuttig maken. Sa-
men gaan ze de administratie van het clubma-
teriaal bijhouden. We hopen hierdoor weer een 
goed overzicht te krijgen van de verschillende 
club materialen en de staat waarin het verkeerd. 
Fijn dat jullie komen helpen Tom en Gosse!

De afgelopen jaren heeft Fred een groot deel 
van het onderhoud geregeld. Vanaf nu gaat 
Thom Helmond hem hierbij helpen. Als een 
werkvoorbereider zal hij met Fred afstemmen 
welke klussen gedaan moeten worden en de 
juiste materialen regelen. Op die manier kun-
nen de klussers gelijk aan de slag! Veel succes 
Thom!

Vacatures
Alles wat we binnen UKC doen en organiseren 
wordt gedaan door (actieve) leden. We merken 
dat leden zich wel willen inzetten voor de club 
maar niet altijd goed weten waar ze moeten be-
ginnen. Daarom volgt hierna een overzicht van 
de functies waarvoor we hulp kunnen gebrui-
ken. Er zitten veel verschillende taken tussen 
en waarschijnlijk voor iedereen wat wils. Graag 
horen we op wat voor manier jij je wilt inzetten 
voor de club. Ben je voor 63% enthousiast over 
een bepaalde functie, laat je dan niet afschrik-
ken door een detail dat je niet aanstaat want in 
overleg is overal een mouw aan te passen.
 
Als je denkt dat er nog iets ontbreekt of als je 
iets kan betekenen op net een andere manier, 
dan staan we daar natuurlijk ook voor open: laat 
vooral van je horen en we maken het passend. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Johan-
neke of Woutske via info@utrechtsekanoclub.
nl. De volledige vacaturetekst is te vinden op 
onze website: https://www.utrechtsekanoclub.

nl/vacatures/. Ook als er in dit overzicht iets 
mist of iets niet klopt kun je dit ook aan ons 
laten weten. 

Alvast veel dank voor je reactie!

Johanneke & Woutske

Actieve Leden Coördinatie
Woutske en Johanneke zijn aan de slag met 
een aanpak om ervoor te zorgen dat meer leden 
zich actief inzetten voor de club. Dat is dit jaar 
een wat groter project waarin we een aanpak 
uitwerken voor de komende jaren. We zijn op 
zoek naar iemand (of een duo!?) die het leuk 
vindt om daar met ons over mee te denken en 
die interesse heeft om vanaf volgend jaar (wel-
licht met anderen) de coördinatie van ons over 
te nemen. 

Coördinator Introductiecommissie
We zoeken iemand die vanaf komend voorjaar 
de coördinatie van de introductiecursus van 
Irene wil overnemen. Dat betekent onder ande-
re dat je verantwoordelijk bent voor de planning 
en contact onderhoud met (potentiële) deelne-
mers en met iedereen die vanuit de club betrok-
ken is bij de introductiecursus. 

Bouwplannen zoeken projectgroep
Het plan was om dit jaar een open kano stalling 
te bouwen in de hoek van de trailer. Helaas is 
inmiddels gebleken dat het geen optie is om hier 
te bouwen. We willen daarom andere mogelijk-
heden voor een open kano stalling onderzoeken 
en het plan is om dit te combineren met de 
aanbevelingen die de groei commissie afgelopen 
voorjaar aan de ALV deed. Vanuit het bestuur 
stellen we op dit moment een startdocument op 
voor de verkenning van deze bouwplannen. We 
willen dit vervolgens verder uitwerken met een 
projectgroep. Voor deze projectgroep zoeken we 
tekenaars, bouwkundigen, mensen die verstand 
hebben van financiën en van besluitvormings-
processen maar bovenal ook creatieve out of the 
box denkers. Wie heeft zin om in deze project-
groep zitting te nemen? 
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Buddies voor nieuwe leden (voornamelijk 
toerleden gezocht)
Wanneer iemand nieuwe lid wordt, dan kan hij/
zij aangeven een buddy te willen. Een buddy 
helpt het nieuwe lid op weg binnen de club. De 
manier waarop je dat doet staat je helemaal vrij! 
Vind jij het leuk om komend jaar 1 of meer  
nieuwe leden de weg te wijzen binnen onze club? 
Laat het weten!

Klussers voor klein onderhoud
Binnen UKC moet er ook klein onderhoud ver-
richt worden aan onze faciliteiten. Zaken die 
hieronder vallen zijn onder andere schilderwerk-
zaamheden, het repareren van een lekkende 
kraan of verlichting ophangen. Wil je hier aan 
meehelpen? Laat Thom of ons dan weten. Indien 
nodig brengen wij je in contact met Thom  
Helmond. 



 34

Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie zetten we een lid in het zonnetje voor zijn of 
haar inzet voor UKC. Dat betekent natuurlijk niet dat er de rest van het jaar niks 
gebeurt waar we mensen een complimentje of bedankje voor kunnen geven. Dit 
kan via het bedankjes- en complimentenbord in het clubhuis of hier in het Ped-
delblad. Stuur daarvoor een mailtje naar info@utrechtsekanoclub.nl. Dus geef je 
bedankje of complimentje door! Dat is altijd leuk om te krijgen, toch!?

Bedankjes en complimenten

Super fijn dat er steeds weer mensen zijn, die de  
steiger vrij maken van vogelpoep! 

Een groot compliment voor de mooie verlichting van 
de jeugdleden tijdens de lustrumlichtjestocht!

“Wat zijn de deuren van de toiletten en 
kleedkamers tof gedecoreerd! Bedankt 
Irene Aarts & Woutske!”Jeroen, bedankt voor het regelen van de 

kano begeleiding bij de zwemprestatietoch-
ten!

Fijn dat het gras weer gemaaid en opgeruimd is, be-
dankt grasmaaiers en opruimers!

Dankjewel André voor het opknappen 
van de toerkano!

Bedankt lustrumcommissie voor de sfeervolle 
lichtjestocht en mooie aandenkens. 
Zo konden we toch nog even stil konden staan bij 
onze 35e verjaardag!

Bedankt Irene en introductie commissie voor het weg-
wijs maken van alle nieuwe leden!

En wat heerlijk dat alle toerpeddels zo mooi zijn 
gesorteerd en uitgedund. Bedankt Tom Eames en 
Eefje vd Braak!

Tenslotte: allemaal bedankt voor het naleven van de 
noodzakelijke Corona maatregelen. Doordat iedereen 
de maatregelen zo goed respecteert kunnen we met 
zoveel mogelijk mensen gebruik maken van onze facili-
teiten! Bedankt en hou vol!
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Algemene gegevens
Wijzigingen? Geef het door op: 
Info@utrechtsekanoclub.nl 
 
Clubhuis en postadres  
secretaris
Westbroekse Binnenweg 2c 
3612 AH Maarssen

Website 
www.utrechtsekanoclub.nl 

Voorzitter 
Johanneke
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris & ledenadminis-
tratie
Woutske
secretaris@utrechtsekanoclub.nl 

Penningmeester 
Nicole
penningmeester@utrechtseka-
noclub.nl 

Faciliteiten
John Daas
faciliteiten@utrechtsekanoclub.
nl

Algemene bestuursleden
Dineke (kantine@utrechtseka-
noclub.nl) en Marjoke (mar-
joke@utrechtsekanoclub.nl)

Introductie
Irene Aarts (coördinator), Cor 
Veninga, Claudia, Niels, Sjoerd, 
Johanneke introductie@utre-
chtsekanoclub.nl

Jeugd 
Anke (coördinator), John van 
der Heemst, Jeroen van Hemert, 
Jur, Mieke Steenbruggen, Oscar
jeugd@utrechtsekanoclub.nl 

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

Slalom 
André Lindenbergh (coördina-
tor), Elke, Evert, Gert-Jan, Niels
slalom@utrechtsekanoclub.nl 

Toervaren (inclusief 
zeevaren en open kano)
Eefje van den Braak (coördina-
tor), Claudia, Corrie, Jossi, Olaf, 
Otto
toervaren@utrechtsekanoclub.nl 
Adrian (coördinator zeevaren)
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan-Tjalling (coördinator open 
kano), Logan
openkano@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater
Sjaan en Bobby (coordinator), 
Cor Veninga, Lennart, Reinier, 
Sjoerd
wildwatervaren@utrechtsekano-
club.nl

FACILITEITEN & ONDERS-FACILITEITEN & ONDERS-
TEUNINGTEUNING
Contactpersoon in het bestuur: 
John Daas

Activiteitencommissie 
Irene Grijzen (coördinator), 
Bart, Gerben, Jitse, Lennart
activiteitencommissie@utre-
chtsekanoclub.nl 

Gebouwbeheer 
Fred (coördinator), Thom Hel-
mond
gebouwbeheer@utrechtsekano-
club.nl

Stallingsbeheer
Paul (coördinator), Marco
stalling@utrechtsekanoclub.nl

Kantine & Verhuur Club- 
huis 
Dineke (coördinator)
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl 
 
Lustrumwerkgroep 
Evert (coördinator), Dineke, 

Irene Grijzen
lustrum@utrechtsekano-
club.nl

Materiaalcommissie
Vacature (coördinator), 
Ties, Gosse, Remco, Reinier, 
Tom Eames, Adrian, André 
Lindenbergh, Eefje van den 
Braak
materiaal@utrechtsekano-
club.nl 

Peddelblad 
Sjaan (coördinator),  
Lizelotte, Margot
peddelblad@utrechtsekano-
club.nl

PR & sponsoring 
Ties (coördinator)
pr@utrechtsekanoclub.nl

Website
Marian (coördinator),  
Ingmar
webmaster@utrechtsekano-
club.nl 

Stuur al je verslagen van 
tochten en evenement-
en naar ons op voor het 
volgende Peddelblad. Alles 
is welkom! Foto’s, bericht-
en enzovoort. Als je leuke 
feitjes weet of interessante 
vondsten, tips of moves, 
horen we het ook graag.  
 
Stuur een mail naar 
peddelblad@utrechtse- 
kanoclub.nl

Oproe
p!

Volg de Utrechtse Kano Club

facebook.com/kanoclubutrecht




