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Zwerven over de Vecht 
De eerste grotere toertocht van dit 
seizoen. Via de Vecht naar de 
Kievietsbuurt, een stuk Loosdrechtse 
plas en via de Bethunepolder en onze 
Trekgaten weer terug.

Vaarmee 
We zijn er weer mee gestart. Een 
avond of een middag door de trek-
gaten. Meer weten, meld je aan voor 
de maillijst van de tourgroep of 
check de whatappgroep.

Een Elfstedentocht per kano
Hoe kun je je voorbereiden en waar 
kun je je in schrijven.
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Tarieven 2021*
 
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

Toegang clubgebouw
Borg voor een TAG  €17,50
Een mobile key   gratis
 
Inschrijfgeld    € 15,00
 
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 beri-
cht te sturen naar de secretaris: 
(secretaris@utrechtsekanoclub.nl)  
tenminste 4 weken voor het einde van het 
boekjaar (31 december).

*Binnen 30 dagen na ontvangst van de fac-
tuur 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. 
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Van onze voorzitster
Hoewel zowel corona als het weer nog niet echt 
meehelpen, ontwaken we nu toch langzaam uit 
onze winterslaap. De (water)temperatuur stijgt 
langzaam en de meeste activiteiten zijn - met de 
nodige corona aanpassingen - weer opgestart. 
Een aantal activiteiten die vorig jaar helemaal 
niet door gingen starten nu ook weer op: de 
open kano cursus en de cursus voor nieuwe 
jeugd bijvoorbeeld. 

In de agenda is het nog wel wat passen en 
meten: want hoe zorgen we dat we allemaal 
ons ding kunnen doen zonder dat het te druk 
wordt? De beschikbare tijd en ruimte is door de 
corona maatregelen extra schaars geworden en 
soms is het even zoeken naar goede afspraken. 
Dat maakt extra duidelijk dat UKC een vereni-
ging is waarin verschillende disciplines samen-
komen en dat elke discipline haar eigen wensen 
en behoeften heeft.

Het grote aantal disciplines van UKC heeft veel 
voordelen en is denk ik een grote kracht van 
onze vereniging. Tegelijkertijd brengt het ook 
aandachtspunten en discussie met zich mee. 
Want wat doen we als UKC gezamenlijk? En wat 
doen we als disciplines zelf? Hoe verhouden de 
disciplines zich tot elkaar? En heel concreet: 
hoe verdelen we de beschikbare middelen (tijd, 
ruimte, geld) over de disciplines? Er zijn veel 
verschillende antwoorden op dit soort vragen te 
geven. De vraag is vooral: welk antwoord past 
bij UKC? We willen de komende periode graag 
met jullie in gesprek over wat UKC onze UKC 
maakt en wat voor club we over tien jaar wil-
len zijn. Dit is meteen mooie “input” voor het 
beleidsplan voor de periode vanaf 2022. Heb 
je hier ideeën over? Of wil je meehelpen om dit 
gesprek te organiseren? We horen dat graag!

Gelukkig komen we er met de agenda met de 
nodige onderlinge afstemming, creativiteit en 
punctualiteit (want als je een kwartiertje hebt 
om in te stappen moet je wel op tijd komen!) 
wel uit. Leden die graag samen willen varen 
hebben inmiddels een plekje op je agenda ge-
kregen en leden die liever op rustige momenten 

varen kunnen in de agenda zien wanneer het 
rustig is. Bedankt voor ieders inzet hiervoor, 
heel fijn dat we op deze manier toch allemaal 
zoveel mogelijk kunnen kanoën op de manier 
die een ieder past! 

Over onze kano avonturen van de afgelopen 
maanden is te lezen in dit nieuwe Peddelblad. Ik 
ben zelf alvast heel benieuwd en wens jullie veel 
leesplezier!

Hartelijke groet,

Johanneke

zie meer blote voeten challange op pag. 25
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Het schildpadje
Een van mijn favoriete tochtjes in de Haagse wateren is naar de Waterpartij (twee meertjes achter 
Madurodam). Twee jaar geleden kwam ik thuis met het bericht dat ik daar een schildpadje gezien 
had. De reactie was zoals verwacht: “Jij bent gek”. Gelukkig had ik een foto kunnen maken van het 
schildpadje, zonnend op een tak. Vorig jaar toen het weer wat zonnig werd naar de Waterpartij en ja 
hoor het schildpadje was er nog. Ook dit jaar heb ik heeft het schildpadje de winter weer overleeft. 
Ik heb hem/haar teruggevonden genietend van de zon.

Het lijkt een niemendalletje, maar toch geniet je ervan.

Tjerk
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Groenland-rollen
Sonja van Kooten interviewde ons eigen Wicher van der Haar

UKC heeft ook een lid die aan Groenland-rollen 
doet.

Groenland-rollen is dat de goede benaming?

Inderdaad. Die naam verwijst naar de manier 
waarop arctische jagers, bijvoorbeeld die van
Groenland, op zee probeerden te overleven als 
ze omsloegen met hun kajak (sinds de jaren ’50
worden motorboten gebruikt). Daar zaten ze na-
melijk min of meer in vast omdat hun, zeg maar 
even, ‘spatscherm’ (eigenlijk een soort poncho 
met spatscherm ineen) aan de kuiprand werd 
vastgemaakt om het ijskoude water uit de kajak 
te houden. Elastiek was er niet en zwemmen 
was er ook niet bij. Ons woord ‘eskimoteren’ 
verwijst hier trouwens direct naar.

Wat houdt het in?

Wie omsloeg kon dus niet uitstappen. Mogelijk 
had je ook je kostbare mes in je hand, was er 
een koord om je arm geslagen, trok een zeehond 
of zelfs wasrus je om, had je kostbare prooi aan 
dek, had je je peddel raar vast of kon je die nog 
net grijpen, zat er een ijsschots in de weg… Wat 
dan ook, je moest gewoon zo snel mogelijk weer 
oprollen om te overleven. Liefst met behoud 
van je spullen en vangst, zeker ook omdat het 
voortbestaan van je gezin of gemeenschap direct 
van jou als jager afhankelijk was. Als antwoord 
op alle mogelijkheden ontstond in de loop van 

de tijd een collectie van rollen en die moest je 
eerst zo goed mogelijk leren voordat je kon gaan 
jagen.

Nadat de motorboot de kajak begon te ver-
dringen ontstond op Groenland het idee de 
traditie te eren en te behouden en in onze tijd 
is die wens uitgegroeid tot een wereldwijd snel 
groeiende ‘gemeenschap’ kajakkers die het leuk 
vinden om de rollen (er zijn er tientallen) ook 
te leren en er zelfs wedstrijden in te houden. 
Dan gaat het om 35 onderdelen, zowel links als 
rechts uit te voeren -
hahaha.

Als je omgaat bij het achterdek kun je bij het 
achter- of voordek omhoog komen en omge-
keerd. Het idee is dat je iedere rol maakt vanuit 
je heupen, met goed beencontact met je boot 
en dat je nadat je bent omgegaan op die ma-
nier eerst zorgt dat je (even) zo goed mogelijk 
drijft om je kajak weer om te kunnen keren en 
dan zorgt zelf binnenboord te geraken. Naast 
rollen met een gunstige peddelpositie heeft het 
systeem er ook waarbij die juist in de weg zit of 
zelfs geheel ontbreekt, waardoor je je hand moet 
gebruiken, of je elleboog, of zelfs die niet. En er 
zijn er waarbij je iets in je hand hebt - misschien 
je camera die je niet kwijt wilt(?) - bijvoorbeeld 
een pingpong-bal of een steen van 8 kg. Als 
kers-op-de-taart moet je in een wedstrijd ook 
nog zo ver mogelijk ondersteboven peddelen -. 
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Wat vind je er leuk aan?

Vroeger turnde ik veel en vond ik het erg leuk 
om schroeven en salto’s te maken, wat als ‘oude’ 
man van 56 met onderbeenprothese niet meer 
echt gaat. Grappig genoeg bedacht ik een keer 
dat ik wel wilde gaan kajakken maar dat ik mijn 
been niet in het water kwijt wilde raken, dus 
vond ik dat ik eerst iets moest leren om nooit 
uit de boot te hoeven. Op internet vond ik het 
4 minuten durend filmpje van Buck Johnson 
‘How to Eskimo Roll a Kayak’ dat die zaak pre-
cies oploste en waarin ik direct de link met mijn 
vroegere turnen zag, door de overeenkomstige 
manier waarop hij het mensen aanleert. Ik
liet het mijn vrouw zien, leende een clubboot en 
na een uurtje had ik hem!

Met ouderwets fanatisme toog ik aan de slag. Ik 
vond het eveneens 4 minuten durende filmpje 
‘A kayak star is born’ van Ann Kristin Skinlo en 
ik dacht: “Wauw! Dit wil ik ook!” Naarmate ik er 
meer over ging vinden en leerde ontdekte ik hoe 
leuk het is om alle bewegingen helemaal vanuit 

je centrum te gaan maken en je peddel slechts 
als een dingetje te kunnen gaan beschouwen dat 
je ‘toevallig’ meeneemt in je rol. Het is heel erg 
leuk dat er tijdens het oefenen steeds weer zo’n 
rust over me komt dat de tijd en ruimte als het 
ware lijkt uit te breiden. Als perfectionist daagt 
het me verder uit het systeem helemaal tot in 
detail te leren beheersen en dat vereist ‘schaaf-
werk’ aan preciese timing, vloeiende overgan-
gen van aan- en ontspanning, in- en uit elkaar 
en richtingsverandering, etc. Ann Kristin’s gra-
tie is het doel, ik herken in haar bewegen gevoel 
dat ik had in turnen en karate, alsof je alleen 
maar vloeiende beweging bent, helemaal los van 
al het andere. En dan zijn er zelfs wedstrijden - 
hahaha. Heerlijk!

Fijn is natuurlijk ook dat ik steeds zekerder ben 
dat ik nooit uit de boot zal hoeven, hoewel ik
inmiddels alle reddingsscenario’s ken en inci-
dentmanagement op het water ook als leuke 
hobby zie. Door een droogpak te dragen of een 
strakke neopreenbroek weet ik verder dat ik 
mijn been in het water niet zal verliezen.

7
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Zijn er ook wedstrijden in deze tak van sport?

Je kunt natuurlijk mee willen gaan doen aan de 
jaarlijkse wedstrijden op Groenland, maar dat 
is heel duur, heel moeilijk en het water is ook 
heel koud. Gelukkig is er in Nederland altijd 
een gezellig workshop-wedstrijdweekend. Op 
17, 18 en 19 september ga ik daar dit jaar in 
Rheezerveen (bij Hardenberg in Overijssel; zie 
pag. 10) voor het eerst aan meedoen. Er zijn ook 
in andere landen wedstrijden waar je aan kunt 
deelnemen.

En ben je daar fanatiek in?

Yep! Ik mik op de eerste plek.

Heb je al bepaalde prestaties geleverd , waar je 
trots op bent?

Nog geen wedstrijdprestatie aangezien dit de 
eerste keer wordt, maar het doet me goed steeds 
weer nieuwe rollen te leren en dat direct links- 
en rechtsom te doen. Ik ben ook verheugd als 
ik dat met de tijd en ruimte opmerk, ik ken dat 
heel goed uit mijn successen in het turnen en 

bijna levenlang karatetraining. Het gaat om flow 
(in motion) - zeer bevredigend!

Sinds wanneer beoefen je deze tak van kano-
sport?

Een paar jaar geleden gestart, maar door pro-
theseproblemen slechts af en aan kunnen oefe-
nen. Sinds deze winter oefen ik (met 1 cm dikke 
artische duikkap en droogpak met lekkere dikke 
wollen trui aan) regelmatig en gericht op een 
wedstrijd.

Wat heb je ervoor nodig?

Eigenlijk alleen een kajak waar je met je dijbe-
nen redelijk goed sturing aan kunt geven (zegt 
ook de ‘wereld’vermaarde Dubside in bijvoor-
beeld zijn 1 uur durende online, gratis instruc-
tiefilm ‘Greenland Rolling with Dubside’ uit 
2006) en instructie is handig. Zelf heb ik de vele 
filmpjes van Jonas Löffler grondig geanalyseerd 
en natuurlijk die ene van Ann Kristin Skinlo. De 
uitstekende filmische cursus van Cheri Perry en 
Turner Wilson ‘This is the Roll’ raad ik ook aan. 
Natuurlijk is het het fijnst om samen met en van 
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iemand te leren, maar zo iemand heb ik niet.
Naast de speciale houten ‘Groenland’ peddel 
laten Cheri en Turner zien dat een gewone 
(‘Euro’) peddel ook volstaat, maar de Groen-
landse werkt echt geweldig, zowel voor rollen 
als gewoon kajakken (zelf heb ik geen andere). 
Een laag achterdek is verder handig maar niet 
noodzakelijk en er zijn kajaks, zoals die van Ann 
Kristin en Jonas, die makkelijker te rollen zijn 
dan andere. Dubside laat echter zien dat exoti-
sche rollen in halve ‘slagschepen’ ook mogelijk 
zijn. Kortom: zolang je je dijen en heupen kunt 
gebruiken om je kajak om te keren zit je goed. 
Ten slotte is kleding die je tegen de kou van wa-
ter beschermt natuurlijk heel goed om te heb-
ben, je kunt zo veel rustiger en beter leren. In 
de winter gebruik ik zelfs ook nog een free-dive 
bril, zodat alleen mijn mond in contact komt 
met het water.

Kan iedereen hier aan mee doen?

Volgens mij wel. Het advies is te leren rollen 
zonder te kijken, zelf heb ik een beenprothese 
en er zijn allerlei rollen voor maar 1 hand etc., 
dus ik kan niet bedenken wie het niet zou kun-

nen leren, op voorwaarde dat je overeind kunt 
blijven in een kajak, natuurlijk. Niet soepel ach-
terover of veel te hoog dek? Leer te rollen naar 
het voordek, etc. 

We zijn benieuwd naar het vervolg, Wicher.
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In 2021 is het de 11e keer, dat dit evenement gehouden wordt op Vakantiepark 
Het Stoetenslagh te Rheezerveen. 
 
Dit jaar voor de 9e keer met de onvermoeibare en enthousiaste David 
Tetzschner. Hij is 6-voudig Deens kampioen Greenland-rolling, om het weekend 
te verzorgen met clinics en demo's. 
Ook de 9e versie van de Open Dutch Greenland competition wordt weer 
gehouden; Rolling, harpoons & speed. 
Het is een 3-daags evenement met op vrijdag en zaterdag clinics. 
 
De wedstrijd Rolling is op zondag.  Harpoon en Speed worden over de dagen 
van het evenement verdeeld. 
 
Kosten € 90,00 per persoon. 
 
Hier krijgt u voor:  
1x Groepsles David Tetzschner  
2 nachten kamperen (incl . electra/douche) ongeacht kampeermiddel.  
BBQ (exclusief drank) 
1 Extra nacht kamperen is  €12,00 p.p.p.n. 
 
Aanmelden via:  greenlandrolling.nl@gmail.com 
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De Nieuwjaarsduik 2 jan 2021 
van Bart en Sonja.

Sonja: Dat is toch niet mogelijk.
De Nieuwjaarsduik van UKC gaat niet door!
En dat nadat ik bijna alle (op één na, vanwege 
een griepje) Nieuwjaarsduiken heb mee gedaan.
Net zoals Bart Meerman.
Het was inmiddels traditie geworden.

Dus een appje naar Bart:
“zullen wij dan maar met z’n tweeën? Dat is 
toch wel Corona verantwoord?”
“Ja, natuurlijk” was zijn antwoord,
“en dan met een spandoek met een Nieuwjaars-
wens erbij.”

George wilde wel filmen en foto’s nemen.

Dus zo geschiedde!!!

11
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Stallingsuitbreiding
Na de UKC najaars-ALV 2020 is een commissie 
van start gegaan die werkt aan het realiseren 
van de uitbreiding van de stalling voor de club. 
De belangrijkste behoefte is de krapte in de 
loods oplossen, maar er zijn meer wensen. Op 
de voorjaars-ALV 2021 zijn een aantal scena-
rio’s voorgelegd ter inspiratie en discussie en er 
is een online enquête gehouden. Een Plan van 
Eisen (PvE), met prioritering (‘Moet’, ‘Graag’, 
‘Indien mogelijk’), is aangenomen. Dat is een 
belangrijk stuk voor de nieuwbouw-cie. 

De nieuwbouw-cie is inmiddels uitgebreid met 
een vertegenwoordiger van LakeDiving. Zij ma-
ken gebruik van ons clubhuis en hebben wensen 
die aansluiten bij wat de UKC wil. 

Er is een goed gesprek geweest met een verte-
genwoordiger van het Strandbad/Recreatie-

schap. Het recreatieschap ondergaat veel inter-
ne verandering dit jaar. Ze staan niet negatief 
tegenover onze plannen, maar het past er nu 
even niet bij. Voor 2022 staan onze ideeën op 
de kaart.

De UKC kan dit jaar goed gebruiken om de 
eigen plannen alvast verder uit te werken en te 
overleggen met leden, buren (WSU, Spa Ser-
een), gemeente en omwonenden. 

Deze maand (mei 2021) willen we tot een con-
cept plan komen dat is gebaseerd op het PvE, 
rekening houdend met o.a. de uitkomsten van 
de enquête. Met dit plan gaan we de volgende 
ronde gesprekken in. Jullie horen daar snel 
meer over want we zijn vanzelfsprekend be-
nieuwd hoe daarover wordt gedacht!

Namens de Nieuwbouwcommissie, 
Jan Tjalling van der Wal

Tweede tweepersoons-clubkano

Sinds midden-april heeft de UKC een 
tweede tweepersoons-kano ter beschik-
king. Het is een Mad River Malecite 
(blauw met houten kuiprand) die afgelo-
pen winter aan de vereniging werd aange-
boden. Het aanbod kwam van een van de 
eerste  voorzitters van de UKC, Bert Otten. 

Dat aanbod is geaccepteerd. Een tweede 
tandem aanschaffen stond al enkele jaren 
in de plannen. Een zeer geschikte kano 
aan onze neus voorbij laten gaan, was niet 
verstandig. Dan maar voor lief nemen dat 
er (nog) géén plek in de loods is om deze 
kano te stallen.
 
Voorlopig wordt de Malecite buiten het 
clubhuis gestald, in een garage van een 
clublid. 

Jan Tjalling van der Wal

Bert en Martha Otten bij de Mad River Malecite klaar voor vertrek richting de UKC.
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Eerste Vaarmee
Op 5 mei was er weer een Vaarmee, die ‘s 
avonds gevaren werd. Er was veel belangstel-
ling. Omdat er maar vier mensen in een groep 
mee mochten, had Jan Tjalling 3 groepen ge-
vormd onder leiding van hemzelf, Claudia en 
Marthan. 

Bij en instappen werd telkens een kwartier 
speling genomen. Ook moest er bij omkleden en 
instappen rekening gehouden worden met de 
poloërs, die op woensdagavond altijd trainen.

Uiteindelijk liep het allemaal gesmeerd.  En het 
bleek een mooie rustige avond te zijn. De harde 
wind, die dinsdag loeide en ook woensdag over-
dag nog was te merken, was gaan liggen.

In de petgraten kwamen de groepen elkaar wel 
tegen. Hierbij een paar foto’s.

13
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Zoals in het april nummer van Magazine Ka-
nosport stond: “Een lange rij velden achter 
elkaar, teams uit tientallen landen, honderden 
spectaculaire wedstrijden. De kanopolowereld 
verlangt al sinds vorig jaar terug naar zijn 
kenmerkende toernooien.”

Wij kanopoloën, omdat we houden van samen 
spelen, samenwerken, onze creativiteit erin 
kwijt kunnen, we houden van uitdagingen, bui-
ten zijn en van contact hebben met elkaar. 
De ene houdt meer van het ene, de andere meer 
van het andere. Dus de ene speelt zo fanatiek 
mogelijk; probeert alle tegenstanders te killen, 
(ook als ze schattig en onschuldig lijken). De an-
der geniet meer van de toernooisfeer en buiten 
zijn of van aanval strategieën bedenken zoals 
“De Cruquius” en “De Zandhagedis” (wist je dat 
een zandhagedis 2 penissen heeft? Daar is deze 
aanvalsstrategie op geïnspireerd.)

Hoe de kanopoloërs deze liefhebberijen in hun 
Corona-polo-loze leven voortzetten, is dan ook 
wisselend per persoon, afhankelijk waar je het 
meeste van houdt. 

Om uit te leggen hoe we de pololozetijd doorko-
men, splits ik deze eigenschappen hieronder op, 
met voorbeelden hoe we de Coronatijd doorko-
men:

Samenwerken, Creativiteit, Uitdagingen, Bui-
ten zijn en Contact hebben met elkaar

Samen spelen / samenwerken
Frank, Maaike, Lennart & Tom zijn bezig met de 
werkgroep rondom uitbreiding van het clubhuis.
Maaike & Mark hebben samen met Johanneke gepro-
beerd de vaste polodoelen te realiseren door samen-
werking te zoeken met anderen. Helaas is dat laatste 
mislukt. Het lijkt erop alsof we nooit officiële wed-
strijden kunnen gaan houden op onze mooie locatie.
En de polo-cie probeert samen met “het Trainers-
gilde” trainingen op te zetten binnen de wisselende 
mogelijkheden.

Creativiteit
Er zijn hele liefdesverklaringen op het water geschre-
ven als ware kanokunst. Diverse kunststromingen 
kwamen langs; realistisch en abstract. Er is (per 
ongeluk) data kunst gemaakt in Mathla en er zijn 
mensen begonnen met schilderen en creatief klussen.

Zoals al bekend bij iedereen doen we 2x per week 
online krachttraining, waarin de meest originele 
gewichten langs kwamen. Soms kwamen ze letterlijk 
langs…..bijv rondvliegende kikkererwten.

Tuurlijk komen wij 
de Coronatijd door

en HOE!!
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Uitdagingen
Naast dat we krachtsportschema van het Portugese 
nationale team zijn gaan doen als online training, 
was ook voor ons allen de abstracte kanokunst door-
gronden een hele uitdaging.
En er waren vele privé uitdagingen: Onze Grote 
Inspirator Mark is naar Duitsland geëmigreerd. Lorre 
heeft een hele marathon georganiseerd en gelopen. 
Nanda is overgestapt naar een smartphone. Vincent 
heeft zichzelf een nieuwe heup laten aanmeten, dus 
sokken aantrekken is al een hele uitdaging. En een 
aantal poloërs is zichzelf gaan martelen met blaren 
op hun duimen en wonden op hun billen/lage rug, 
door vlakwater te gaan varen (en soms werd er onbe-
doeld iceman gespeeld.)

Buiten zijnvv
Naast de verschillende bovenstaand genoemde 
kanotechnieken en de al genoemde marathon, is er 
veel gekampeerd, gewandeld, gemoestuinierd (nieuw 
werkwoord?), blokjes gefietst via Statshunters, is er 
getoerpoloed, en zijn er grazende reeën gespot bij 
zonsopgang in Amelisweerd.

Contact hebben met elkaar.
Geen idee of het zo is, maar voor mijn gevoel heb-
ben de poloërs van alle kano discipline het meeste 
behoefte aan knuffelen en samen zijn. Waarschijnlijk 
denk ik dat, omdat het een teamsport is, we op toer-
nooien hele weekenden samen zijn & kanopolo een 

contactsport is, waarbij je je tegenstander tijdens de 
wedstrijd het liefst geen centimeter ruimte geeft, laat 
staan anderhalve meter. Maar na de wedstrijd geef je 
ze wel een hand of knuffel en drink je na de laatste 
wedstrijd samen een biertje of chocomel.

Kortom: het mindere contact hebben en afstand hou-
den is wel flink afzien, dus ook hiervoor hebben we 
onze manieren gezocht.

• 2x pw hebben we onze digitale krachttraining en 
daar krijgen we even een update van elkaar.

• de liefdesverklaringen die op het water geschre-
ven zijn, zijn natuurlijk hartverwarmend.

• bij 2 poloërs is er gezinsuitbreiding. Er is onder-
ling & extern gedate.

• de polobal toert rond langs de leden en via 
Whattsapp krijgen we updates waar hij nu weer 
logeert.

Dus de conclusie is nogmaals: natuuuurlijk komen 
wij de Coronatijd door, wij zijn bikkels, geen opge-
vers. Maar om eerlijk te zijn…als alles weer mag….
zullen we huppelen in onze bootjes als koeien in de 
wei op de eerste lente dag. We zullen elkaar met extra 
veel liefde omduwen en elkaar in het veld lapdances 
proberen te geven aan elkaar. En we schrijven ons 
vast allemaal in voor grote toernooien waar we weer 
samen kunnen zijn.
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Het voorjaar is begonnen en het begint te krie-
belen. Ik had zin om een grootwatertocht te 
gaan varen. Daarom deed ik een oproep in de 
grootwater app groep.

Na het eerste schaap over de dam is volgen er 
meer. Margot meldde zich als eerste. Na een 
paar dagen had ik vier mensen: Margot, Paul , 
Marjoke en Igor. Groepje bij elkaar, maar waar 
naar toe. Het weer zou mooi worden. Dus zout 
water zou kunnen als eerste grootwater tocht 
van dit jaar.

Uit alle opties kwam een tochtje bij ST Phil-
lipsland uit de grote hoed. Een tocht van 25 
km over de Krabbenkreek, Mastgat naar de 
Oosterschelde, waarbij we wat zeelucht konden 
opdoen. St Philipsland kent een groot getijden-
verschil van ca 3.5 m. Het stroomt er lekker in 
en uit.

De tocht op 27 april

Instappen in de modder

Het getij was niet helemaal gunstig. We moes-
ten liefst voor laag water vertrekken, wilden we 
gebruik kunnen maken van de stroming richting 
zee, maar we wilden ook weer niet al te vroeg uit 
de veren. Om 9.30 zou er volgens de getijbere-
kening nog 30 cm water staan op het pad naar 
de vaargeul. Maar door de oostenwind was het 
getij wat sneller en een groot deel van de geul 
was  al drooggevallen.

Er is een botenhelling, maar die stak nu ruim 

boven de modder uit. De helling was glad door 
het mos en op het eind was een dikke anderhal-
ve meter slik. Vanwege de gladheid gingen we 
voetje voor voetje naar beneden met onze boten. 
Bij het instappen konden we het modderige slik 
niet vermijden. We zakten er niet ver in, maar 
wel genoeg om modder in de boot te krijgen. Na 
over een paar oesters gevaren te hebben, kwa-
men we in de vaargeul.

In de Krabbenkreek is er maar een smalle vaar-
geul die met een grote boog naar  het Mastgat 
en vervolgens naar de Oosterschelde loopt. Het 
was laag water, waardoor er nog minder vaar-
weg over was. Aan beide kanten zagen we een 
brede droog gevallen slikvlakten met plukken 
zeewier, waarop allerlei vogels druk aan het 
foerageren waren. Er waren zelfs een paar lepe-
laars bij. 

 Als kanovaarder hoor je buiten de vaargeul 
voor de beroepsvaart te blijven.  Maar omdat 
het waterpeil zo laag was, was het moeilijk om 
buiten de vaargeul te blijven. Maar het was ge-
lukkig rustig  we kwamen tot het Mastgat  alleen 
een zeilboot en een vissersschip tegen. De visser 
had zijn netten aan beide zijden buiten hangen. 
Onduidelijk was of zij op vis  en ook op krabben 
visten. Ze wierpen ook  kratten overboord.

Met de stroom mee voeren we al keuvelend of 
stil genietend langs St Annaland. Op de oever 
lagen zeehonden te rusten. Een paar waren aan 
het spelen in het water. Erg leuk om te zien. We 
zorgden wel dat we op gepaste afstand bleven.
 

Spontane grootwatertocht 

Sint Philipsland
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Aangekomen bij de scheidingsboei bij het Mast-
gat moesten we wachten tot we konden overste-
ken . Hier voeren vrachtschepen af en aan. In 
de verte zagen we met grote snelheid een con-
tainerschip aankomen. Veiligheidshalve voeren 
we parallel aan de koers van het schip langs de 
vaargeul . Na het passeren van het schip staken 
we snel de vaargeul over. We konden nog een 
beetje surfen op de golven van het schip.

Met een windje in de rug voeren we door naar 
onze pauzeplek. We trokken onze boten op de 
kant. Omdat het overal nat en modderig was, 
bleven  sommigen op de boot zitten.  Ik pro-
beerde mijn nieuwe krukje uit  een speciaal uit 
China over gevlogen als een harmonica invouw-
baar krukje van 70 cm hoog. Als een alien voor-
werp stak het af tegen de slikte vlakte, een mooi 
maar toch vreemd gezicht.

Op de een of andere manier zat er nog geen rust 
in de groep. Was het  het opkomend water? Ze 
waren al weer snel in hun kayak om verder door 
te varen. 

Om onze 25 km vol te maken en een blik op de 
Oosterscheldebrug te kunnen werpen, peddel-
den we nog een tijdje richting het westen. Toen 
staken we  de vaargeul weer over om terug te 
varen richting St Annaland.
 
Terugtocht

Sint Anna’s land is ook door Anna van Bourgon-
die gesticht door het toenmalige schorrenland 
te bedijken. Op de oevers staan vijf windmo-
lens die met hun witten masten prachtig in het 
zonlicht op lichten. We moesten nu een stukje 
tegen de wind in  en kregen nu de golven tegen, 
een lekkere afwisseling. Wel merkten we  er nog 
weinig van dat  het inmiddels opkomend water 
was,

Bij Sint Annaland,tussen de dijk en de vaargeul, 
ligt een groot droogevallend stuk. Inmiddels  
was deze vlakte al vol gestroomd. Paul koos 
ervoor om over dit stuk de bocht naar St Anna-
land af te snijden. Zeevaarders weten dat nabij 
de vaargeul het water sneller stroomt. Maar 
uiteindelijk kwamen we toch gelijk aan. Hmm, 
gaat de regel niet op of had Paul stiekem harder 
gepeddeld?

Marjoke had ons onderweg verteld over haar 
rondzwervingen met haar vader in de zeilboot in 
deze contreien en haar bezoekjes aan Sint Anna-
land. Daarom wilde ze het plaatsje nog een keer 
bezoeken. We besloten er dus  te pauzeren.

Net voor de jachthaven ligt een mooi zand-
strand, waar we lekker hebben genoten van het 
zonnetje en elkaars gezelschap. Op het strand 
waren twee jonge waaghalzen die het zwem-
water uit probeerden. Wat een binken zijn die 
Zeeuwen!  Of waren het toeristen die niet wisten 
dat het water nog zeer koud was?  Marjoke heeft 
natuurlijk nog even rond gekeken. De jachtha-
ven, vond ze,  was wel wat opgeknapt door de 
tijd heen.

Door de pauze was genoeg tijd verstreken, zodat 
de getijstroming nu  goed was aangetrokken. 
Met snelheden van 9 à 10 km per uur vlogen 
we terug. Met een voldaan gevoel bereikten we 
weer St philipsland. Het grootwater seizoen is 
begonnen. Het smaakt naar meer.
 
Peter Bell

St Phillipsland ligt aan de Krabbenkreek, dit 
is het oostelijk uiteinde van de Oosterschelde. 
Kenmerkend is de houten korenmolen aan de 

haven en de grote watertoren iets verderop 
oostelijk.

Het ontstond in 1487 nadat Anna van Bour-
gondië, een buitenechtelijke dochter van hertog 
Philips van Bourgondië, het initiatief had geno-
men tot bedijking van enkele schorren. Zij liet 
een kerk bouwen die gewijd was aan Philippus 

om kennelijk de beschermheilige van haar 
vader te eren en zijn naam te bewaren.Dit oude 
Sint Philipsland ging verloren, nadat de polder 
werd opgegeven als gevolg van de Allerheili-

genvloed in 1532.

Na de hernieuwde bedijking in 1645 ontstond 
een nieuwe nederzetting in de zuidoosthoek 
van de polder. Het dorp is een ringdorp, met 

een zaalkerk uit 1668 aan de vierkante ring. Op 
de dijk staat de korenmolen De Hoop uit 1724, 
een achtkante houten molen van het Zeeuwse 

type.
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Introductie cursus
Zondag 11 en 18 april 2021 was weer de eerste 
introductiecursus van het jaar. Dit keer voor 
het eerst gecoördineerd door mij, Michelle 
Spruit. Gelukkig was er een heel team om op 
terug te vallen, zo kon ik zelf ook nog veel mee 
doen en leren deze dag. 

11 April stonden er 9 cursisten klaar ondanks 
dat het nog niet al te warm was. Gelukkig 
mochten we inmiddels weer de wetsuits ge-
bruiken en kon zo iedereen zich warm genoeg 
aankleden. 

We begonnen de ochtend met vaartechnieken 
die gelijk ’s middags in de trekgaten toegepast 
konden worden. Daarvoor sloten Otto en Eefje 
zich bij de groep aan. De dag sloten we voor 
velen af met het behalen van het spatzeil. Daar-
voor moest iedereen minimaal 2x kopje onder, 
en dat in die kou! Petje af. 

20
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De tweede zondag bestond uit een botendans. 
Van een slalomboot moest iedereen snel in een 
poloboot om vervolgens ook nog een wildwa-
terboot uit te proberen. Dit was wel even wen-
nen; wat wordt rechtuit varen moeilijk gemaakt 
in deze boten! 

De slalominstructie werd enthousiast ontvan-
gen. Die zondag is er namelijk een beginners-
groep ontstaan voor de slalomtrainingen. Ook 
bij de kanopolo werd weer enthousiast meege-
daan en zelfs al gescoord op het doel. Gelukkig 
was er ook nog energie over tijdens de wildwa-
terinstructie om elkaar te redden, met touw of 
met kano. Maar goed, een om hulp schreeu-
wende Niels of Cor kunnen we ook moeilijk 
laten spetteren. 
Gelukkig was het dit keer prachtig weer en was 
het dan ook zeker geen straf om in het water te 
liggen. Op de mislukte koffie (doordat het kof-
fiefilter dubbel zat) na, waren het hele geslaag-
de dagen. Op naar de volgende!

21
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Maak kennis met de 
nieuwe toerpeddels
Blauw is bijna altijd goed

Als je al wat langer gebruik maakt van een 
clubpeddel voor het toervaren, dan was dat vaak 
behelpen: er waren maar weinig peddels die 
echt prettig bruikbaar waren: verkeerde lengte, 
te groot blad, te zwaar of een verkeerde stand 
van het blad. Als je pech had, moest je het doen 
met een peddel die al deze bezwaren tegelijk 
heeft. Niet fijn om daar een hele dag mee te 
moeten rondvaren! Sinds een tijdje kunnen we 
als toervaarder gelukkig op pad met echt plezie-
rige clubpeddels. We vertellen er hieronder wat 
meer over.

In de afgelopen 2 jaar hebben we budget ge-
kregen voor de aanschaf van een flink aantal 
peddels. De keuze is gevallen op de Schlegel 
Rim Touring. Dit is een betaalbare, robuuste 
peddel met een stevige aluminium steel en een 
bladhoek van 60 graden. Deze peddel weegt nog 
geen kilogram, wat verrassend licht is. Door z’n 
eigenschappen is het een fijne aanwinst voor de 
club. Dat de steel misschien wat koud aanvoelt 
in de winter, moeten we op de koop toe nemen 
(of handschoenen dragen). We hebben verschil-
lende lengtes aangeschaft: 210, 215 en 220 cm. 
Van elke lengte zijn er enkele exemplaren. De 
nieuwe peddels zijn gemakkelijk te herkennen 
aan hun blauwe blad en zwarte steel (zie foto).

Het effect van de lengte van je peddel
Om een goede keuze te maken tussen de ver-
schillende lengtes, is een beetje achtergrond-
kennis handig. Dus hopelijk helpt dit je een 
eindje op weg: je kunt de lengte van een peddel 
vergelijken met de versnellingen op je fiets. 
Een langere peddel vergt in het algemeen meer 

energie van je dan een korte. Je hebt in fietster-
men ‘een groot verzet’: je maakt minder om-
wentelingen, maar op snelheid blijven kost wat 
meer kracht. Met een kortere peddel – een klein 
verzet – maak je wat meer omwentelingen om 
dezelfde snelheid te bereiken, maar dat kost dan 
minder kracht. Met een langere peddel hebben 
technische foutjes wat meer gevolgen: een lichte 
boogslag resulteert bijvoorbeeld al snel in een 
grotere koersafwijking. 

De juiste lengte kiezen
Hoe kies je nu de peddellengte die het best bij je 
past? Simpel: door het gewoon uit te proberen! 
De peddelkeuze blijkt in de praktijk namelijk 
iets heel persoonlijks te zijn. Wil je er niet te 
veel tijd en aandacht aan besteden, kijk dan 
eens naar de onderstaande globale aanwijzin-
gen. Hierbij gaan we er van uit dat je de ‘hoge’ 
peddeltechniek gebruikt. Een belangrijk ken-
merk van deze techniek dat je je bovenste (duw)
arm op ooghoogte vooruit beweegt. 

• Heb je een gemiddelde bouw, lengte en 
kracht/conditie? Gaat je vaarstijl eerder uit 
van techniek dan van kracht? Gebruik je 
een toerkajak van een standaard breedte en 
lengte? Dan is een peddel van 215 cm vaak 
een goede keuze.

• Ben je een groot en stevig gebouwd? Of vaar 
je vooral op kracht? Dan past 220 cm waar-
schijnlijk het beste bij je. 

• Ben je licht gebouwd of niet zo lang? Heb 
je weinig kracht? Is er veel wind? Vaar je in 
een korte of smalle toerboot? Probeer dan de 
210 cm eens. 

Let op: dit zijn zeer globale indicaties, uitpro-
beren werkt het beste. Voor de ‘lage’ peddel-
techniek gebruik je gewoonlijk een wat langere 
peddel. 

22
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Deelbaar én instelbaar
Wil je gemakkelijk ervaren welk effect de ver-
schillende lengtes op jouw vaarstijl hebben? Pak 
dan eens de blauwe deelbare/instelbare peddel 
(opdruk TOUR, 215-222 cm, zie foto). Deze is 
vooral bedoeld als reservepeddel voor grootwa-
ter- en zeetochten, maar dat is niet alles. Je kunt 
de lengte namelijk heel nauwkeurig instellen; 
ook kun je de stand van de peddelbladen vari-
eren. Het is leuk en nuttig om uit te proberen 
wat een andere lengte en een andere hoek dan 
de gebruikelijke 60 graden voor jou persoonlijk 
betekenen! Nuttig als je bijvoorbeeld toe bent 
aan een eigen peddel en je je wilt oriënteren op 
de beste lengte voor jouw lijf en vaarstijl. Deze 
peddel is wel wat zwaarder dan de Rim-peddels, 
dus kijk vooraf goed of het gewicht geen belem-
mering is om er prettig een langere tocht mee te 
varen.

Opruiming
Vanwege de ruime sortering aan nieuwe peddels 
én het chronische plaatsgebrek in het peddel-
rek, zullen we binnenkort afscheid nemen van 
een aantal oude peddels. Vaar jij graag met een 
specifieke oude peddel en wil je dat deze in de 
toercollectie blijft? Laat het weten aan de toer-
commissie via toervaren@utrechtsekanoclub.
nl. Stuur een foto of het nummer van de peddel, 
dan kijken we of we rekening kunnen houden 
met je wens.

Opbergen
Vriendelijk verzoek: berg een peddel na gebruik 
op in het vak met de juiste lengte. Binnenkort 
zullen het huidige rek wat anders indelen, zodat 
je gemakkelijker de gewenste peddel kunt pak-
ken. 
Tot slot: alle toerpeddels zijn gemarkeerd met 
een blauw stuk tape om de steel. De andere 
kleur tape geeft de lengte aan. Uitleg hierover is 
binnenkort bij het peddelrek te vinden.  

Meer weten?
Wil je meer weten over de peddeltechniek voor 
het toervaren? Zodra de (corona-)omstandig-
heden het toelaten, organiseren we technische 
clinics, bv over de voorwaartse slag. 

Eefje van den Braak
Toercommissie
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Winterse taferelen
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Blote voeten 
challange
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In juli 2022 zal in Friesland voor de 25ste keer de Elf-
stedentocht te water worden georganiseerd. Dit keer, 
omdat het voor de 25ste maal is, boven de standaard 
kano’s en motorboten zullen ook surfers, suppers, 
zeil- en roeiboten mee kunnen doen. Feitelijk was 
dit evenement al voor vorig jaar georganiseerd, maar 
ook hier kwam coroontje dwarsliggen. 

Het zal voor mij de zesde keer worden dat ik aan dit 
evenement ga deelnemen, daarom werd mij gevraagd 
hoe ik me hierop voorbereid. Eigenwijs als ik ben 
zal ik op mijn eigen manier aan dit verzoek gehoor 
geven en ik begin bij de Veluwerally.

Nadat ik bij de Veluwerally 2 maal de 50 km gevaren 
te hebben tussen Giesbeek en Deventer, (heerlijk met 
6 km stroom mee ben je er ook zo), was ik toe aan 
het grotere werk en de 100 km naar Kampen kwam 
in zicht. Ik besloot eerst nog uit te zoeken hoe het 
tweede deel van dat traject er uit zag en schreef me 
in voor de 50+ (Deventer-Kampen). Je kampeerde 
in die tijd op het terrein van de Deventer Kanoclub. 
We stonden er met 3 tenten; een echtpaar met een 
pracht van uitrusting (mooie tent en twee zeekano 
’s), een man uit Kampen met een toerkano en onder-
getekende, die toen alleen nog een Rainbow toerkano 
had; het type kano dat je als 1 persoons ziet bij bijna 
ieder verhuurbedrijf, omdat hij stevig is en als een 
plank op het water ligt. (Ik heb hem trouwens nog 
omdat bij verkoop je er geen cent voor krijgt en hij 
niet in de weg ligt en makkelijk is als iemand een 
stukje met me wil varen). Bij het zien van mijn kano 

wist het echtpaar, met de houding van deskundige, te 
vertellen dat deze kano volledig ongeschikt was om 
daarmee de hele afstand naar Kampen te varen. Deze 
opmerking werd acuut door de Kampenaar onderuit 
gehaald met de opmerking dat voor zo’n tocht de 
motivatie van de kanoër primair is en het type kano, 
de gebruikte techniek en de ervaring secondair.  Hoe 
waar deze opmerking was, heb ik ondervonden in de 
Elfstedentochten die ik later gemaakt heb. Nu enkele 
voorbeelden, waarin ik beschrijf wat ik bedoel.

Mijn eerste Elfstedentocht heb ik met mijn kleine 
kano gevaren zonder dat ik echt wist wat me te wach-
ten stond. Daarom voldeed de tocht aan de volgende 
criteria: verkeerde boot om op groot water te varen, 
verkeerde kano-technieken en een soort Columbus-
reis (Columbus vertrok en hij wist niet waar hij echt 
naar toe ging, hij wist niet hoe hij er kon komen, bij 
aankomst wist hij niet waar hij was en bij thuiskomst 
wist hij niet waar hij geweest was. Voor mijn golden 
alleen de eerste twee aspecten). Ik heb van de tocht 
genoten  wat wel blijkt uit het feit dat ik het daarna 
nog 4 keer herhaald heb; elke keer is anders.

Bij de eerste Elfstedenweek zag ik, dat twee mannen 
een vissersbootje met buitenboordmotor vlak bij me 
aanlegden en een tent opzetten. Het bleek de echt-
genoot en een broer van een ernstig zieke vrouw te 
zijn, die nog eenmaal de elfstedenweek wilde varen. 
Die twee mannen begeleidde haar heel zorgzaam. 
Vlak nadat de tent was opgezet, kwam ze aan en 
werd door de mannen uit de kano de tent in gedra-

De Friese elfstedenweek 
Voor de 25ste keer te water
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gen; totaal versleten. Terug in Leeuwarden zag ik het 
drietal zitten te genieten van de gezamenlijke rijstta-
fel; zij apetrots op het speldje. Duidelijk een geval van 
slechte conditie, maar een motivatie waar ik jaloers 
op was.

Bij dezelfde tocht waren op de camping in Dokkum 
mannen naast me ’s avonds hun tent aan het afbreken 
en alles netjes aan het opbergen. Op mijn verbaasde 
blik kreeg ik de verklaring dat ze naar huis gebeld 
hadden en die avond thuis in eigen bed gingen sla-
pen. Een van de heren gaf ook nog zijn mening dat 
hij de volgende keer niet meer ging kamperen, maar 
in iedere rustplaats een hotelkamer zou nemen. Ik 
kwam erachter dat ze alle 4 een paar jaar geleden de 
80 jaar gepasseerd waren. 
Trouwens bij elke elfstedenweek zie je  - na het blijde 
inkomen in Leeuwarden en als iedereen al aan het 
klaar maken voor vertrek bezig is - nog enkele kano’s 
met oudere heren binnenkomen. 
Oudere dames hebben of een betere conditie en kun-
nen met de hoofdmoot aankomen of ze doen op die 
leeftijd aan dergelijke tochten niet meer mee. 

Wel zag ik bij de laatste keer, dat het groepje heren op 
hoge leeftijd op weg naar Dokkum, meegenomen was 
met de bezemboot. Net als de twee jonge vrouwen 
in een Canadees, die mij opgevallen waren omdat ze 
alleen rechtuit konden varen als ze samen zongen, zo 
niet dan dweilden ze van links naar rechts over het 
water.

Zelf had ik bij de derde keer dat ik aan de Elfsteden-
week meedeed door zakelijk- en privé omstandighe-
den vooraf te weinig kunnen kanoën, met als resul-
taat dat ik hoopte dat ik over 6 dagen als we weer in 
Leeuwarden aankomen de conditie zou hebben,  die 
ik bij vertrek zo nodig had en dat is gelukt. 

Met bovenstaande tekst wil ik er alleen op wijzen dat, 
hoewel het nog steeds een prestatie is als je het doet, 
het geen pure prestatietocht is. De afgelopen Elfste-
denweek hadden we op het Slotermeer een harde 
wind uit het noorden (achterop), in de loop van de 
ochtend ging het zelfs naar windkracht 5 (wij waren 
gelukkig net wat vroeger). De roeiers en kanoërs die 
de overtocht niet aandurfden of in moeilijkheden 
kwamen,  werden opgepikt en naar Stavoren ge-
bracht, omdat afzetten aan de overkant zinloos was; 
ze moesten nog enkele malen een meer oversteken. 
Dit betekent niet dat het voor deze deelnemers afge-
lopen is, je krijgt gewoon je stempels en mag je tocht 
voortzetten. De sfeer is toch het belangrijkste. Het is 
boven alles een gezellige tocht en dat maakt het zo 
uniek (al moet ik zeggen  opgehaald te worden door 
de bezemboot zal nog steeds een te grote klap voor 
mijn ego zijn). 

En hoe moet je trainen, volgens mij bouw gewoon 
conditie op en geloof in jezelf. Ik probeer iedere week 
een stuk te kanoën en het stompzinnige commen-
taar,  als ik met mijn kano op wielen de winkelstraat 
oversteek niet te horen. 
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Oscar van Dam, met dank aan de kritische mee-
lezers Adrian Los en Otto Coops.

Na diverse kanokampeertochten en het trot-
seren van de eerste golven op zee wilde ik een 
eigen zeekajak aanschaffen. Maar waar moet 
je dan allemaal op letten? Wat is belangrijk? 
En wat betekenen al die technische termen 
eigenlijk die bij de beschrijvingen staan? In dit 
stuk neem ik jullie mee in mijn zoek- en leer-
tocht. Hopelijk heb je er wat aan als ook eens 
een nieuwe, of gebruikte, kajak gaat kopen. Ik 
beperk me tot de toer- en zeekajaks. Misschien 
kan iemand anders eens iets schrijven over de 
keuzemogelijkheden bij wildwaterkajaks.

Waarvoor ga je de kajak gebruiken?
Dit is natuurlijk de belangrijkste vraag. De 
beste kajak bestaat namelijk niet: elk type is 
ontworpen voor een specifiek doel en gebruiks-
omstandigheden. Bedenk dus waarvoor je de 
kajak wil gaan gebruiken, nu en in de toekomst. 
En wat voor jou belangrijk is: snelheid, stabili-
teit, gewicht, wendbaarheid, pakvolume. Maar 

ook jijzelf bent hierin een belangrijke factor: je 
lengte en gewicht bepalen voor een deel de keu-
zemogelijkheden. 

LV of HV
Diverse modellen worden uitgebracht in LV en 
HV (en soms MV), Low Volume en High Vo-
lume. Het verschil in LV en HV is nodig om te 
compenseren voor de diepgang (waterverplaat-
sing) en dus de energie die nodig is om de kajak 
te verplaatsen. Dit is afhankelijk van de hoeveel-
heid gewicht die in de kajak zit, zowel van de 
vaarder als van eventuele bepakking. De LV-ka-
jak is ontwikkeld voor de lichtere kajakker en de 
HV voor de zwaardere. Een lichte kajakker die 
in een HV-kajak gaat zitten zal te hoog boven 
de waterlijn uitkomen en daarmee instabieler 
worden. En de afkorting zegt het al: in een HV 
kan meer bagage dan in een LV. Ik heb zelf in 
een LV en HV van hetzelfde type kajak gezeten 
en merkte dat mijn knieën bij de LV meer naar 
beneden werden geduwd, wat ik oncomfortabe-
ler vond. 

Een nieuwe kajak! 
Keuzetips en technische uitleg

Aquarius Sea Lion LV (boven) en M-HV (onder): zoek de verschillen, afgezien van de kleur ;-)
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Lengte
Over de beste lengte van een toerkajak kan je 
hele boekwerken volschrijven, vol met hydro-
-dynamische berekeningen. De algemene stel-
regel is dat hoe langer de kajak hoe sneller deze 
kan zijn.  Ik onderstreep hier ‘kan’, want dit gaat 
voornamelijk op bij de sportieve (competitieve) 
kajakkers. Dit komt met name doordat de leng-
te-breedte verhouding gunstiger is bij langere 
kajaks. Wil je hier meer over lezen: lees dan 
eens het artikel van oud UKC-lid Niels Blaauw 
(https://www.dajaks.nl/cgi-bin/dajaks.pl?com-
mand=pagina&hoofmenu_id=5&submenu=38).

Zeker bij de lengte is het relevant waarvoor je 
de kajak gaat gebruiken. Een lange kajak zal 
gemakkelijk rechtuit varen (open water) terwijl 
een kortere kajak gemakkelijker bocht maakt 
(sloten, kreekjes, etc.). Een lange kajak is meest-
al zwaarder dan een kortere, maar dat hangt 
ook af van het gebruikte materiaal (zie verder-
op). Een lange kajak heeft veelal een groter pak-
volume voor meerdaagse tochten. Een kortere 
kajak is prettiger te hanteren op het droge en 
bijvoorbeeld vervoer op de auto. De lengte van 
toerkajaks variëren van 370-495 cm. De lengte 
van zeekajaks variëren van 480-555 cm.

Breedte
Net zoals de lengte, heeft de breedte van een 
kajak een effect op de snelheid en zeker ook op 
stabiliteit. Een brede kajak is in de regel sta-
bieler dan een smalle, maar daarmee ook vaak 
langzamer. Immers, je moet meer water opzij 
verplaatsen. Een brede kajak heeft vaak ook een 
grotere kuip-opening, wat comfortabeler kan 
zijn bij in- en uitstappen. De breedte van toer-
kajaks variëren van 55-66 cm. De breedte van 
zeekajaks variëren van 50-59 cm.

Materiaal
Kajaks worden gemaakt van diverse materialen. 
Ze verschillen sterk in eigenschappen, en daar-
mee in gebruik, gewicht en prijs.

Polyetheen of Polyethyleen (PE) is een zeer veel 
gebruikte materiaal voor kajaks. Het is gemak-
kelijk te hanteren in het productieproces . En 
diverse vormen zijn eenvoudig te maken, zonder 
lasnaad. PE-kajaks kunnen tegen een stootje, 
zijn elastisch en een kras zal niet direct tot een 
lekkage leiden. De meeste wildwaterboten zijn 
daarom van PE. PE is bovendien gemakkelijk 

te repareren. PE is relatief zwaar, maar wel 
vaak het goedkoopst. Moderne opbouw van PE 
(meerlaags) is qua gewicht wel vergelijkbaar 
met polyester.

Polyester kajaks zijn over het algemeen duurder 
dan PE-kajaks. Polyester bestaat uit fijne gewe-
ven draden in matten, die worden versterkt met 
kunsthars (epoxy). Polyester is sterker, lichter 
en bovendien gladder af te werken dan PE. Dit 
komt de vaareigenschappen ten goede. Polyes-
ter kajaks zijn bovendien vormvast en goed te 
repareren, indien er sprake is van schade.

Carbon is een synoniem voor koolstofveze. Het 
materiaal bestaat uit extreem dunne vezels van 
koolstof. De vezel kenmerkt zich door een zeer 
kleine rek, voordat de vezel breekt. Enige dui-
zenden vezels worden getwijnd tot garen, dat 
als zodanig toegepast wordt, of eerst tot matten 
geweven wordt. De matten worden gebruikt 
als versterking in kunsthars (2 componenten 
epoxy) voor de fabricage van de kajak. 

Carbon-kevlar is een mengsel van carbonfiber 
met kevlar, waardoor een minder breekbare 
constructie ontstaat. Carbon of Carbon-Kevlar 
kajaks zijn veelal het duurst en het lichtst.

Daarnaast bestaan er nog andere materialen, 
uitgevoerd al dan niet in combinatie met één 
van de materialen hierboven: dioleen, GFK, 
ABS-thermoform, club.  Voor peddels komen 
daar nog bij: fibrylon en nylon. Hieronder een 
tabel om een indruk te geven van het materiaal 
en het gewicht bij dezelfde kajak.

Opbouw van een kajakromp bron:stellarkayaks.com

https://www.dajaks.nl/cgi-bin/dajaks.pl?command=pagina&hoofmenu_id=5&submenu=38
https://www.dajaks.nl/cgi-bin/dajaks.pl?command=pagina&hoofmenu_id=5&submenu=38
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Materiaal Aquarius Sea 
Leopard

Aquarius Sea 
Lion HV

Norse Bylgja 
520

Polyester 24 kg
Carbon/Ke-
vlar

21 kg 23 kg

Club 21 kg
Carbon 19 kg 21 kg 21 kg

Stabiliteit
De ontwerper van een kajak moet een aantal 
afwegingen maken: richtingsstabiliteit (“trac-
king”) versus manoeuvreerbaarheid; stabiliteit 
versus snelheid. Bij stabiliteit gaat het dan om 
primaire versus secundaire stabiliteit. 

Primaire of beginstabiliteit beschrijft hoeveel 
een boot kantelt of heen en weer schommelt 
door gewichtsveranderingen van de pedde-
laar bij bijvoorbeeld in- en uitstappen maar 
ook gewoon bij vooruit varen. Secundaire of 
eindstabiliteit geeft aan hoe stabiel een kajak 
aanvoelt wanneer hij op een zijkant wordt gezet 
of bijvoorbeeld wanneer golven loodrecht op 
de lengte van de boot onder de romp passe-
ren. Tertiaire stabiliteit of de stabiliteit van een 
omgekeerde kajak is belangrijk wanneer je een 
kajak wil rollen (lagere tertiaire stabiliteit maakt 
het oprollen gemakkelijker). Kajaks met een 
hoge oplopende punt zullen een hoge tertiaire 
stabiliteit hebben.

Primaire stabiliteit is vaak een grote zorg voor 
een beginner, terwijl secundaire stabiliteit be-
langrijk is voor zowel beginners als ervaren ka-
jakkers. Een brede kajak met een platte bodem 
zal bijvoorbeeld een hoge primaire stabiliteit 
hebben en zeer stabiel aanvoelen op vlak wa-
ter. Wanneer op zo’n boot echter een steile golf 
breekt, kan deze gemakkelijk worden omgesla-
gen omdat de vlakke bodem niet meer waterpas 
is. Een kajak met een smallere, meer afgeronde 
romp kan daarentegen in golven worden gekan-
teld of overhellen en biedt (in de handen van 
een ervaren kajakker) een veiligere, comfortabe-
lere reactie op stormachtige zeeën. Kajaks met 
slechts een matige primaire maar uitstekende 
secundaire stabiliteit worden over het algemeen 
als zeewaardig beschouwd , vooral onder moei-
lijke omstandigheden. 
[Bron: https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak] 

Rompvorm (dwarsprofiel)
De rompvorm in het dwarsprofiel is één van de 
belangrijkste aspecten voor de stabiliteit van 
een kajak. Er zijn 3 basis rompvormen (dwars-
doorsnede), elk met hun eigen vaareigenschap-
pen. De rompvorm bekijk je vooral bij de kuip, 
maar als je de gehele kajak bekijkt, zal je vaak 
zien dat meerdere vormen voorkomen.

1. De meest voorkomende vorm is een afge-
rond vierkant. Dit geeft veel primaire stabi-
liteit en daarmee vaarcomfort. Deze vorm is 
niet zo snel, maar wel heel wendbaar en vind 
je vooral bij wildwaterkajaks en toerkajaks.

2. De V-vorm is redelijk snel en maar heeft een 
lagere primaire stabiliteit en daarentegen 
een hogere secundaire stabiliteit. Deze vorm, 
vaak met meerdere vlakken (knikspant) 
komt veel voor bij zeekajaks, omdat ze goed 
rechtuit varen.

3. De ronde vorm is veelal zeer snel, maar erg 
instabiel. Deze vind je niet bij toer- en zeeka-
jaks, maar wel bij K1-kajaks.

De rompvorm (dwarsdoorsnede) is van invloed 
op de stabiliteit, wendbaarheid en weerstand. 
Rompvormen worden gecategoriseerd door 
rondheid, vlakheid en door de aanwezigheid en 
hoek van ruggen (knikspanten). Over het alge-
meen variëren deze doorsneden over de leng-
te van de boot. Een knik verhoogt doorgaans 
de secundaire stabiliteit door de straal van de 
boot effectief te verbreden wanneer deze helt 
(tips). Een V-vormige romp heeft de neiging 
om goed recht (spoor) te varen, maar maakt het 
moeilijker om te draaien. V-vormige rompen 
hebben ook de grootste secundaire stabiliteit. 
Omgekeerd zijn rompen met een platte bodem 
gemakkelijk te draaien, maar moeilijker in een 
constante richting te richten. Een boot met 
ronde bodem heeft een minimaal oppervlak in 
contact met het water en minimaliseert dus de 
weerstand. Zeekajaks , ontworpen voor open 
water en ruwe omstandigheden, hebben meer 
secundaire stabiliteit dan recreatieve kajaks, 
met een vlakkere rompvorm en meer primaire 
stabiliteit. 
[Bron: https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak] 

https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak
https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak
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Rompvorm (zijaanzicht)
De rompvorm in het lengteprofiel is, naast de 
lengte van de kajak zelf natuurlijk, één van de 
belangrijkste aspecten voor de wendbaarheid 
van een kajak. De rocker zegt iets over de krom-
ming van de kajak in de lengterichting. Een 
boot met veel rocker heeft een kortere effectieve 
waterlijn. Een kajak van 5,5 m zonder rocker 
bevindt zich bijvoorbeeld van begin tot eind in 
het water. Daarentegen steken de boeg en de 
achtersteven van een boot met veel rocker uit 
het water, waardoor de waterlijn in de lengte-
richting wordt verkort tot slechts 4,9 m en de 
boot veel wendbaarder wordt. Een kajak met 
meer rocker wordt wendbaarder en volgt de 
golven makkelijker. Bovendien ben je in ruw 
water stabieler. Een kajak met minder rocker is 
daarentegen koersvaster. De rocker is over het 
algemeen het duidelijkst aan de uiteinden van 
een kajak te zien. 
[Bron: https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak]. 

Een kajak met weinig ‘banaanvorm’ zal beter 
rechtuit varen dan een kajak met een meer 
kromme kiellijn. Een kajak met een recht kiel-
lijn wordt vaak uitgerust met een roer om ge-
makkelijker bochten te kunnen maken.

Rompvorm (bovenaanzicht)
Veel voorkomende rompvormen (bovenaan-
zicht) zijn: 

• Symmetrisch (linker persoon): het breedste 
deel van de boot ligt halverwege tussen boeg 
en achtersteven. Toer- en zeekajaks zijn na-
genoeg symmetrisch.

• Visvorm (middelste persoon): het breedste 
deel is voor (voor) het middelpunt. 

• Zweedse vorm (rechter persoon): het breed-
ste deel is achter (achter) middelpunt. 

[Bron: https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak]

Scheg of roertje of niks

De scheg en roertje kwamen al even voorbij. 
Een scheg helpt bij het vergroten van de sta-
biliteit in ruw water en bij het op koers blijven 
varen bij stevige zijwind: het dwingt de boot 
om meer rechtuit te varen. Met een roertje kan 
je actief sturen, maar kan je net als een skeg 
gebruiken als trim van de boot bij zijwind, dus 
in een min of meer vaste stand zetten en dan op 
koers varen. Voor de voetenstand of druk op de 
pedalen zou de voetbediening geen hinder moe-
ten zijn. En met een roertje kun je natuurlijk 
scherp de bocht om. Een scheg of roertje zal je 
dus vooral nodig hebben op open water. Maar, 
al deze ‘extra’s’ zijn gevoelig voor slijtage en vra-
gen meer onderhoud. Een roertje is zelfs extra 
kwetsbaar doordat het uitsteekt. Bij landingen 
op een zandige kust kan een roer eenvoudig 
beschadigd raken. Let ook op het gemak van de 
bediening. Ik heb geen ervaring met het varen 
met een roertje, maar een goede ‘fietsbeweging’ 
lijkt me lastiger als je tijdens de beweging ook 
per je voeten beweegt en dan onbedoeld een 
bocht maakt. En als je niet weet wat de fietsbe-
weging is, dan nodig ik je van harte uit voor een 
KVA-cursus.

De Rebel Greenland-T 545 met goede rocker (schuine punten)

De Tiderace Pace 17 Tour-S met weinig rocker (platte waterlijn, rechte achterkant)

https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak
https://nl.qaz.wiki/wiki/Kayak
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Kuip
De grote van de opening van de kuip varieert 
bij toerkajaks, in lengterichting, van 84-100 cm 
en bij zeekajaks van 78-89 cm. Hoe groter de 
opening, hoe zwakker de constructieve stevig-
heid van de kajak. De opening van de kuip bij 
zeekajaks waren vroeger veel kleiner dan nu. Dit 
kwam door de beperkingen die de bouwmateri-
alen van vroeger hadden t.o.v. meer modernere 
materialen en doordat de kuip werd afgesloten 
met een canvas spatzeil dat grote golfklappen 
niet kon opvangen. Tegenwoordig gebruiken we 
bijna alleen maar neopreen spatzeilen die flexi-
bel zijn en mee kunnen veren. Maar nog steeds 
geldt: hoe kleiner de opening, hoe sterker je 
kajak. Een grotere opening heeft ook voordelen: 
gemakkelijker in- en uitstappen (nu, maar ook 
over 15 jaar) en eenvoudigere zelfredding (vind 
ik erg belangrijk!). De meeste kuipen van zeeka-
jaks lopen omhoog naar de punt, om het water 
van golven beter weg te kunnen laten lopen.

Zitje, knie- en voetsteunen
Een zitje is iets heel persoonlijks. Sommige 
kajakkers willen veel voering, andere juist 
helemaal niks. Het zitje moet bij je passen en 
passend te maken zijn. Hetzelfde geldt voor de 
kniesteunen. 

De doorsnee van de boot bij je voeten en de 
ruimte om knieën op te trekken zijn samen erg 
bepalend voor een goede zithouding. Ga dus al-
tijd in een boot zitten met je eigen kanoschoen-
tjes aan, dan voel je of het lekker zit. Idealiter 
sluit het zitje goed aan rond je heupen, zodat je 
elke beweging van je boot goed voelt, maar ook 
dat de kajak elke stuurbeweging van je heup, 
bijvoorbeeld opkanten, direct volgt. Hierdoor 
vaar je stabieler en veiliger.

De voetensteun moet eenvoudig verstelbaar 
zijn, het liefst ook als je in de kajak zit. Het kan 

soms prettig zijn om tijdens het varen je voe-
tensteun iets te verplaatsen om comfortabelere 
(langer) te kunnen varen of wanneer je juist 
meer controle (korter) nodig hebt, bijvoorbeeld 
in de branding.

Drijfvermogen: luchtzakken of afsluitba-
re compartimenten
De kajak krijgt zijn drijfvermogen uit de hoe-
veelheid lucht die in de kajak zit. Alleen, hoe 
hou je die lucht in de kajak als je onverhoopt 
mocht omslaan. Een kajak zonder afgesloten 
compartimenten kan alleen drijfvermogen 
krijgen met luchtzakken. Alle zeekajaks hebben 
afgesloten compartimenten. Als je omslaat zal 
alleen de kuip vollopen. Het is dus ook heel be-
langrijk dat die schotten, die het compartiment 
afsluiten net zo waterdicht zijn als de buiten-
kant van de boot! De schotten hebben nog meer 
voordeel: ze geven veel sterkte aan de kajak en 
bij een geassisteerde redding is de kuip zo ge-
leegd, terwijl een kajak zonder schotten lastiger 
te legen is.

Let ook op bij de plaatsing van het schot achter 
je zitje: dit moet zo dicht mogelijk bij de kui-
prand zitten. Alle extra ruimte achter je zitje is 
ruimte die gevuld zal worden met water en is 
lastiger eruit te krijgen. Bagage die je hier even-
tueel opbergt, zal nat worden en mogelijk zelfs 
wegdrijven als je omslaat.

Luiken
De meeste toer- en zeekajaks hebben 2 luiken, 
voor en achter. De meeste zeekajaks hebben 
daarnaast nog een derde luik, het dagluik (en 
dus ook een 3e compartiment). De opening is 
vaak kleiner en is meestal rechts van het mid-
den geplaatst, zodat de kajakker deze zelf kan 
openen en sluiten om er iets uit te pakken. Dit 
luik is meestal direct achter het zitje geplaatst, 
maar kan ook voor de kuip zitten.  Bij sommige 
kajaks zit er ook nog een 4e luikje voor de kuip. 
Hier zit meestal een netje onder, geen echt com-
partiment. Hierin kan je kleine spullen opber-
gen die je liever niet op je dek vastmaakt, zoals 
een zonnebril, eten en drinken, etc. 

Realiseer je dat,  wanneer je alleen een dagluik 
voor de kuip hebt, hier veel minder spullen in 
kunnen dan in een ‘echt’ dagluik achter je zitje.

Vroeger waren alle luiken rond en zo klein 

Rondere, plattere kuip links versus puntiger, omhoogste-
kende kuip rechts.
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mogelijk. Ze waren rond, zodat het deksel er op 
elke manier oppast. En klein voor de algehele 
stevigheid van de kajak. Tegenwoordig zie je 
veel meer ovale luiken bij de grote comparti-
menten of zelfs afgerond vierkant. Dit verge-
makkelijkt het in- en uitpakken van materiaal 
natuurlijk. De vierkante luiken hebben zeker op 
zee met ruwe golven een grotere kans op lekk-
age (beter niet).

Deklijnen en elastieken
De meeste toer- en zeekajaks zijn uitgerust met 
deklijnen en elastieken. Langs de zijkanten 
lopen niet-elastische deklijnen, voornamelijk 
om reddingen te kunnen uitvoeren. Dwars en 
diagonaal over het dek lopen elastische lijnen 
om snel en eenvoudig spullen op te kunnen 
bergen (reserve peddel, pomp, waterflesje, 
kleding, etc.). Bedenk dat alles wat je bovenop 
hebt liggen problemen kan geven onder ruwere 
omstandigheden, zoals golven en vooral wind. 
Daarbij zal het rollen veel lastiger zijn. Let op: 
de (reddings) deklijn mag niet langs de kuip 
lopen. Een drenkeling zou zich hieraan kunnen 
optrekken en dan kan jij als redder omverge-
trokken worden. Bovendien zal zo’n lijn hinder-
lijk kunnen zijn bij het varen. Als deze er toch 
zit: weghalen.

Tokkels
Een tokkel is het handvat aan de punten van 
de kajak waar je ‘m aan kan optillen om ‘m te 
vervoeren. Er zijn veel verschillende manieren 
om tokkels te bevestigen. Bij voorkeur kunnen 
ze voorbij de punt worden uitgetrokken om in 
het water een boot vast te kunnen pakken. (dit 
wordt op sommige zeekampen ook als eis ge-
steld). Uit veiligheid is het beter als er maar 1 
touwtje naar de tokkel loopt, zodat je nooit je 
vinger tussen 2 touwtjes kan krijgen. Helaas 
wordt het aanklikken van een sleeplijn dan weer 
lastiger. Om tijdens het varen niet in het water 
te hangen of te klapperen is het prettig als de 
tokkels met elastiek worden opgetrokken.

Extra’s
Een leuke ‘special’ is de peddelgleuf met elastie-
ken. Bij sommige kajaks zit een gleuf in het dek, 
net achter het zitje. Hierin kan je de steel van je 
peddel leggen en met een elastiek vastmaken. 
Deze uitstekende peddel dient als extra steun en 
stabiliteit bij een zelfredding. 
Op groot open water zal je vaker behoefte heb-
ben aan een kompas. Diverse modellen hebben 
een ingebouwde holte om een inbouwkompas te 
plaatsen. Losse kompassen, die je op je dek kan 
bevestigen,  zijn ook verkrijgbaar. Ingebouwde 

‘Vierkant’ luik achter, rond dagluik voor (weinig opslag)

Ovaal luik achter compartiment, rond dagluik rechtsachter (veel opslag), rond dagluik voor.
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voetpompen worden niet in nieuwe kajaks gele-
verd. Deze zul je zelf moeten inbouwen. Bedenk 
wel dat deze pomp zwaarder en duurder is dan 
een eenvoudige handpomp en dat je extra gaat-
jes in je romp moet boren voor de doorvoer van 
de waterslang. De romp kan hier gaan lekken. 
Het voordeel van een handpomp is dat je ook 
de kuip van een andere kajakker kan legen. En 
wellicht wil je een kajakzeil plaatsen: wie is de 
eerste bij de UKC?

Prijs
De prijs van een kajak, nieuw of tweedehands, 
is natuurlijk belangrijk. Dat is voor iedereen een 
persoonlijke afweging. Ik geef hierbij een paar 
zaken ter overweging. Hoe lang verwacht je dat 
je de kajak gaat gebruiken? En wat zijn dan de 
(meer)kosten per jaar? Een tweedehands kajak 
is een logische keus, maar een kajak van 20 jaar 
oud heeft waarschijnlijk al het nodige meege-
maakt. Na 20 jaar is de kwaliteit van de kunst-
stof materialen niet meer zo goed als nieuw. 
Met name PE-boten worden hard en broos 
onder invloed van uv-licht.

De prijs voor een vergelijkbare kajak wordt 
voornamelijk bepaald door de gebruikte mate-
rialen. PE-boeten zijn relatief het goedkoopst, 
van rond de € 600 tot € 1500. Polyester kajaks 
volgen daarna in prijs (€ 1300 - € 2000) en de 

duurste kajaks zijn gemaakt van carbon of car-
bon-kevlar (€ 1800 – € 3400). Hiervan zijn de 
expeditie-kajaks weer een slag duurder (€2500 
- € 3400), doordat deze extra versterkt worden 
uitgevoerd. Ergens tussen deze range aan be-
dragen (nieuwprijs) moet toch een kajak voor 
iedereen te vinden zijn?

Proefvaren
Er is een site waarop heel veel kenmerken van 
heel veel kajaks bij elkaar staan, ook de wat ou-
dere kajaks: https://www.purplepaddler.com/
compare-sea-kayaks.html. 

Ik heb uiteindelijk gekozen voor de Norse Bylg-
ja, die nu nog ergens op een scheepje in ’t Suez 
kanaal ligt helaas.

“The proof of the pud-
ding is in the eating” 

aldus een goed Engels gezegde; dus, ga proefva-
ren! Als je een eerste keuze hebt gemaakt, kom 
je er alleen achter of het ‘jouw’ kajak is door er 
een stukje mee te varen. Helaas zul je ‘m niet 
onder alle condities kunnen testen, als hij maar 
goed voelt. 

Succes!
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De Oude IJssel – het is ook voor clubtochten 
een bekende bestemming en toch waren we 
er in ruim 15 jaar kajakken nog nooit geweest. 
Wat daarvoor de reden was? Te ver weg (tussen 
Doesburg en Doetinchem)? Te saai (zo’n 12 km, 
dus een dagtocht is een ‘heen-en-weertje’)? Of 
gewoon te veel andere opties? Rond Konings-
dag kwam het er dan toch van. En we namen 
nu eens niet onze zeekajaks, maar de cana-
dees. Omdat we wel van een uitdaging houden, 
knoopten we er een aanlooproute aan vast. Op 
die manier konden we bijna recht tegenover 
onze boerencamping het water in plonsen. 

Het bracht ons leuke verrassingen: verstrikt ra-
ken in waterplanten, extra overdragingen, hele 
lage bruggetjes, uitstappen in de brandnetels en 
prikkeldraadversperringen. Maar we genoten 
ook van de mooie groene weteringen, van de 
rust van een piepklein natuurgebiedje en ook 
van de verbaasde blikken van de vissers en de 
wandelaars op het Klompenpad. 

Op de Oude IJssel stond vervolgens flink wat 
wind, dus uitrusten was er niet bij. Maar dat gaf 
niks, het was prachtig weer en het rivierenland-
schap bood mooie vergezichten. Na een zonnige 
stop in Doetinchem voeren we we precies de-
zelfde route weer terug. Met nu weer heel ande-
re perspectieven en wolkenluchten. 

Aan het eind van de dag stond er 26 km op de 
teller. Da’s best pittig voor een van de eerste 
canadees-tochten van het seizoen. Maar wat we 
eerder wat geringschattend beoordeelden, bleek 
een fantastische ervaring. Onze les? Van elke 
bestemming valt wat leuks te maken! 

Otto en Eefje

De Oude IJssel
Varen met een open kano én een open blik
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Zondag 25 april hadden we met een groepje van 5 
de eerste grotere toertocht van dit seizoen. Vanaf 
de UKC gingen we via de Vecht en de Kraaienes-
tersluis naar de Kievietsbuurt. We pikten een stuk 
Loosdrechtse plas mee en via de Bethunepolder en 
onze Trekgaten ging het terug naar UKC. De dag 
begon bewolkt en met een koude Noordoostenwind. 
Maar in de middag kwam gelukkig de zon door. 

De route
Het is een van de meest voor de hand liggende 
dagtochten, die je vanaf de UKC kunt maken. 
En het is een heel gevarieerde tocht. 

Vanaf de UKC steiger vaar je schuin de plas over 
naar de eerste zonneweide op de oever. Koers 
op de rij kassen. Je kunt uitstappen bij de be-
schoeide graskant. Nog handiger is even naar 
links en dwars door het riet varen. Dan kom je 
bij een stukje beschoeide oever dat wat dichter 
bij de kanosteiger ligt (in het inhammetje tegen-
over de rij kassen). Vanaf de steiger rechtsaf en 
dan telkens links/rechts/links/rechts etc. Geen 
erg mooi traject maar de enige manier om bij 
de 2 Westbroekse Poldermolens te komen. Daar 
overdragen (steigers, maar let op de trapjes zijn 
slecht) en het laatste stukje doorvaren naar de 
Vecht. Dat vraagt ongeveer 45 min.
Op de Vecht rechtsaf, richting Maarssen. Je 
passeert het dorp (leuk oud centrum) en sta-

tige buitenplaatsen.  Kort vóór Breukelen en 
het fraaie kasteel de met Business Universiteit 
Nyenrode zie je rechts de toegang tot de Kraai-
enestersluis. De sluis is handbediend. Als je de 
instructies goed volgt kun je zelf schutten. Of 
achter een motorbootje de sluis invaren en de 
schipper het werk laten doen. Makkelijker en 
vlotter is het om over te dragen. Er zijn goede 
steigers aan begin en eind van de sluis. Vanaf 
de UKC heb je ongeveer 2 uur nodig om bij de 
Kraaienestersluis te komen. Een mooi moment 
en een geschikte plek om te pauzeren.  
   
Na de sluis vaar je door het Tienhovens kanaal. 
Je passeert het vervallen Waterlinie Fort Tien-
hoven (niet toegankelijk). Je vaart verder door 
het kanaal en bij de eerste doorgang die je in de 
linkeroever ziet kun je de Kievietsbuurt in.  Dat 
is een trekgatengebied met stroken land en wa-
ter. Je ziet er veel zomerhuisjes. Het is een mooi 
gebied om kris kras door te varen. De westkant 
grenst aan weilanden en stroken broekbos van 
De Breukelense Meent, dat geeft  mooie afwis-
selingen in landschap. 

Aan de oostkant van de Kievitsbuurt loopt de 
Kalverstraat. Dat is geen winkelstraat maar een 
afwisselende en beschutte vaarroute met fraaie 
zomerhuizen die langs de rand van de Loos-
drechtse plassen loopt. Op veel plekken zijn er 

Zwerven over de Vecht, 
in de Kievietsbuurt, Loosdrecht 
en de Bethunepolder
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Marja
Zondag was mijn eerste tocht bij UKC. We 
waren met vier (betrekkelijk) nieuwe leden 
onder aanvoering van Ad. Voor UKC-ers 
een begrip, de tocht over de Vecht en door 
de Bethunepolder, voor mij een aangename 
kennismaking met UKC en de omgeving. Een 
deel, de Vecht, de Loosdrechtse Plassen, ken 
ik wel.  Maar al die verbindende slootjes en 
vaarten kende ik nog niet en dat maakt het 
heel leuk en afwisselend. 

Het was gezellig en relaxed varen, zodanig 
dat zelfs dat de overdragingen eigenlijk niet 
vervelend zijn. Heerlijk beschut lunchen bij 
de Kraaienestersluis en nog even in de zon 
liggen aan het begin van de Bethunepolder en 
een praatje maken met een dame op leeftijd, 
die elke dag daar vanuit huis 2,5 km over de 
Veenkade loopt achter de rollator.
Het toetje, de Trekgaten, blijft altijd mooi, 
zeker als de zon er zo bij schijnt zoals op deze 
zondag. Ik vaar al wel langer, bij de KVIJ, 
maar vind het heel leuk om zo direct vanaf 
je club een toertocht te kunnen varen. Dat is 
wel luxe. Met dank aan Ad voor de plezierige 
vaarleiding en aanwijzingen.  

Loekoek
Zondag was voor mij de tweede keer om Zondag was voor mij de tweede keer om 
weer eens te kano-zwerven. Van de Plas via weer eens te kano-zwerven. Van de Plas via 
de molens naar de Vecht, (bijna) Breukelen, de molens naar de Vecht, (bijna) Breukelen, 
Kraaiennestsluis, Kievietsbuurt, Kalverstraat, Kraaiennestsluis, Kievietsbuurt, Kalverstraat, 
stukje over grote plas, slingerend door Bethu-stukje over grote plas, slingerend door Bethu-
ne-Polder, en vanaf de Aalscholver weer naar ne-Polder, en vanaf de Aalscholver weer naar 
de club. Leuk te zien dat drie van de vijf die de club. Leuk te zien dat drie van de vijf die 
mee waren, pas sinds de intro-dagen in au-mee waren, pas sinds de intro-dagen in au-
gustus vorig jaar lid zijn van de club. gustus vorig jaar lid zijn van de club. 

Leuk en ontspannen aan een toertocht vind Leuk en ontspannen aan een toertocht vind 
ik dat je samen zwerft, en dan even met die ik dat je samen zwerft, en dan even met die 
vaart en praat, en dan weer met een andere vaart en praat, en dan weer met een andere 
mede-toerder. Ideeën voor volgende toch-mede-toerder. Ideeën voor volgende toch-
ten ontstaan, en contacten gemaakt om een ten ontstaan, en contacten gemaakt om een 
volgende keer eens mee op pad te gaan. Zelf volgende keer eens mee op pad te gaan. Zelf 
heb ik nu een opvouwbare kano (Oru); daar-heb ik nu een opvouwbare kano (Oru); daar-
mee ga ik regelmatig alleen op pad, maar het mee ga ik regelmatig alleen op pad, maar het 
is natuurlijk ook leuk in gezelschap te varen. is natuurlijk ook leuk in gezelschap te varen. 
De ’Noorse lente’ maakt ook dat we zo lang De ’Noorse lente’ maakt ook dat we zo lang 
kunnen genieten van het nog zo prille voor-kunnen genieten van het nog zo prille voor-
jaarsgroen.jaarsgroen.

Leuk is dat Ad het gebied op zijn duimpje Leuk is dat Ad het gebied op zijn duimpje 
kent, en wij daardoor ook weer nieuwe stuk-kent, en wij daardoor ook weer nieuwe stuk-
jes ontdekken. Zo had ik nog niet eerder de jes ontdekken. Zo had ik nog niet eerder de 
Kalverstraat verkend, en ook interessant om Kalverstraat verkend, en ook interessant om 
het ouderwetse natuurzwembad De Meent te het ouderwetse natuurzwembad De Meent te 
zien. zien. 

doorgangen  naar de open plas. Dat betekent 
dat je altijd kunt kiezen: een stuk open plas of 
de beschutte Kalverstraat.

Op onze tocht was het mooi weer, met niet veel 
wind. Wij pakten een stuk open plas. Maar on-
derschat Loosdrecht niet   en let altijd heel goed 
op de omstandigheden. Bij rustig weer lijkt de 
open plas een makkie. Maar met wat meer wind 
kan het snel heel ruig worden! Vooral langs de 
oevers waar de wind op staat wordt het snel een 
klotsbak. 

Uiteindelijk moet je weer terug naar het Tienho-
vens kanaal. 

Net rechts van waar de Kalverstraat begint is 
een in/uitstapplek. Het enige stukje oever dat 
beschoeid is, ligt bij een lantaarnpaal met bord 
‘kanosteiger’. Het is wat improviseren, vooral 
als auto’s langs de kant van de weg geparkeerd 

staan, maar het kan. Letl goed op het verkeer 
dat op de Nieuwe Weg langs komt!

Even verder links (bij huisjes) is de weg, die 
duidelijk omlaag de Bethunepolder in loopt. 
Verderop rechts langs die weg is  in de sloot een 
in/uitstap steigertje. Dit is geschikt als 2e pau-
zeplek.

Het water in de Bethunepolder is modderig 
bruin. De oevers zijn recht en vrij hoog. Maar 
het is toch wel een aardig traject om te varen. 
En het is de beste route terug naar UKC. Tel-
kens links/rechts en zoveel mogelijk de logische 
grote vaartjes volgen. Na 2 bruggetjes  direct na 
elkaar kom je vlak bij een grote bunker uit. En 
je passeert een peilschaal voor de waterstand in 
de polder. Ruim 3,90 m onder NAP! Die vaart 
loopt in oostelijke richting langs de Midden-
weg. Let op een soort modern kunstwerk van 
smal rechthoekig roestbruin staal  dat vrij snel 
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hoog boven de linkeroever zichtbaar wordt. 
Daar moet je de brede sloot rechts in (met even 
verder een brug). Die uitvaren tot vlak voor een 
wit huis en daar weer links. Pas op voor schrik-
draad dat hier over het water loopt!. En aan het 
eind rechts. Dan ben je aan de zuidkant van de 
polder met aan het eind van de sloot de in/uit-
stap steiger.
   
Hier kun je overdragen naar het beeldje de 
Aalscholver, aan het einde van ons Trekgaten-
gebied. De lage grasoever is hier steeds meer 
begroeid geraakt met riet. Zeker in de zomers is 
het lastig om hier een goede plek te vinden om 

het water in te gaan. Het makkelijkste is om je 
boot met jezelf erin door het riet het water in te 
schuiven. Misschien komt hier ooit een stuk be-
schoeide oever waar we goed kunnen instappen.  
Eenmaal in het water valt mij altijd op hoe hel-
der het is. Via de Trekgaten vaar je terug naar 
UKC. Afhankelijk van de extra afstand door de 
Kievietsbuurt en eventueel een stuk over Loos-
drechtse plas heb je dan 18 tot 20+ km gevaren. 
Trek er een hele dag voor uit. 

Ad Tourné.



 39Peter leverde mooie foto’s aan.
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Goed bezig! 
Alles wat we bij UKC doen doen we samen. 
Samen organiseren we een goed gevulde ac-
tiviteitenkalender, samen zorgen we dat de 
kwaliteit van onze faciliteiten op orde is, dat 
kano’s worden onderhouden, dat het gras 
wordt gemaaid, dat de prullenbakken worden 
geleegd. Enzovoorts. In deze nieuwe rubriek 
gaan we in gesprek met leden die zich inzetten 
voor de club. Wat doen ze? Waarom doen ze 
dat? En hoe kijken zij naar de club?

Sommige leden zetten zich al jaren in voor de 
club en anderen doen dat nog maar net. Deze 

keer spreken we in de rubriek Goed Bezig! met 
Oscar, een doorgewinterde UKC’er die zich de 
laatste jaren vooral inzet voor de KVA/KVB/
KVT opleidingen en met Michelle, kersvers aan 
de slag als actief lid. Ondanks dat Michelle 
nog maar net lid is van UKC (en nota bene zelf 
niet de introductiecursus volgde!) durfde ze de 
uitdaging aan om de introductiecursus te coör-
dineren. Op 18 april is haar eerste introductie 
cursus afgerond. Binnenkort start een nieuwe 
ronde en binnenkort start Oscar ook weer met 
de KVA cursus. Beide zijn ze dus heel goed be-
zig, tijd om daar eens met hen over in gesprek 
te gaan! 
 

“Als je de techniek beter beheerst zit je relaxter 
in je boot en krijg je minder blessures.”

Paspoort
Naam:    Oscar van Dam
Lid sinds:    April 2001
Kanodiscipline(s):  Kanopolo, Wildwater, Grootwater

Is actief als:    
• Voorzitter bestuur   01-11-2008 - 01-04-2017
• Coördinator Jeugd   01-12-2014 - 31-10-2019
• Trainer Jeugd    01-12-2014 - heden
• Instructeur KVA/KVB/KVT  01-02-2016 - heden
• EHBO Team    01-12-2019 - heden
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Interview door: Johanneke

Hoe kwam je er bij om KVA/KVB cursussen te 
gaan geven?

Ik gaf al een tijdje instructie aan de jeugd en 
ik liep zo nu en dan aan tegen vragen als: hoe 
breng je theorie over? hoe ga je om met groep? 
hoe geef je les? Omdat ik mezelf graag verder 
wilde bekwamen als instructeur deed ik de op-
leiding ‘Kano Instructeur 2’ en later ook ‘Kano 
Instructeur 3’. Een ingangseis voor deze oplei-
dingen is dat je een KVB en KVT (Kano Veilig-
heids Test) diploma hebt. Binnen UKC werd dat 
echter niet aangeboden. 

Vanuit het adagium ‘if you don’t know it, teach 
it’  heb ik toen uitgezocht wat je moest leren 
voor KVA en KVB en daar een cursusprogram-
ma voor UKC van gemaakt. In het eerste jaar 
was ik dus docent maar deed ik zelf ook exa-
men. Om die reden was er in het eerste jaar een 
externe examinator bij alle lessen. Hij hield in 
de gaten dat ik geen domme dingen zei. 

Ik heb zelf in dat jaar super veel geleerd. Ik had 
eigenlijk nog nooit kanoles gehad en er was veel 
winst te behalen. Ik leerde hoe je je peddel moet 
insteken, hoe je doorhaalt, hoe je dat met je voe-
ten ondersteund enzovoorts. Er was nog veel te 
verbeteren!

Hoeveel tijd ben je hiermee bezig?

Inmiddels zijn de lessen allemaal al een keer 
voorbereid. Voor een nieuwe cursus loop ik alles 
nog een keer na en actualiseer ik hier en daar 
wat. Maar het kost me niet veel meer tijd dan de 
avonden zelf: twee keer theorie, twee keer prak-
tijk en een examen. Voor het theorie examen 
moet ik de vragen bedenken en voor het prak-
tijkexamen regel ik de tweede examinator en na 
afloop kost de administratie van de diploma’s 
nog wat tijd. Al met al is het in de basis redelijk 
overzichtelijk.

Vanwege Corona moest ik de cursus vorig jaar 
grotendeels online aanbieden. Er zat wel wat 
werk in om dat op een goede manier te organi-
seren. Die lessen waren behoorlijk eentonig. Er 
ontstonden nauwelijks discussies en gesprekken 
terwijl die de theorielessen normaal gesproken 
juist interessant maken. De intentie is daarom 

om dit jaar de cursus wel weer ‘in het echt’ te 
geven. Desnoods buiten of in kleinere groepen. 
Om het overzichtelijk te houden wil ik de twee 
theorieavonden dan wel op 1 avond combine-
ren. Dat vraag dit jaar dus ook weer wat extra 
inzet. Daarnaast is het idee om de cursus dit 
jaar twee keer te geven: de reguliere cursus aan 
het begin van de zomer en in het najaar nog een 
keer voor de jeugd.

Voor de KVB cursus is meestal wat minder ani-
mo. Die sla ik dit jaar waarschijnlijk over zodat 
er volgend jaar een wat grotere groep is die daar 
aan mee wil doen. 

If you don’t know it, teach it!

Wat vind je leuk hieraan? 

Ik vind het heel leuk om instructie te geven, 
om iets over te brengen aan iemand. Als je de 
techniek beter beheerst zit je relaxter in je boot 
en krijg je minder blessures. Dat wil ik mensen 
graag meegeven. En ik vind het leuk om te zien 
dat mensen het oppakken en met betere tech-
niek ook meer plezier uit hun sport en hobby 
halen.

Wat ik ook heel leuk vind is dat de KVA/KVB/
KVT cursus zorgt voor verbinding tussen de 
(deelnemers van) verschillende disciplines: 
iedereen is welkom en doet mee. Leden leren 
tijdens de cursus dus ook weer andere leden 
kennen.

Wat zou nog beter kunnen?

De introductiecursus is een goede kennisma-
king met het kanoën en met de club. Maar er 
is veel meer lol te behalen als je je daarna ook 
gaat verdiepen in kanotechnieken. Dat helpt je 
om met minder energie langer door te varen en 
minder blessures te krijgen. Het verbaast me 
dat er niet veel meer animo voor de cursus is. 
Hoe kunnen we dit populairder maken?

Wat was of is voor jou de belangrijkste motiva-
tie om je in te zetten voor UKC?

Via mijn eigen kanotrainingen kom ik maar een 
klein kringetje van leden tegen. De vereniging is 
de afgelopen jaren behoorlijk vernieuwd en er 
zijn heel veel nieuwe leden bijgekomen. Ik vind 
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het leuk dat ik hen via deze cursus ook tegen 
kom. 

Daarnaast wil ik mezelf en mijn eigen kanotech-
niek en instructievaardigheid ook blijven ont-
wikkelen: door het goed en met enthousiasme 
uit te leggen wordt je zelf ook steeds een stukje 
beter.

Heb je een tip voor leden die twijfelen over of ze 
actief willen worden UKC?
Sta eens stil bij wat je verwacht van een vereni-
ging en denk vervolgens eens na over hoe dat 
tot stand komt. Het drijft allemaal op vrijwilli-
gerswerk: elk steentje dat je daar zelf aan kan 
bijdragen is welkom!

Als je niet weet waar je moet beginnen praat er 
dan eens over met de mensen met wie je vaart, 
met je buddy of met mensen van het bestuur. Zij 
kunnen je op weg helpen. 
Ik ben overigens af en toe heel positief verrast 

over hoe enthousiast leden, die net lid zijn ge-
worden, dingen al oppakken. Dat is echt tof om 
te zien!

Wat zou je willen veranderen aan UKC?

De verbinding tussen disciplines is lastig. Het 
is echt belangrijk om regelmatig gezamenlijke 
activiteiten te organiseren en daarbij dan ook 
de kanodisciplines aan te sporen om actief hun 
achterban te enthousiasmeren om deel te ne-
men. Het UKC gevoel moet niet verloren gaan. 
Dat is een belangrijk aandachtspunt. Het is 
prima dat je je eigen discipline hebt maar we 
zijn wel samen één vereniging. We delen met 
elkaar een mooi clubhuis, faciliteiten, de liefde 
voor buiten en het plezier in de kanosport in een 
veilige omgeving. Dat moeten we vasthouden.

De KVA cursus in nu alweer begonnen, na de 
curus zullen de examens plaats vinden, heb je 
vragen over het examen vraag het Oscar.

“Iets doen voor UKC is een hele leuke manier om 
de club beter te leren kennen!”

Paspoort
Naam:    Michelle
Lid sinds:    Juli 2020
Kanodiscipline(s):  Kanopolo

Is actief als:    
• Introductiecommissie   
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Interview door: Woutske

Wat is voor jou de belangrijkste motivatie om 
je in te zetten voor UKC?

Ik vind het belangrijk dat je als lid van een club 
ook bijdraagt aan de club. De introductiecom-
missie kwam toevallig op mijn pad en het leek 
mij heel leuk. Na een gesprek met Irene kwam 
ik erachter dat het wel wat meer werk was dan 
ik in eerste instantie dacht, maar ik hoef het niet 
alleen te doen. Er is een ervaren commissie en 
Irene bleef nog betrokken om mij in te werken. 
De druk was daardoor minder hoog. Dit was een 
fijne instap. Daarom ben ik het gewoon gaan 
doen, als het toch te veel was, kon ik “de op-
dracht” altijd nog teruggeven. 

Hoeveel tijd ben je hiermee bezig?

Dat is heel moeilijk aan te geven. De introductie 
zit al vanaf januari bijna dagelijks in mijn hoofd. 
Er is altijd wel een mailtje dat “nog even beant-
woord” moet worden of iets waar je nog even 
achteraan moet om het goed geregeld te krijgen. 
Dat ik alles graag goed doe, maakt dit ook wel 
lastig. Maar ondanks dat ik er best veel tijd in 
heb gestoken, heeft het me meer energie opgele-
verd dan gekost. Het is echt heel leuk!

Wat vind je er zo leuk aan? 

Zelf heb ik de introductie cursus niet gevolgd. Ik 
kende de club mede daardoor niet heel goed. Nu 
heb ik leden van alle disciplines leren kennen en 
ook de verschillende materialen en boten. Nu 
ik in een toerboot heb gevaren, vraag ik me af 
waarom ik ooit in een poloboot door de trekga-
ten heb gevaren!
Daarnaast vind Ik het leuk om met de deelne-
mers mee te denken en zo iedereen een leuke 
dag te geven. Na afloop van de cursus waren de 
meeste deelnemers hartstikke enthousiast. Zij 
gaan nu vol energie de club verder verkennen. 

“De bijdrage hoeft niet 
groot te zijn, elk klein 
beetje helpt.” 

Wat heb je geleerd?

Naast dat ik veel over de club en materialen ge-
leerd heb, heb ik mezelf ook beter leren kennen. 
Daar waar ik meestal in een groep wat terug-
houdender en stiller ben, kan ik in de rol als co-
ordinator wel mijn plek pakken en mezelf laten 
zien. Dit is fijn om te weten, want ook in mijn 
werk ben ik naar zo’n rol aan het toegroeien. 

Heb je een tip voor leden die twijfelen of ze ac-
tief willen worden voor UKC?

Wat voor mij doorslaggevend is om dit te blijven 
doen, is dat je de club echt beter leert kennen. 
Ook buiten de discipline waar je zelf vaart en 
daardoor voel je je veel meer verbonden. Wat je 
doet hoeft niet groot te zijn, alle beetjes helpen. 

Wat zou je willen veranderen aan UKC? 

Het mooie aan de introductie is dat het alle 
disciplines combineert en je de deelnemers veel 
laat zien van de club. Echter heb ik het gevoel 
dat de disciplines best afgezonderd met hun 
eigen ding bezig zijn. Het zou leuk zijn als er 
meer verbondenheid komt. Ik ben lid geworden 
tijdens Corona, dus misschien was het ‘vroeger’ 
anders, omdat de mensen elkaar vaker zagen bij 
gezamenlijk activiteiten of op drukke avonden. 
Ik hoop dat dit snel weer terug komt en dat we 
daardoor weer meer één club worden. 
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Personalia
Bedankt en veel succes!

Nu het seizoen weer is opgestart, merken we dat 
er weer veel zin is om aan de slag te gaan! We 
zijn blij dat we weer verschillende leden hebben 
gevonden die helpen om UKC de mooie club te 
maken die we zijn.

Binnen zowel de polo als toercommissie zijn er 
wijzigingen te melden:Jossie is met de toercom-
missie gestopt. Sven neemt haar plaats over, 
hij houdt contact met de tochtleiders en voor-
ziet iedereen van de juiste informatie. Binnen 
de polocommissie zijn Mark en Ties gestopt. 
Zij worden vol enthousiasme vervangen door 
Elena, Remco en Aniek. Ook is er een kanopo-
lo-toernooi commissie actief: Sonja, Casper, 
Sjoukje, Laurence en Kenneth gaan het Kano-
polo Utrecht Toernooi (de afkorting laat zich 
raden) tot een succes maken.

Daarnaast is ook de Peddelblad commissie de 
laatste maanden vernieuwd. Jonathan neemt 
vanaf deze editie de vormgeving over van Sjaan 
en Kees helpt vanaf dit exemplaar ook mee om 
er iets moois van te maken. Helaas is dit voor 
Lizelotte het laatste Peddelblad waar ze aan 
bijdraagt.

Fred heeft zich aangesloten bij de werkgroep die 
zich bezighoudt met de nieuwbouw. Tenslotte is 
het leuk om te melden dat er voldoende animo 
is om de kanoroute inspectie uit te breiden met 
nieuwe routes: Loek gaat Henri helpen met de 
coördinatie daarvan en Loek, Jonna, Marjolein, 
Marja en Nienke willen helpen met de inspec-
ties.

Jossie, Mark, Ties, Sjaan en Lizelotte: bedankt 
voor jullie inzet! Sven, Elena, Aniek, Remco, 
Sonja, Casper, Sjoukje, Laurence, Kenneth, 
Jonathan, Kees, Loek, Jonna, Marjolein, Marja 
en Nienke: veel succes!

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 
beginnen. Daarom volgt hierna een overzicht 
van de functies waarvoor we hulp kunnen 
gebruiken. Er zitten 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.

Tijdens de ALV gaven Johanneke (voorzitter) 
en Nicole (penningmeester) aan met hun laatste 
periode als bestuurslid van UKC bezig te zijn. 
Hierdoor komen er twee interessante plekken in 
het bestuur vrij. Daarnaast staat ook de functie 
voor varen, opleiding en veiligheid in het be-
stuur nog open. 
 
Als je denkt dat er een vacature, functie, rol of 
taak ontbreekt of als je iets kan betekenen op 
net een andere manier, dan staan we daar na-
tuurlijk 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 Ook als er in dit overzicht iets mist of iets niet 
klopt kun je dit ook aan hen laten weten. 

Alvast veel dank voor je reactie!

Woutske & Johanneke

mailto:info%40utrechtsekanoclub.nl?subject=
mailto:info%40utrechtsekanoclub.nl?subject=
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Voorzitter
Het bestuur is per 1 maart 2022 op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van UKC 
ben je het gezicht van een levendige en enthou-
siaste club. Samen met een gemotiveerd bestuur 
ben je verantwoordelijk voor de algemene gang 
van zaken bij UKC. Het beleidsplan kan daarbij 
houvast bieden. Het huidige beleidsplan van 
UKC loopt af. Een mooie eerste stap is dus om 
samen met club en bestuur een beleidsplan voor 
de nieuwe periode op te stellen. Daarnaast on-
derhoud je namens UKC contacten met relevan-
te organisaties en vertegenwoordig je UKC in 
diverse overleggen.
Heb je interesse? Meld je snel! Dat geeft je de 
tijd om een tijdje samen op te trekken met Jo-
hanneke, zodat je een goede start kan maken.

Penningmeester
Het bestuur is per 1 maart 2022 op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Als penningmees-
ter verricht je alle werkzaamheden die nodig 
zijn om het financiële overzicht van de kanoclub 
up to date te houden. Je zorgt voor de betaling 
van alle facturen en de contributie. Je maakt het 
jaaroverzicht met de daarbij behorende begro-
ting. Ook kijk je samen met het bestuur naar de 
toekomst en wat dat voor de financiën betekent. 
Je treft een financieel gezonde club met een 
goed werkend administratiesysteem.

Heb je interesse? Meld je snel! Dat geeft je de 
tijd om een tijdje samen op te trekken met Nico-
le de huidige penningmeester zodat je een goede 
start kan maken.

Bestuurslid varen, opleiding en 
veiligheid
We zijn op zoek naar uitbreiding van het be-
stuur. Als algemeen bestuurslid Varen, oplei-
ding en veiligheid houdt je je bezig met drie 
kano-inhoudelijke taken: 

• Je onderhoudt namens het bestuur contact 
met de kanodisciplines;

• Je geeft verder vorm (en coördinatie aan) de 
opleidingen voor (en door) leden van UKC;

• Je houd je bezig met de veiligheid op en 
rond het water

Communicado voor bouwgroep
De nieuwbouw wordt een groot project en we 
vinden het belangrijk om zowel onze leden als 
(op een gegeven moment ook) de buurtbewo-
ners hierover goed op de hoogte te houden. 
Daarom zoeken we iemand die het leuk vindt 
om met een communicatie insteek mee te doen 
met de bouwwerkgroep om onze leden, buurt-
bewoners en mogelijk op termijn ook andere 
stakeholders op gezette tijden van een leuke en 
goede update te voorzien. Vind jij het leuk om 
dat te doen? Neem dan contact op met John of 
Johanneke. 

Peddelbladlid
Als Peddelblad lid regel jij samen met
de andere Peddelblad leden dat we 4 keer per
jaar het Peddelblad krijgen. Hiervoor bekijken
jullie de agenda en selecteer je de activiteiten
waarvan je een verslag in het peddelblad wil.
Je redigeert verslagen, beantwoord mails van
schrijvers. Soms schrijf je ook zelf artikelen en
natuurlijk maak je samen met de commissie het
hele peddelblad op.

Hoeveel tijd kost het? Het Peddelblad komt 4x
per jaar uit. Per peddelblad kost het ongeveer 2
tot 4 dagdelen.

Wat krijg je ervoor terug? Door je inzet voor het
Peddelblad krijg je ervaring met redactionele
activiteiten.



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, Marjoke
bestuur@utrechtsekanoclub.nl 

Introductie
Michelle (coördinator), Cor 
Veninga, Claudia, Niels, Sjoerd, 
Johanneke
introductie@utrechtsekanoclub.
nl

Jeugd 
Anke (coördinator), John van 
der Heemst, Jeroen van Heemst, 
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, Sven
toervaren@utrechtsekanoclub.nl 
Adrian (coördinator zeevaren)
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan-Tjalling (coördinator open 
kano), Logan
openkano@utrechtsekanoclub.nl

Vlakwater
Tom (Eames), Remco en Martin
vlakwater@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, 
Loek 
activiteitencommissie@utre-
chtsekanoclub.nl 

Gebouwbeheer 
Fred (coördinator)
gebouwbeheer@utrechtsekano-
club.nl

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

Kantine & Verhuur Club- 
huis 
Dineke (coördinator)
kantine@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 

Nieuwbouw werkgroep
Lennart, Tom Eames, Jan 
Tjalling, André, Frank, 
Maaike, Sjoerd en vanuit het 
bestuur: John en Johanneke

Peddelblad 
Margot (coördinator), Liz-
elotte, Jonathan
peddelblad@utrechtsekano-
club.nl

Website
Marian (coördinator), Ing-
mar, Joost (maillijsten)
webmaster@utrechtsekano-
club.nl 

Oproep! 
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
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