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UKC dames

Iets gewonnen? ... misschien. Beste
plaats ooit? ... ga maar gauw lezen.

De limbo en de sluiswachter

Wat je allemaal niet met een kajak kunt
doen als je naar de de Vinkeveense
plassen gaat.

Inspectie..!

Hoe wij kunnen helpen om de kano
routes tip top in orde te houden.

Tarieven 2022*
Lidmaatschap

Eerste gezinslid 		
Tweede gezinslid
Derde gezinslid e.v		
Zelfstandig jeugdlid
(tot 18 jaar) 			
U-pas korting mogelijk

Toegang clubgebouw

€ 113,00
€ 77,00
€ 28,00
€ 77,00

Borg voor een TAG		
Een mobile key 		

€17,50
gratis

Inschrijfgeld 			

€ 15,00

Kanostalling (op eigen risico)

Kayak			€53,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten 		
€ 69,00
Huren van clubmateriaal

Gebruik kantine

Lid, privé 			
Zakelijk en overig		

€ 28,00
€ 30,50
€ 92,50

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk worden opgezegd door een bericht te sturen naar de secretaris:
(secretaris@utrechtsekanoclub.nl)
tenminste 4 weken voor het einde van het
boekjaar (31 december).

*Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur voor het lidmaatschap danwel stalling,
dient de betaling te worden voldaan. Indien
dit niet het geval is, komt er een bedrag van
4,50 euro aan 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
Welkom in 2022! En welkom in dit gloednieuwe
Peddelblad!
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een
(filmpje van) de nieuwjaarsduik van Sonja en
Bart. Zij lieten tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie zien hoe zij deze UKC traditie ondanks
de beperkingen levend houden. Tijdens diezelfde receptie lanceerden Oscar en Ingmar
‘De Kanokaart’. Deze geeft de nodige inspiratie
voor nieuwe tochten in onze eigen provincie.
Over beide lees je verderop in dit Peddelblad
meer. Voor Sonja begon het jaar ook goed: we
mochten de Zilveren Peddel aan haar uitreiken
als dank voor haar tomeloze inzet voor UKC. Of
zoals iemand mij laatst vroeg: ‘hoeveel Sonja’s
zijn er eigenlijk bij UKC?’. Bloemen gingen er
begin dit begin dit jaar naar Peter Bell en Dick
den Hartog. Zij zijn dit jaar maar liefst 25 jaar
lid van UKC. Ook vanaf deze plek: Peter en Dick
bedankt voor jullie trouwe lidmaatschap en
inzet voor de club!
We zetten deze goede start de komende tijd
verder door: binnenkort beginnen de zwembadtrainingen voor polo en eskimoteren weer. Ook
komen steeds meer tochten, trainingen, cursussen, wedstrijden en leuke, gezellige activiteiten
voor 2022 in de clubagenda te staan. Met veel
dank voor iedereen die zich voor al deze activiteiten inzet is er het komende jaar dus weer veel
te doen.
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Niet alleen qua kanoactiviteiten staat ons een
bijzonder jaar te wachten. We verwachten het
komende jaar flinke stappen te maken in de
richting van de nieuwbouw. Die is nodig om
onze eigen kanowensen en de groeiende interesse in de Utrechtse kanosport te kunnen faciliteren. Daarnaast zijn er maarliefst drie leden
die bereid zijn om het bestuur te versterken
met hun kennis en ervaring en frisse blik. Als
de ALV het er op dinsdag (!) 22 maart mee eens
is gaat Nienke aan de slag in de nieuwe functie
‘Varen, Veiligheid & Opleidingen’, gaat Sven de
komende tijd onze clubkas te beheren en neemt
Ellen het voorzittersstokje van mij over. Het
is super fijn dat UKC de komende tijd van hun
kwaliteiten en inzet mag profiteren. Ik hoop dan
ook dat de ALV hen - samen met Dineke, John
en Woutske die hun functie willen voortzetten - het vertrouwen en mandaat wil geven om
aan de slag te gaan. Leuk als je er bij bent op 22
maart!
Veel leesplezier met dit Peddelblad en veel kano
& UKC plezier in 2022. Ik kijk er naar uit om
jullie weer vaak tegen te komen op het water en
rond het clubhuis en natuurlijk ook bij de ALV
van 22 maart!
Johanneke

Geplons
nieuwjaarsduik

Ja, een nieuw jaar, hopelijk wordt dat een lekker nat jaar! Met name aan de onderkant van de
boot.
Vorig jaar hebben we nog digitaal het nieuwe
jaar ingeleid met een waterbucket-challenge
waar we allemaal online van meegenoten. Zelfs
aan de blotevoeten-challenge werd meegedaan,
erg leuk, dat bevroren water, maar het peddelt
wat lastig! Maar de nieuwjaarsduik is het enige
evenement waar een echt UKC Certificaat voor
is. Sonja en ondergetekende hebben onszelf
weer getrakteerd op dit heerlijk frisse begin van
het nieuwe jaar.
Het precieze duikmoment was wat lastig te bepalen op 1 januari, spandoek aanpassen, zwempak, sleutels, kater.. Maar succes! We lopen nu
wel 2 jaar voor op de andere dapperen.

Een oliebol smaakt zo lekker na een frisse
nieuwjaarsduik, zelfs als die het jaar ervoor gebakken is, dat we daarmee ook nog wat jeugdige
aanhang konden verleiden. Zodoende doken
we met 6 M/V het water in. George zorgde als
publiek en als fotograaf voor de digitale vastlegging van het geheel, want ondanks dat het
in ons geheugen gegrift staat, wilden we deze
nieuwjaarswens toch wel met jullie delen.
Volgend jaar doen we het weer, liefst met publiek en een heleboel nieuwjaarsduikers, warme
erwtensoep, gluhwijn, oliebollen en weer nieuwe inspiratie! We kunnen alleen niet beloven
dat de weergoden net zo goed meewerken als
afgelopen keer.
Tot op het water,
Bart Meerman
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Dode vogels, wat doe je ermee?
Er heerst vogelgriep, ook bij wilde (water)
vogels. De kans dat je vogelgriep krijgt is heel
erg klein, toch is het advies om de dode vogels
niet aan te raken. WEL DOEN: vogelslachtoffers
melden!
Hoe besmettelijk is vogelgriep
voor mensen?
De GGD volgt de pluimveehouderij intensief
en en de primaire melding is dat ondanks de
enorme blootstelling (in duur en concentraties;
verspreiding via de lucht is de absoluut overheersende gevaarroute) tot nu toe mensen op
die bedrijven niet ziek werden. Verspreiding via
water kan, maar concentraties zijn de praktijk
zo laag dat het Landenlijk Centrum Infectieziekten er geen maatregelen voor heeft aangegeven.
Waar je moet melden?
Dat hangt af van waar je de vogel gevonden
hebt:
1. Bij het strandbad: Meld de dode vogel dan
bij het Recreatieschap Midden-Nederland
(RMN): info@recreatiemiddennederland.nl.
Omschrijf zo goed mogelijk de locatie (Terreinnaam, locatie met herkenningspunten,
bijvoorbeeld Strandbad Maarsseveen, op
strand, tegenover peuterbad Noord).
2. Ergens anders: Gebruik dan het meldformulier van het Dutch Wildlife Health Centre
(DWHC): www.dwhc.nl/meldingsformulier
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Waarom melden op twee manieren?
Het strandbad is niet zomaar toegankelijk voor
de dienst die komt redden of opruimen. Door
de waarneming door te spelen naar RMN kunnen zij dat regelen. Ergens anders zal toegang
meestal makkelijker zijn, dat kan rechtsreeks
b.v. via DWHC.
Waarom melden?
Vogelgriep wordt actief gemonitord door RIVM/
NVWA. Dat is van belang voor pluimveehouders (professioneel en hobbyisten) en nuttig om
inzicht in te hebben voor natuurbeheerders.
Waarom doorgeven aan UKC-leden?
Kans op besmetting van een peddelaar of zwemmer door zieke/dode vogel is klein, maar niet
onmogelijk. Niet aanraken scheelt al heel veel.
We hebben dit uitgezocht omdat clubleden zich
-terecht, zie boven- zorgen maakten.
Hoe komen we aan deze informatie?
Dit is een uitkomt van contacten met RMN,
WUR, Gemeentes en andere instanties. Heb je
meer vragen, dan kun je contact opnemen met
Jan Tjalling en/of Wicher.

Kanokaart UKC online

door Oscar en Ingmar

Wat zullen we dit weekend eens gaan
varen? Hoeveel km wil je eigenlijk peddelen? Waar kan je goed parkeren om in
te stappen en hoe vaak moet ik eigenlijk
overdragen?
Iedere kanovaarder die wel eens een tochtje wil
gaan maken, heeft zich deze vragen moeten stellen. Voor wandelaars en fietsers zijn er diverse
goede digitale kaarten beschikbaar. Voor kanovaarders is het aanbod beperkter.
Zo is er www.kanoweb.nl/kanokaart/ met routes in Nederland en in het buitenland, alleen
kan ik nu de kaart niet meer vinden.
En er is www.kanokaartutrecht.nl/ met beschrijvingen en foto’s van vele routes in en om
Utrecht. De kaarten zijn alleen niet op bijv. een
live kaart op je telefoon (onderweg), zoals bijv.
Google Maps te raadplegen.
Dus tijdens één van die kenmerkende saaie conorna-weekenden hebben Ingmar (techniek) en
ik (routes) de UKC kanokaart gemaakt.
Van Wijk bij Duurstede tot aan Muiden en tussen de Amstel en de Utrechtse Heuvelrug is nu
al ruim 800 km aan bevaarbare routes beschikbaar.
Kijk maar eens bij www.utrechtsekanoclub.nl/
kanokaart/.

Je kan in- en uitzoomen (muis of knoppen links
boven). Je kan je GPS aanzetten en zien waar je
bent of een adres invoeren om op te zoeken. Je
kan kaartlagen aan- en uitzetten (rechtsboven)
of van ondergrond wisselen, bijv. luchtfoto
(rechtsonder).
Maar let wel, we hebben lang niet alle routes
ook daadwerkelijk gevaren, dus mogelijk kan je
sommige routes niet varen door een lage brug,
een afsluitend rooster, privé water, etc.
Dus we hebben jullie hulp nodig! Klopt er iets
niet, geef het door! Weet je een goede instapplek, geef het door! Ontbreken en mooie routes,
geef het door!
webmaster@utrechtsekanoclub.nl
En wat staat er nu in:
Kanoverenigingen
Kanoverhuur
Knelpunten (o.a. lage bruggen)
Sluizen
Parkeerplaatsen met instapmogelijkheid
Overdraagplaatsen, totaal 6,1 km
kanoroute

14
16
23
28
66
101
804 km

Groeten en veel plezier ermee, Oscar en Ingmar
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Biesbosch bij Nacht

Ad Tourné, met quotes van Oscar en Adrian
“Is het een te harde peddelslag? Is het
een bronstige vis? Neehee, het is een
bange bever!”
De Hollandse Biesbosch bij Nacht is een klassieker. Op zaterdag 17 oktober deden we dat weer,
7 man/vrouw sterk. We verzamelden om 15.00
uur om onze spullen op te laden. Wel wat vroeg
voor een nachttocht .... Maar dat was vanwege
de ebstroom. Daarom wilden we rond 17.00
uur te water. Dat bleek een heel goede keuze.
Niet alleen voor het getij, maar ook vanwege het
weer. Een mooiere herfst middag met een warme lage zon hadden we niet kunnen bestellen.
Dat vonden meer mensen. Toen we aankwamen
bij het Bezoekerscentrum was het hartstikke
druk. Ik keek mijn ogen uit, want van vorige
keren herinnerde ik me helemaal geen drukte.
Maar toen was onze start ook veel later in de
avond en in het donker. Even na 17.00 uur begonnen de dagjesmensen massaal te vertrekken
en toen we rond 17.30 u te water gingen was het
terrein bijna leeg.
De Hollandsche Biesbosch is een langgerekt en
vrij smal gebied even ten oosten van Dordrecht,
aan de noordkant begrenst door de Beneden
Merwede en aan de zuidkant door de Nieuwe
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Merwede. Alleen dit Hollandse deel van de Biesbosch heeft nog een flinke getijde werking. In de
veel grotere Brabantse Biesbosch is dat zo goed
als verdwenen. Ook leven er bevers en met een
beetje geluk kun je die tegenkomen.
Vanaf het bezoekerscentrum gingen we eerst
een stuk naar het westen. Heel mooi varen met
die lage herfstzon door de bomen. Met een
slinger kwamen we weer terug bij ons startpunt
en van daar gingen we verder het krekengebied
in. Aan de hoge modderige oevers was duidelijk
te zien dat het water al aardig gezakt was. En
soms riep iemand: “Kijk, dat lijkt wel een bever
glijbaan!” Dat is een spoor waarlangs ze van de
hogere oever het water in glijden.
De zon was al lang verdwenen, het werd wat
killer, en al snel begon het te donker te worden.
Op het verste punt van de tocht, ook bekend als
De Uitkijkpost, stapten we uit voor een eet-en
rustpauze. In het halfdonker en wat licht van
zaklampen kwam er van alles uit tassen en zakken. Van salades tot soep, gado gado en andere
diner heerlijkheden die ter plekke met brandertjes werden opgewarmd. Suikerbrood en andere
toetjes maakten het af. Heel gezellig en bijzonder om dit zo met elkaar te doen. En wie even
rechtop ging staan had een uitzicht over uitge-

strekt donker water met hier en daar lichten van
bakens of voorbij varende schepen. Hier kan
geen bezoekerscentrum aan tippen.

“De stilte en de maan die door de wolken
en tussen de bomen doorschijnt, is een
geweldige ervaring.”

“Het eten op de uitkijkpunt aan de oostkant van de Biesbosch geeft een heerlijk
ontspannen sfeer en leuke gezellige afwisseling met het varen in de stilte.”

Van de rest herinner ik me alleen nog het uitstappen op de steiger met die rijen lege huurboten, het sjouwen van de kano’s naar de parkeerplaats, het omkleden, organiseren van spullen
en opbinden van de kano’s in het donker. En
terug rijden naar UKC. Waar we rond 23.00 uur
aankwamen. Wat echt veel fijner is dan 02.00
uur in de nacht of nog later, zoals dat bij andere
Biesbosch nachttochten die in het donker starten meestal gebeurden. Dus alles bij elkaar: zeer
geslaagd en in deze middag/avond formule voor
herhaling vatbaar.

De terugweg ging in het donker. Af en toe een
hoofdlampje op een lastig punt. Zo weinig
mogelijk praten. Dat was afgesproken want we
wilden genieten van het stille donker en misschien een bever zien. En dat lukte: iets dat leek
op een zwemmende schooltas en een raar klappend geluid maakte op het water was naar onze
stellige overtuiging een Bever!
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De limbo en de sluiswachter

Op avontuur met Ben ten Noorden van de Vinkeveense plassen
Was het de mooiste dag van deze herfst? De deelnemers aan de najaarstocht van Ben vonden van
wel. Een licht briesje, stralende zon en alle bomen
in herfstkleuren. Ben had een tocht uitgezet over
meerdere riviertjes waarvan de meeste deelnemers
nog nooit hadden gehoord: de Winkel, de Waver, de
Holendrecht en de Angstel. En deze liggen allemaal
net boven de Vinkeveense plassen op nog geen 30
km van de club. In de route van circa 24 km zitten 2
sluizen en een stuk over open water, de Vinkeveense
plassen zelf. Afwisseling genoeg.
We verzamelden bij de parkeerplaats naast camping
de Tachtig Morgen en lagen al snel in het water.
Dit oude veenweide gebied, met al z’n legakkers, is
inmiddels volledig bebouwd en voorzien van steigers
en havens. Heel anders dan ons mooi natuurgebiedje
achter het clubhuis. En door de vele kanaaltjes en
doorsteekjes verdwaal je al gauw. Maar Ben had het
snel in de gaten en zette ons op de juiste koers naar
de sluis in de Winkel. Dat bleek achteraf toch niet de
juiste route, maar daarover later meer.
Na het onvermijdelijke overdragen bij de sluis, want
in dit jaargetijde wordt deze niet meer bediend, lieten
we de bebouwing achter ons en peddelden over de
Winkel richting Amsterdam. De Winkel ligt hoog
in het landschap, met aan weerszijde diepe polders
en dus mooie vergezichten tussen het riet door. De
skyline van Amsterdam is dan soms wel een beetje
onwerkelijk. Niet alleen wordt een sluis niet bediend,
maar ook de enkele bruggen niet waar je onderdoor
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moet. In de tochtbeschrijving had Ben wel aangegeven dat je een goede conditie moet hebben, gezien de
lengte van de tocht, maar niet dat je ook heel lenig
moet zijn. Want sommige bruggetjes waren wel heel
laag en niet iedereen kom er onderdoor. Gelukkig
zijn er wel kano in-en-uitstapplaatsen gemaakt, of
iets wat daarvoor door moet gaan.
Volgens de geplande route komt na de Winkel, de
Waver en daarna de Holendrecht om uiteindelijk na
de onderdoorgang van de A2 op het Abcoudermeer
te komen en de Angstel waar we in Abcoude zelf
hebben gepauzeerd. Als groep kanoërs heb je meestal
veel bekijks als je met kajaks en volle uitrusting op
een slaperige zondagmiddag aan wal klimt en alle
dozen met boterhammen (Ad, John), thermosflessen
met thee en koffie (Oscar, Ben), jerrycannen met
soep (Birgit, Tony), zelfgemaakte pindakoekjes (Marcel) en schalen met fruitsalades (Marjolein, Willie)
uit die wankele kajaks tovert. O ja, en dropjes natuurlijk (Corrie)!
Maar het was inmiddels half 2 en we waren nog maar
net voor de helft van de route. Alle opties werden afgewogen: terugvaren, doorvaren, stoppen met varen.
Maar na het nauwkeurig bestuderen van de kaart
bleek er een waardig alternatief: een doorsteek die
net ten Zuiden van Abcoude weer terugkomt bij de
sluis waar we al geweest waren. Het was duidelijk dat
het een smalle watergang was, met bruggetjes, maar
Ben had hem ooit als eens gevaren, dus het moest
kunnen. Toch? Het watertje werd een slootje waar

je slechts 1 hand vrij had, want de ander zat in het
riet. Slootjes zo smal, waar de koeien het gras aan de
andere kant opaten. En smalle slootjes betekent ook
lage bruggen. Hele lage bruggen. De laagste konden
we echt niet onderdoor. Of toch wel, als je je zwemvest uitdoet en je petje af. Al limboënd wurmde ik
me eronderdoor en Loek volgde al snel. De rest volgde gewoon de bordjes met kano in- en uitstapplek.
Uiteindelijk werd het watertje weer breder en zagen
we de sluis in de verte. We gaan het halen. Het avontuur zit erop. Of toch niet? Terwijl we allen wederom
aan de hoge kant op het droge hadden weten te werken en sommige kajaks zelfs al in het lager gelegen
water lagen kwam daar de sluiswachter. We liepen
over privé terrein. Dit mocht helemaal niet en we
moesten terug, het water in waar we vandaan kwamen. Of we het bordje verboden toegang niet hadden gezien? En inderdaad, ze had gelijk, we stonden
gewoon naast dat bordje. Ze hebben daar blijkbaar

erg veel last van kanoërs die op deze manier de sluis
passeren en schade aanrichten en afval achterlaten.
We konden de sluiswachter geen ongelijk geven.
Maar het was voor ons helemaal onduidelijk hoe we
dan moesten varen en overdragen. Er blijkt dus 100
m terug een kanosteiger te zijn, wat de officiële overstapplek is. Dus allemaal terug naar waar we vandaan
kwamen en naar deze uitstapplek gevaren en snel
weer verder in de jachthavenhaven Bon.
Daarna toch nog een klein stukje over de golven
van de Vinkeveense plas. De golven waren niet 90
cm hoog, zoals Windy voorspelde, maar hobbelend
genoeg. Het was een prachtige tocht, met vele onverwachte obstakels en ontmoetingen. En nu ik de
route terugkijk kan ik concluderen dat we dus de hele
Winkel hebben afgevaren, van de Angstel tot Waver/
Oude Waver. Met dank aan Ben!
Oscar van Dam
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Inspectie...!
door Loek Pijls
Vaar jij ook wel eens bewegwijzerde kanoroutes? Maak je dankbaar gebruik van de steigers,
en van bordjes die je vertellen waar je heen
moet? Bordjes verslijten of zakken naar beneden, steigers kunnen vervuilen en vergaan; alles
kan overgroeien…. Vaak zijn het Waterschappen
die dergelijke routes uitzetten - en onderhouden. Tegen betaling neemt UKC een deel van
het onderhoud over. Al jaren inspecteren UKCers de hele Vecht, en deze winter hebben we.
Loek en Marjolein, voor het eerst ook Rondje
Leusden en Kromme Rijn geïnspecteerd; meer
routes dus, en tegen een flink verhoogd tarief;
goed voor de UKC kas!
Wat doen we dan, als UKC-inspecteurs? In feite
is het behalve inspectie ook klein onderhoud.
Gewapend met spons en snoeischaar reinigen
we routebordjes, en knippen hinderlijke takken
en riet weg rond bordjes en steigers. En verder
noteren we alles wat er ook nog moet gebeuren
maar dat we zelf niet kunnen doen vanuit onze
kano’s. Het gaat dan om b.v. ontbrekende of
onleesbaar-beschadigde of -vervuilde bordjes,
bordjes die in het water zijn gezakt en bordjes
op palen die omgevallen zijn; voorts steigers die
deels rot zijn, of ernstig overgroeid, of bedekt
met dikke lagen vogelpoep. En voor sommige
splitsingen - nu nog zonder bordje - vragen we
het waterschap om een extra bordje te plaatsen.
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Op twee frisse maar prima weekend-dagen hebben we, in goed overleg met de toerleiders, toertochten op Rondje Leusden en Kromme Rijn
uitgebreid met de inspectie-werkzaamheden.
Daar waren o.a. Margot, Paul, Eefje, Otto, Peter,
Lydia, Marjolein, John… en ikzelf. We maakten
foto’s van alle bordjes en steigers, sponsen en
snoeien waar nodig. Marjolein en ik hebben
vervolgens de aantekeningen en foto’s keurig in
de gevraagde excels gezet, en naar Waterschap
gestuurd. De Kromme-Rijn Route is eigenlijk
een ronde, deels via de Langbroekwetering (die
ik trouwens om te varen of te fietsen of lopen
eigenlijk interessanter en mooier vind dan de
Kromme Rijn (tussen Odijk en Wijk bij Duurstede)). Het stuk Odijk-Utrecht valt buiten de
Kromme Rijn Ronde, en dat heb ik op 5 februari
nog alleen gevaren en geïnspecteerd: met vouwkano op de bus naar Odijk, dan terug varen naar
Utrecht…
De Vecht is ook weer geïnspecteerd, o.a. door
Ben. De laatste vaarroute die nog geïnspecteerd
dient te worden is de Vecht tussen de Utrechtse
Weerdsluis tot Breukelen. Ik ga nog met UKCers de inspectie van dit Vecht-deel organiseren.
Mogelijk is dat gedaan op het moment dat je dit
leest; mocht je interesse hebben in inspecties
(volgend jaar gaan we weer), geef me dan even
goed een seintje.
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Wilderness Systems Tempest 170
Beste toervaarder,
Het was een lang gekoesterde wens om een
ruime zeekajak te kunnen toevoegen aan de
UKC-toer/zeevloot. We zijn blij dat het eindelijk
is gelukt om zo’n kajak te bemachtigen, tweedehands en tegen een goede prijs. Daarom ligt er
nu een rode Wilderness Systems Tempest 170 in
de stalling (plaats A05). Dat is dus goed nieuws
is voor iedereen die zich tot nu toe in een (te)
krappe kajak moest persen... eindelijk comfortabel varen!
Enkele opmerkingen over deze Tempest:
•
•
•
•
•
•
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Dat de kajak echt ruim is, betekent helaas
ook dat-ie voor veel mensen minder geschikt
is.
Om er prettig mee te varen, moet je zelf enig
gewicht in de schaal leggen (of veel bagage
meenemen).
Je moet wat langere benen hebben om de
dijsteunen te kunnen benutten.
De kajak is bij uitstek geschikt voor gebruik
op ruim water en zee (vast kompas!)
De boot is prettig wendbaar.
Hij kan daardoor ook goed mee op andere
tochten (zowel dagtochten als trektochten).

Probeer ‘m eens uit rond de club. Adrian Los
(coördinator Zeevaren) en ik zijn benieuwd naar
je ervaringen!
Je kunt hem vinden onder:
•
•
•
•
•
•

UKC 121
Stalling: A05
Wilderness Systems Tempest 170
Rood, PE, 518 cm lanG
geen eigen spatzeil
Neopreen – 94 cm

Zoek je het overzicht van de overige boten; kijk
in de stalling aan de meterkast of spiek van te
voren alvast op de website waar je alle docuementen online kunt vinden.
www.utrechtsekanoclub.nl/toervaren/
Eefje van den Braak
Toercommissie

Wildwaterbeginnersweekend
Vrijdag 19 november stapten Niels en ik bepakt
en bezakt in de trein op weg naar Utrecht Overvecht om vanaf daar met alle tassen op de fiets
te stappen richting UKC.
Na onze spullen ingeladen te hebben zijn we gelijk vertrokken richting Duitsland. Een auto rit
waarbij ik heerlijk achterin heb geslapen terwijl
Bobby en Niels voorin aan het kletsen waren.
Eenmaal aangekomen bij onze overnachtingsplek, hebben we in een van de huisjes een kamer geclaimd en hebben we gezellig met z’n
allen een drankje gedaan en kennis gemaakt
met elkaar.
De volgende ochtend heb ik gelijk even kennis gemaakt met de ezeltjes die in een stalletje
naast het huis stonden. Na een lekker ontbijt
zijn we vertrokken richting de rivier.
Voor mij was dit de eerste keer dat ik meeging
met het beginners weekend en ook de eerste
kennismaking met wildwatervaren. Nadat we
ons allemaal in onze kano outfit hadden gehesen, kregen we nog een theorieles van Bobby en
Niels.
Eenmaal op het water werden we in 2 groepen
opgesplitst. Ik zat bij Niels in de groep en ging
achter hem aan het eerste stukje van de rivier
af. Er werd ons verteld in het keerwater te gaan
liggen om vervolgens te oefenen met het traverseren naar de andere kant.

gezocht en uiteindelijk kwamen we terecht bij
de Slalombaan in Lippstadt. Dit water stroomde wel een stukje harder dan het water van de
dag ervoor en dat vond ik best wel spannend!
Uiteindelijk gingen we proberen om in de golf te
spelen en na wat pogingen waarbij ik er steeds
uitgespoeld werd, kon ik uiteindelijk een paar
seconden blijven liggen!
Op het allerlaatste moment ging ik wel nog even
om in de golf toen mensen net weg wilden gaan.
Ik stond erop om het nog een keer te doen om
het goed af te sluiten en onder toeziend oog van
Niels is dat gelukt!
Onderweg naar huis hebben we nog met z’n
alleen een restaurant bezocht om het weekend
gezellig af te sluiten.
Ik kijk met veel plezier terug op het weekend en
wil zeker nog een keer mee als de mogelijkheid
er weer is. Nogmaals bedankt voor alle goede
zorgen van de organisatie en de gezelligheid van
alle deelnemers!
Nuriya

De eerste keer traverseren kwam ik al wiebelend
naar de overkant. De 2e keer… had ik ineens
een nat pak! Tja wat kan ik zeggen… de theorie
van opkanten in de praktijk toepassen blijkt
toch niet zo gemakkelijk als het klinkt…Gelukkig werd ik droog gehouden door het droogpak
dat ik van Margot had mogen lenen. Daar was ik
erg blij mee!
Naarmate de dag vorderde kreeg iedereen wel
een keer zwemles.
De volgende dag stapten we weer in de auto
op weg naar een ander stuk van de rivier. Toen
we op de locatie aankwamen bleek het dat er
het een en ander verbouwd was aan de rivier
waardoor hij helaas niet meer zo wild was. Met
de handen in het haar werd er naar een plan B
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UKC dames

hebben de hoogste klassering ooit behaald: 4e op het NK.
Ja echt, je leest de titel goed. 4e! Op het hoogste
niveau waarop je in Nederland kan spelen. De
mannen moeten zelf maar vertellen hoe ze het
hebben gedaan (misschien schrijven ze daarom geen stukjes voor het Peddelblad). Maar
goed om te weten: zij spelen niet op het hoogste
niveau van Nederland; afgelopen seizoen zelfs
niet op het een na hoogste niveau, maar nog
daaronder. We mogen dus ook echt op ze neer
kijken.
Tijdens eerdere NK jaren werden we 6e of 7e,
maar dit keer: stonden bijna op het podium.
We hadden de kans gekregen om een thuis
toernooi te spelen…We waren gevraagd om NK
locatie te zijn, wat een eer. Echter kunnen we op
UKC geen officieel speelveld leggen. We hebben
namelijk 2 verschillende doelen. Het rechter
doel mag niet vast komen te liggen van de surfers; en we kunnen het veld niet een kwartslag
draaien vanwege inkijk die dat zou geven in de
sauna. Naast het veld moeten namelijk steigers
voor de scheidsrechters en achter het doel moet
ruimte zijn voor de wisselspelers. Jammer maar
helaas.
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Kortom: op zaterdagochtend 16 oktober reisden
we af naar het verre Helmond.
We is: Chantal, Eefje, Elena, Jolien, Lorre,
Merel, Mieke, Sjoukje, Sonja en begeleid door
Tijmen.
We begonnen zeer sterk; het eerste doelpunt
van het NK werd door ons gescoord en we
hebben een minuut of 3 voor gestaan tegen de
uiteindelijke nummer 1 van Nederland. Jolien
scoorde dit doelpunt. Tegen een keep die in het
Nederlandse team speelt.
Jolien was trouwens überhaupt waanzinnig bezig, ze heeft een penalty gestopt van een speelster uit het Nederlands elftal. We wachten dan
ook gespannen af wanneer zij benaderd gaat
worden door het Nederlandse team.
Uiteindelijk zakten we iets in en behielden we
onze voorsprong tegen dames die net terugkwamen van het EK in Catania niet. En tegen de
andere damesteams ook niet trouwens.
Maar we hebben wel diverse theorieën bewezen.
Zoals: als je een paraplu mee neemt blijft het

droog. En als je je zonnebril thuis laat gaat de
zon schijnen. Kortom: het was genieten daar
aan de waterkant. Tijmen kon af en toe iets
minder goed ontspannen, hij stond namelijk
tijdens de wedstrijden langs de kant “te kroepoeken” (dat is hoe hij het omschreef.) Laten we
vooral beamen dat coach zijn een zwaar bestaan
kan zijn.

Korte samenvatting van de laatste wedstrijd: In
de plek om de 3e of 4e plek ging het tussen ons
en de Helmvaarders. 3 seconden voor het einde
stond het nog 5-5. 1 seconden voor het eindsignaal helaas niet meer…
Eefje Roelofs

Kerst kalkoen (bouwpakket)
In december kregen een aantal leden als bedanktje voor hun inzet een
kerstpakketje met knutsel challange.
Hierbij mijn foto uit de knutselbox.
De vegetarische kalkoen smaakte
heerlijk :-)
Groetjes,
Woutske
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Slalom verslag
door Margot

Evert had de slalommers uitgenodigd voor een
leuk slalomevenement op 21 november. Tegen
de tijd dat het zover was, was samenkomen in
grote groepen niet meer toegestaan. Dus werd
geregeld dat we in kleine groepjes aankwamen
en later ook weer vertrokken.
Het programma bestond uit een onderlinge
wedstrijd op de baan, waarbij de poortjes aan
weerszijden van de palen op vergelijkbare wijze
waren opgehangen. Telkens konden er dus 2
vaarders tegen elkaar strijden.
Zoals we konden verwachten bij een ‘Evert-evenement’ was het prachtig weer. Toen we het
twee-aan-twee varen moe waren, verzon Elke
een variant, waarbij een tweede slalommer de
strijd halverwege de baan overnam. Achteraf
was er ter bekroning appelcake van Sonja. Natuurlijk netjes buiten genuttigd en zo mogelijk
op 1,5 m afstand.
Evert spoorde ons aan de komende weken hard
te gaan trainen voor de aanstaande Wintercup.
Een flink aantal schreef zich in en begon zich
voor te bereiden. Helaas gooiden verscherpte
coronamaatregelen weer roet in het eten: na 28
november waren amateur sporten in groepsverband tussen 17.00 uur en 05.00 uur niet meer
toegestaan. Sommigen weken uit naar de middag en de eerste zondag in december gingen we
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toch met zijn allen de baan op.
Helaas op 18 december (net 1 dag voor de 1e
Wintercup wedstijd) werden alle evenementen
verboden en mochten ook buiten niet meer dan
2 mensen samenzijn. Gelukkig konden we als
kanoërs altijd nog individueel buiten varen. Dat
bleven we – ieder op onze eigen manier - zeker
doen.
Toch waren we blij dat de maatregelen met
ingang van 26 januari 2022 werden versoepeld
en de we weer samen konden trainen. De eerste
paar keer was de opkomst dus overweldigend.
We hadden weinig tijd tot de eerstvolgende
wedstrijd: 30 januari bij de Volmolense Kanoclub in Waalre. Uiteindelijk stonden er 8 UKCers aan de startblokken. En het was natuurlijk
weer mooi zonnig weer. Dus iedereen had er zin
in.
Het was een pittig parkoers met het venijn in de
staart. Zie de foto’s voor de spetterende performance van onze deelnemers.
De UKC-ers vormden een significant deel van
het totale deelnemersaantal van 33. Hier
volgen de uitslagen van 30 januari. We zullen
wel nog wat meer moeten trainen om ook bij de
eerste 8 terecht te komen.

Uitslagen kanoslalom 30 januari 2022
VKC Waalre, Waalre
RANK
12
13
18
20
21
25
29
31

NAME
Beer Beliën
Nienke Ruijter
Igor Spee
Elke Klieverik
Evert Schonhage
Marjoke
Zaadnoordijk
Tony Duijster
Bart Meerman

CAT
Heren Junioren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames

RUN1
106.75 (2)
111.97
124.81
117.41
130.73 (4)
154.75 (8)

RUN2
108.37 (4)
107.31
117.01 (2)
122.99 (2)
121.61
136.45

RUN3
104.75
111.14 (2)
220.04 (100)
127.97 (4)
119.20
141.79 (4)

RUN4
109.44 (4)
118.30 (4)
116.19 (4)
121.04
124.19 (4)
140.45 (4)

DIFF
16.61
19.17
28.05
29.27
31.07
48.31

Heren
Heren

200.97 (58)
156.92 (4)

231.47 (108)
154.75

157.85 (6)
155.10 (2)

142.53 (6)
239.51 (100)

54.40
66.62
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Jeugdboot Jackson

Het arsenaal aan wildwaterboten
De afgelopen twee jaar zijn er behoorlijk wat
nieuwe (en tweedehandse) kayaks bijgekomen.
In dit stukje zal ik de keuzes voor het materiaal uitleggen. En wie weet helpt dit je voor de
volgende trip met het uitkiezen van een boot om
toch eens iets anders te proberen. Ik begin met
het uitleggen van de ontwikkeling van wildwaterkayaks door de jaren heen. En vervolgens
leg ik nog uit welke overwegingen er zijn gezien
vanuit vaarder zelf, dan wel voor de voorvaarders en de vissers die de boot immers uit het
water moeten halen.

een serie aan nadelen. Qua varen zijn ze moeilijk te sturen en meestal zit je met je benen heel
erg recht gestrekt, wat niet altijd even comfortabel is. Qua veiligheid voldoen ze niet meer. Het
is een een stuk makkelijker een nooduitstap te
maken als de kuip groter is.

De volgende boten zijn afgelopen 2 jaar aangeschaft:

Hierna kwam de verandering van de vorm. De
bodem werd platter voor meer stabiliteit en

•
•
•
•
•

Vervolgens werden de boten korter en korter
gemaakt. Dit verbeterde de wendbaarheid. De
kuipen werden groter voor de veiligheid en de
meeste fabrikanten gingen middenpilaren (zie
figuur 1) toevoegen.

Zet Toro
Zet Raptor
Lettman Granate XL
Pyranha H3
Exo XT300

Deze boten hoop ik middels het volgende verhaal bij je te introduceren.
De wildwaterkayak door de jaren heen
Dit verhaal begin ik bij de introductie van
kunststof (PE) boten. Voorheen werd er met
veel kwetsbaardere materialen gevaren. Dit zie
je nagenoeg nooit meer vandaag de dag. De eerste kunststof boten waren langer dan drie meter
met een hartstikke ronde onderkant. Over het
algemeen was het dek heel laag en de kuip klein.
Veelal zaten er geen middelpilaren onder het
dek aan de voor en de achterkant. Deze boten
kom je ook zeer weinig meer tegen. Ze hebben
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Figuur 1: Binnenkant van een wildwaterkayak. Achter
het zitje als wel aan de voorkant zijn de middenpilaren te
zien. De grote kuip staat je toe enkel je knieën onder de
kniesteun vandaan te halen en je valt al uit je boot, mocht
je op z’n kop liggen. Verder is de voetsteun te zien welke
zoveel mogelijk ruimte afdekt. Hierdoor kan de voet er
niet achter schieten.

te creëren. Tien jaar geleden werden de boten
korter om meer te kunnen spelen. De afgelopen
vijf jaar zijn de boten juist langer geworden om
meer snelheid aan de boot te geven. Ook hebben
de meeste moderne creekers flinke randen om
goed te kunnen surfen. De laatste ontwikkeling
is de “rocker”. De rocker is de punt van de kayak. Hoe verder deze omhoog steekt “hoe meer
rocker” de kayak heeft. Het voordeel van veel
rocker is dat de punt makkelijker over het water
heen gaat in plaats van erin duikt. Het nadeel
was jarenlang dat deze boten veel trager werden. Tegenwoordig lukt het om rocker en snelheid toe te voegen. Ook dit is een voortdurende
ontwikkeling en voer voor veel discussie. Meer
rocker is niet per definitie beter. Door deze veranderingen is de vaartechniek de afgelopen 10
jaar anders geworden. Of zijn de boten aan de
techniek aangepast? Bij de aanschaf moeten de
boten een modernere vaarstijl toestaan zonder
de vaarder al te snel af te straffen.

er werden randen, geulen op de hoeken geplaatst om de boten nog wendbaarder te maken. Dit proces is nog steeds gaande en voer
voor eindeloze discussie. Iedereen heeft zijn
eigen voorkeur. Rond is niet geheel verdwenen,
maar voert niet meer de boventoon. Tijdens
dit proces begonnen er ook twee of meerdere
type boten te ontstaan. De riverrunner welke
ingericht is op makkelijker water. Vaak waren
deze hoekiger, meer randjes om optimaal ieder
keerwater te kunnen pakken en iedere golf te
kunnen surfen. Het nadeel van dit type boot
was, lange tijd, dat ze nogal plat waren. De knieën worden flink naar beneden gedrukt door het
lage dek wat niet voor iedereen comfortabel is.
Daarnaast waren deze boten niet geschikt voor
wilder water. Dit lage dek laat de boot makkelijker “zinken” Ofwel komt er een flinke plons
water op de boot terecht bij een verval dan komt
deze boot moeilijk boven water en blijft deze
makkelijk “plakken”. Hiervoor werd de tweede
soort ontwikkelt, de creeker. De creeker heeft
een hoger en ronder dek waardoor het water er
makkelijk afloopt. Echter was de onderkant ook
vaak ronder waardoor deze boten minder lekker
spelen. Boten zijn lang niet altijd alleen creeker
of alleen riverrunner. Vaak worden er dingen
gecombineerd in de poging de ultieme boot

Duurzaamheid en inzetbaarheid
De aanwezigheid van een middenpilaar voegt
de mogelijkheid toe hier met de voet op te gaan
staan om zo jezelf te bevrijden. De middenpilaren aan de voor en achterkant voegen ook veel
stevigheid toe aan de boot. Hierdoor vervormen
de boten minder tijdens het normale gebruik
(we gaan er ook wel eens op zitten). Uiteraard
kijken we naar de kwaliteit van het plastic van
de boot en het interieur. Je moet hierbij afwegen hoeveel je hiervoor wilt betalen. Ook een
nieuwe boot kan in één keer kapot zijn op een
scherpe rots. Gelukkig is nagenoeg al het plastic tegenwoordig goed te versmelten waardoor
reparatie vaak mogelijk is.

Figuur 2: Pyranha Inazones

Botenparade
De club bezit vijf Pyranha Inazones, zie figuur
2. Deze boot is een riverrunner en heeft een
heel laag dek. Hierdoor past lang niet iedereen
in deze boot, daarnaast is deze boot niet vergevingsgezind op moeilijker water. En dan dus
eigenlijk enkel geschikt voor de betere vaarder.
Deze boten zijn dus niet breed inzetbaar.
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In Figuur 3 is een van de vervangers te zien.
De Pyranha H3. Niet de allernieuwste boot
maar qua vaareigenschappen nog zeer courant. Ongeveer hetzelfde bodem profiel als de
Inazone. Dus plat met behoorlijke randen en
niet al te lang. Maar een hoger dek waardoor
de benen makkelijker passen en een moeilijke
passage makkelijker genomen zal worden. Een
fijne wendbare boot voor de kleinere en lichtere
vaarder. Comfort en techniek in een. Zelf heb ik
de Burn gevaren welke erg lijkt op de H3 maar
iets groter. Nog altijd een van mijn favoriete
boten vanwege zijn wendbaarheid. Nadeeltje?
Die zie ik nauwelijks. Misschien voelt deze boot
zich op W4 minder thuis, maar ga je dat varen
ben je ook alweer een betere vaarder met betere
controle over de boot.
Verder hadden we de afgelopen jaren soms
moeite boten voor langere mannen te vinden.
Hiervoor zijn zowel de Zet Toro als de Letmann Granate aangeschaft. Beide behoorlijk
nieuwe modellen welke groot en rond zijn met
subtiele randen. Beide boten zijn behoorlijk snel
door hun lengte, maar nog wendbaar genoeg.
Zelf heb ik deze Toro twee jaar gevaren. Het
beste punt van deze Toro is dat hij zeer zelden
blijft plakken in een wals. De achterkant is
zo ontworpen dat je voelt dat deze punt je er
op een gegeven moment uit begint te duwen.
Verder zit de boot zeer comfortabel en straft
hij je niet snel af. Nadeeltje van deze boten? Je
moet er wel echt sterk voor zijn. Ze zijn groot en
volumineus.
Zelf heb ik deze Toro enkel ingeruild, omdat ik
graag een smallere boot wilde voor nog meer
snelheid en iets meer het gevoel van een slalomboot. Mijn nieuwe boot kan gezien worden
als het grotere broertje van de Zet Raptor. De
Raptor heeft een kentering teweeggebracht
in het ontwerp van creekers. Meer snelheid en
slanker voor meer wendbaarheid. Deze boot is
dus snel en wendbaar. Je haalt er het meeste uit
als je deze snelheid ook gebruikt. Hoe sneller,

hoe wendbaarder. Wil jij werken aan je techniek, kies deze boot. Nadeeltje? Wordt je moe
en ga je langzamer, dan ga je ook sneller afgestraft worden.
Wil je juist iets rustiger varen en hoef je niet
ieder keerwater te pakken kies dan de Exo
XT300. Een comfortabele boot ontworpen voor
de rustigere vaarstijl. Deze boot gaat niet snel
om door zijn vlakke bodem en vaart makkelijk
rechtdoor. Vooral op groter water zal deze boot
zich thuis voelen. Gepriegel op kleine riviertjes
vindt deze boot misschien minder leuk.
Ik ben zelf 1.94 lang maar ik denk in iedere boot
(met moeite) te passen. De Raptor en de H3
zijn niet echt voor mij geschikt vanwege mijn
gewicht, maar het geeft wel aan dat deze boten
veel breder inzetbaar zijn. Een Inazone pas ik
echt niet in. Bij de omschrijving bespreek ik de
rocker van deze boten niet. Op het meeste water
wat wij als club varen (W2 en W3) gebruik je de
rocker niet veel.
Afweging gezien vanuit de visser
Afgezien van de vaarder zelf hebben we ook nog
rekening te houden met de vissers. Hierbij zijn
er drie afwegingen. Als eerste hoe vaak gaat een
boot om? De al vaak aangehaalde Inazone gaat
door zijn vorm gewoon vaker om. Zowel voor de
zwemmer als de visser is een redding soms best
vermoeiend, daarom zijn boten welke minder
snel om gaan prettiger.
De tweede afweging is veiligheid. Deze komen
grotendeels overeen met de eerder genoemde
veiligheidsaspecten. Een paar extra dingen spelen echter. Een boot moet aangesleept kunnen
worden. Ofwel zijn er voldoende handvatten aan
de boot? Passen en zitten er voldoende luchtzakken in de boot waardoor de boot niet zinkt
en minder vol loopt.
De laatste afweging. Hoe groot is de boot? Hoe
groter de boot hoe meer water er in past. Echter

Figuur 3: Riverrunner/creeker welke een hoger dek waardoor de benen beter passen en het water beter wegloopt.
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moet je dit ook allemaal slepen.
Minimale vereisten
Uit dit verhaal komt vervolgens het onderstaande lijstje waar de boten minimaal aan moeten
voldoen:
•
•

•
•
•
•

Een grotere kuip (dit heeft nagenoeg iedere
boot van de laatste 20 jaar)
Een middenpilaar zowel voor als achter (hier
wordt helaas regelmatig op bespaart door
fabrikanten, mocht je zelf een boot kopen
zou ik zelf altijd kiezen voor twee middenpilaren)
Een kwalitatief goede en veilige voetsteun
Goed verstelbaar
Moderne vaarstijl mogelijk
Zo breed mogelijk inzetbaar

Visuals
Onderstaand nog een keer in beeld de vergelijking tussen de Inazone en de H3. Hier kan je
dus goed het verschil in dekhoogte zien. Vervolgens heb ik nog een plaatje toegevoegd van een
zeer recente kayak met een enorme rocker. Deze
kan je bij sommige leden op de club tegenkomen.
Afsluitend
Hoewel ik uiteraard geprobeerd heb zo compleet mogelijk te zijn ben ik dat natuurlijk totaal
niet geweest. Geen uitleg over modern varen.
Geen uitleg over de peddeltechniek welke hoort
bij het gebruik van de rocker. En heb ik de geschiedenis van de moderne wildwaterboot met
wel erg grote stappen gedaan.
Desalniettemin hoop ik dat ik je getriggerd heb

om uit te vinden wat dit “moderne” varen nou
is tijdens een van onze wildwater weekenden of
weken. En wie weet ben je zo ambitieus dat jij
die rocker wel wil! Ik kan je alleen maar uitnodigen om verschillende boten te varen en zoveel
mogelijk te gaan varen. Wij als WW-cie denken
je met deze boten meer plezier en meer wildwater te kunnen bieden. Hopelijk heb je je oog al
laten vallen op een van de nieuwe bootjes. See
you on the water!

Jeugdboot Wavesport

Zet Raptor

Pyranha

Lettmann
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Varen of niet varen?
Tienhovense plassen en Nedereindsche Vaart
Sinds kort staan er langs de Westbroeksebinnenweg aan de rand van de Tienhovense plassen borden die het varen daar verbieden. Dat
is jammer, maar het geeft wel duidelijkheid.
Voortaan zijn we voor vaartochtjes door deze
plassen aangewezen op bijvoorbeeld officiële
excursies met de boswachter.

Indertijd mocht je deze vaart niet zomaar gebruiken: dat was slechts toegestaan als je had
meegegraven. Of als je meebetaalde aan het
onderhoud van de vaart. De historie vermeldt
niet of het verbod inmiddels is opgeheven. Maar
verbodsborden ontbreken hier, dus grijp je kans
en vaar deze mooie route van krap 16 kilometer.

Aan de andere kant van het fietspad naar Westbroek zijn gelukkig geen verbodsborden te
vinden. Dus als je niet bang bent voor een paar
overdragingen, kun je vanaf de club nog steeds
een leuk rondje varen via de Nedereindsche
Vaart, het Tienhovensch Kanaal, de Bethunepolder en ‘onze’ trekgaten. Wist je dat de Nedereindsche Vaart – nu een boerensloot – een
interessante geschiedenis heeft?

Een uitgebreide routebeschrijving lees je hier:
www.kanokaartutrecht.nl/zoddenroute.html

In de veertiende eeuw waren de ontginning en
turfwinning in het gerecht Westbroek in volle
gang. De veenderij leverde brandstof op voor
het dorp Westbroek en vooral voor de stad
Utrecht. Voor het vervoer van turf waren kanalen nodig. Daarom groeven de inwoners van
Westbroek en Maarseveen omstreeks 1426 de
Nedereindsche Vaart.
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Meer informatie is te vinden op de website van
het Online Museum De Bilt:
www.onlinemuseumdebilt.nl/de-nedereindse-vaart-wordt-gegraven-omstreeks-1426/
Eefje van den Braak
Illustratie: Turfsteken, ca. 1600, Claes Jansz.
Visscher (II), 1608. Rijksmuseum Amsterdam.

Zilveren Peddel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de Zilveren
Peddel uitgereikt aan Sonja van Kooten. Sonja
zet zich al jaren in voor de club. Sonja is coordinator van EHBO binnen UKC en zorgt dat alle
EHBO dozen altijd weer vol zijn. Daarnaast is ze
bij vele disciplines betrokken, beschikbaar om
te helpen en helpt ze clubbreed mee om er iets
moois van te maken. Dit varieert van klussen
aan het clubgebouw, het laden van de polo trailer tot het organiseren van (toer)tochten en het
polotoernooi. Sonja is super positief en sociaal.
Elk jaar heeft ze bij de nominaties voor de Zilveren Peddel vele mooie en lovende woorden voor
onze leden die allemaal meehelpen. Dit jaar zijn
de lovende woorden voor Sonja. Sonja: super
bedankt voor al je inzet en gefeliciteerd met de
welverdiende Zilveren Peddel!
Sonja was niet de enige die werd genomineerd. Er waren ook nominaties voor:
André L - Voor het repareren van boten en peddels voor
UKC.
Evert en de andere slalom trainers - Voor de slalomlessen
Fred - Er is altijd wel wat te doen aan het gebouw. Fred
staat altijd snel klaar als er iets opgelost moet worden.
Irene G & de lustrumcommissie - Voor het organiseren van de geweldige lustrumdag!
Johanneke - Heeft veel denkwerk verricht om sturing
te geven aan UKC. Doet dit met veel enthousiasme en een
positieve instelling.
John D - Stille kracht in het bestuur. Doet veel hand- en
spandiensten rondom de faciliteiten en als interim coördinator (zie vacatures!) van de materiaalcommissie.
Jonna - Omdat ze zo’n begeesterende en professionele
coördinator is van de polocommissie en omdat ze een
stille, constante kracht is achter de polocommissie.
Lennart - Je hoeft hem maar aan te kijken en hij helpt
je al. Hij heeft een groot hart voor de club en is altijd
enthousiast. Hij is ook actief in veel commissies (zie ook
interview ‘Goed Bezig’)
Lieke - Als Lieke met haar bus mee gaat met wildwatervaren is haar bus dag en nacht (behalve het moment dat
ze er in slaapt) beschikbaar voor de groep. De bus wordt
dan regelmatig helemaal afgeladen met (natte en vieze)
boten.
Marjoke - Houdt de kantine op orde. Een klus waar
nooit een eind aan komt!
Nicole - Heeft de afgelopen jaren de financiën goed op
orde gehouden. Zelfs met een gebroken been was ze via
een scherm aanwezig bij de ALV (nog voordat iedereen
via een scherm aanwezig was bij de ALV).
Oscar - Geeft al jaren enthousiaste cursussen. Aan de
jeugd maar tegenwoordig aan iedereen. Is altijd bereid
mee te helpen of een training te geven. Helpt nu ook weer
mee met de wijzigingen van de statuten. Is altijd een grote
steunende kracht. Laatst was er grote schrik toen men

dacht dat Oscar UKC ging verlaten. Dat bleek gelukkig
een doorgestuurd whatsapp berichtje van iemand anders
te zijn.
Paul vR - Weet het hele jaar door weer stallingsplekken
te creëren en te organiseren. Verwisselt plekken en systemen als dat efficiënter is. Het is een blijvende activiteit
waar je hem niet veel over hoort maar hij doet het maar
wel mooi allemaal!
Tijmen - Tomeloos enthusiast sprong hij in het gat dat
Mark Prins achterliet. Ondersteund en aangevuld door
Jorge is hij nu een van de drijvende kracht(en) achter
kanopolo.
Woutske - Er gaat een enorme stimulerende werking uit
van Woutske. Ze biedt altijd een prettige en constructieve
en sturende oplossende hand.

Bedankt voor jullie inzet. Tof om te zien dat
zoveel mensen bijdragen aan de mooie club die
we zijn!
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Goed bezig!
Alles wat we bij UKC doen doen we samen.
Samen organiseren we een goed gevulde activiteitenkalender, 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?

Deze keer gaan we in gesprek met Ad en Lennart. Ad is al lid sinds 2002. Tot enkele jaren geleden was Ad samen met Eefje de coördinator
van de toercommissie en nog steeds zet Ad zich
in om van UKC en haar omgeving een mooiere
plek te maken voor het toervaren. Lennart is
bijna vijf jaar lid en actief binnen veel verschillende commissies en disciplines. Twee verschillende mensen en interesses en daardoor andere
perspectieven. Lees jij mee?

Paspoort
Naam:
			Ad
Lid sinds:				September 2002
Kanodiscipline(s):		 Toervaren

foto: Eddy Steenvoorden

Is actief als:
			
• Toercommissie (2006-2018)
• Jeugdcommissie (2006-2014)

“Ik wil toervaren aantrekkelijk maken voor
iedereen”
Interview door: Woutske
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Hoe is het ooit begonnen?
In 2002 ben ik lid geworden van UKC en sindsdien ben ik actief als toervaarder. In de loop
der jaren kreeg ik ook steeds meer een kijk op
toervaren. Toen Marjan in 2006 stopte als toer
coördinator, zijn Eefje en ik in het gat gestapt.

Samen pakte we in die tijd alle taken op, zoals
de coördinatie van tochten, het contact met de
tochtleiders, het opstellen van de toerkalender,
(onderhoud van) materiaal, belangenbehartiging en noem het maar op. Dat werd wat te veel.
Gelukkig zijn al die taken nu over meer mensen
verdeeld. Zo is er bijvoorbeeld de Vaarmee en
de open kano groep.

Toen mijn zoons gingen varen heb ik ook een
tijd meegedraaid in de jeugdcommissie. Samen
met Petra en André organiseerden we de jeugdtraining, leuke activiteiten, tochtjes en kano
kampeerweekenden.
En hoe gaat het nu?
Ondertussen vaar ik nog steeds veel. Tijdens
mijn tochten blijf ik alert. Waar zijn voorzieningen nodig? Waar liggen kansen voor meer kanoroutes? En als de mogelijkheid zich voordoet
leg ik deze wensen graag bij de juiste mensen op
tafel.
Zo was er onlangs een inspraakavond van de
gemeente Utrecht over de visie op stadswater.
Op zich zijn wij daar maar een kleine gebruiker
van het stadswater, maar via dit traject zag ik
de kans om bij de gemeente onze wensen voor
kano voorzieningen in te brengen. Ik heb een
heel pakket opgesteld met wensen om kanovaren binnen de gemeente Utrecht te verbeteren.
Soms vraagt dat voorzieningen om in/uit te
stappen bij een rustplaats of een overdraag. Of
het beter ontsluiten van vaarwater, bijvoorbeeld
bij de forten van Lunetten en Leidsche Rijn.
Het lastige hieraan is dat het lang duurt en veel
aandacht van verschillende mensen vereist om
resultaat te boeken. Soms duurt het lang voordat je de juiste persoon hebt die wil meewerken.
Je krijgt te maken met verschillende instanties
die iets te zeggen hebben over het water, de
oever, onderhoud van recreatieve voorzieningen of natuurbeheer. Gelukkig ben ik niet de
enige die hier aan werkt. Ook Olaf doet veel en
probeert ook medewerking te krijgen van de
betrokken partijen. Voor een eventuele steiger
bij de Aalscholver heb je alleen al te maken met
Waternet, Staatsbosbeheer, Recreatie Midden
Nederland en de Provincie die de subsidie geeft.
Route ontwikkeling is soms een lang proces met
veel bla bla bla.
Wat motiveert jou om toch hiermee bezig te
blijven?
Ik wil toervaren aantrekkelijk maken voor iedereen. Ondanks het trage proces, wordt er door
onze inzet uiteindelijk wel resultaat geboekt. We
hebben in de afgelopen tijd echt betere voorzieningen gekregen. Voor veel mensen is de tocht
van het clubhuis over de plas en via de Molens
naar de Vecht een vanzelfsprekendheid, maar

dit is lang niet altijd zo geweest. Er zijn steigers
gekomen bij de overdraag plekken. Dit is een
mooi voorbeeld. Dat is echt heel leuk om te zien
en ik maak er zelf regelmatig gebruik van. Deze
verbeteringen motiveren mij om ermee bezig te
blijven.
Wat heb je geleerd van je bezigheden voor
UKC?
In de jeugdcommissie heb ik veel geleerd over
kinderen en varen. Er zijn heel veel verschillen
tussen kinderen. Ze hebben heel verschillende
leerpatronen en daar moet je op inspelen. Wat
doe je met een kind dat boos wordt? Of een
kind dat stapsgewijze instructie niet goed oppakt maar wel veel leert van spelletjes? Je kan
niet altijd vasthouden aan stap 1, 2 en 3 zoals je
thuis bedacht had en je moet je kunnen aanpassen.
Daarnaast heb ik ook veel geleerd over ons
landschap en de waterhuishouding. Door bezig
te zijn met kanoroutes, waar loopt water en hoe
kom je van het ene in het andere vaarwater,
ging ik beter begrijpen hoe ons waterlandschap
in elkaar zit. Overal heb je verschillen in het
waterpeil en dat heeft zo zijn redenen. Ik kreeg
te maken met waterbeheerplannen. Er zijn in
ons ‘Nederland Waterland’ zoveel zaken waar
wij rekening mee moeten houden. Dat is erg
interessant!
Heb je nog een tip voor leden die twijfelen of ze
actief willen worden?
Staar je niet blind op takenlijstjes, maar kijk
vooral wat jou aanspreekt. Wat gaat je makkelijk af of wat wil je graag leren? Doe dus iets dat
bij jou aansluit. Ik vond het heel leuk om met
routes bezig te zijn en ben zo van het één in het
andere gerold.

“Staar je niet blind op
takenlijstjes, maar doe
iets dat bij je past.”
Wil je nog iets anders kwijt?
Er zijn veel dingen in beweging bij UKC. Bijvoorbeeld de hele puzzel over de bouw en uitbreiding van de accommodatie en hoe we willen
omgaan met groei. Ik vind dat de club daar goed
mee bezig is. En natuurlijk: Varen is leuk!
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Paspoort
Naam:
			Lennart Querelle
Lid sinds:				Mei 2017
Kanodiscipline(s):		
Polo, wildwater, toervaren
Is actief als:
			
• Activiteitencommissie (vanaf 2017)
• Wildwatercommissie (vanaf 2018)
• nieuwbouwcommissie (vanaf 2020)
• EHBO-er

“Ik vind het leuk om te zorgen voor wat leven in de
brouwerij en dat mensen een leuke tijd hebben.”
Interview door: Johanneke
Wat doe je als actief lid / voor de club?
Vanuit de activiteitencommissie organiseren
we spelletjesavonden en borrels. Nu met corona staat dat allemaal wat op een laag pitje. Wel
hebben we afgelopen jaar geholpen met het
lustrum. Sinds dit jaar organiseer ik ook activiteiten voor de pologroep. Ook dat staat door
corona nu op een laag pitje maar er was dit jaar
een borrel.
Daarnaast ben ik ook een beetje betrokken bij
nieuwbouw en pak ik allerhande losse dingen op
die voorbij komen. Zo heb ik afgelopen jaar ook
een keer een dag opgeruimd toen dat nodig was.
Dat is een heleboel! En dan mis ik de wildwatercommissie nog toch?
Ja dat doe ik ook! Maar ook het aantal wildwatertripjes valt helaas wat tegen door corona.
Samen met Bobby organiseer ik de wildwater
introductieweekenden. Bobby is verantwoordelijk op het water en voor de veiligheid. Ik doe de
logistiek en de organisatie.
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Daarnaast doe ik zo nu en dan wat onderhoud
voor Sonaris, maar de laatste update aan Sonaris is alweer lang geleden.
Hoe kwam je er bij om je voor deze commissies
in te zetten?
Ik ben er een beetje ingerold. Het begon met
de activiteitencommissie; dat was en is vooral
een leuke clubje mensen waarmee het leuk is
om dingen te organiseren. Zo ging het ook bij
polo; het clubje dat zich inzet voor activiteiten
zag ik sowieso al buiten het varen dus dan is het
logisch om dit er bij op te pakken.
Hoeveel tijd ben je bezig met al deze commissies?
Sinds corona maximaal 1 uurtje in de week. Het
gaat ook bij vlagen: als je iets organiseert ben
je even 1 of 2 avonden druk mee. Maar in het
algemeen valt het erg mee.
Wat is je motivatie om je in te zetten voor UKC?
Ik vind het leuk om samen dingen te doen, ook
na(ast) het varen. Een leuke borrel of een barbecue bijvoorbeeld. En als je wilt dat dat soort dingen worden georganiseerd moet er ook iemand

zijn die dat dan oppakt en daar wat moeite en
tijd in steekt. Ik vind het leuk om te zorgen voor
wat leven in de brouwerij en dat mensen een
leuke tijd hebben. Dat is wel een beetje de rode
draad door wat ik doe voor UKC.
Wat vind je het minst leuk of lastig?
Naast UKC heb ik ook een ander druk leven
met een fulltime baan, wielrennen, boulderen,
mountainbiken en vrienden. Er is dus altijd
genoeg te doen. Daardoor blijft het er wel eens
bij om het initiatief te nemen om iets nieuws
te verzinnen of te organiseren. Daarbij is het
nu door corona ook gewoon lastig om nog wat
leuks te verzinnen om te doen. Dan denk ik
snel: ‘laat maar’. Voor mij werkt het beter als
iemand anders een datum prikt en een plan verzint, dan pak ik het wel op en zorg ik voor een
leuke invulling.
Wat heb je geleerd van je werk voor UKC?
Ik heb veel mensen leren kennen, ook mensen
die actief zijn in andere disciplines. Daarnaast
heb ik - door zo nu en dan te helpen met het
onderhoud van de clubkano’s - geleerd hoe ik
mijn eigen kano moet opknappen. Ik vaar nu in
een kano die ik gratis heb gekregen en voor een
paar tientjes aan materiaal en vooral met heel

veel avonden werk en tips van andere clubleden
heb opgeknapt.
In de nieuwbouwcommissie heb ik vooral geleerd dat er heel veel papierwerk, rompslomp,
vergunningen, bestemmingsplannen en overleggen bij komt kijken. Ik heb geleerd dat dat niet
mijn favoriete onderdeel is.
Heb je een tip voor leden die twijfelen over of ze
actief willen worden voor UKC?
Je hoeft niet meteen te kiezen. Doe gewoon eens
mee met dingen die al worden georganiseerd,
luister naar wat er speelt en kijk of het klikt.
Dan komt van het een vanzelf het ander, je rolt
én groeit er vanzelf in.
Wat zou je willen veranderen aan UKC?
Het zou tof zijn om de verschillende disciplines
nog wat meer bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waarin
iedereen wat meer met elkaar mengt. Dat is
natuurlijk onze taak als activiteitencommisie,
maar heel lastig nu door corona. Als dat voorbij
is gaan we weer los!

Voorwaarts met Otto en Eefje
Karen Wikart
‘Een clinic voorwaartse slag, hoezo dat? Kun je
dan niet rechtdoor varen?’, vroegen mijn vrienden toen ik vertelde wat ik die avond ging doen.
Nou, dat viel inderdaad nogal tegen. Kano’s
hebben best de neiging om juist niet rechtdoor
te gaan. Dus zo’n clinic leek me geen overbodige
luxe.
Het was een schitterende avond, eind augustus, prettige temperatuur, heldere lucht, weinig
wind. Otto nam plaats op de picknicktafel en
legde helder uit hoe je in je kano dient te zitten:
benen een beetje gebogen, voeten op de steunen, rechtop zodat je je romp goed kunt draaien, peddel op ooghoogte, de hoek van negentig
graden in je armen als je je peddel omhoog
houdt, insteken naast je voet (maar waar zit je

voet eigenlijk?), duwen en trekken, fietsen met
je benen: we snapten het.
Na het droogoefenen gingen we te water en hoewel de praktijk weerbarstig is (zo trok de wind
een beetje aan…), hadden we de slag toch best
aardig te pakken.
We deden wat gekke oefeningen, zoals peddelen
zonder je armen te buigen. Of: je handen helemaal in het midden van je peddel of juist helemaal aan de buitenkant. Alles om te voelen wat
dat voor effect heeft op je snelheid of techniek.
En na afloop had ik het gevoel dat ik toch weer
een stapje verder was gekomen. Dankzij twee
geduldige docenten: voorwaarts met Otto en
Eefje!
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Personalia
Bedankt en succes!

Allereerst willen we op deze plek graag Otto,
Eefje, Margot, Tjerk, Willie, Ad, Ben, Sonja,
Adrian, Jeroen, Claudia, Olaf, Jan Tjalling en
Marthan voor het organiseren van de (korte
en lange) toertochten die dit jaar gevaren zijn,
dankjewel!
Eind vorig jaar hebben een aantal leden, na
jarenlange inzet, hun functie neergelegd. Cor is
na vele jaren actieve inzet gestopt met de wildwater commissie. Hij is als coördinator betrokken geweest bij vele wildwater weekenden en
(veiligheids)instructies en heeft geholpen bij het
uitzoeken van de verzekering voor instructeurs
en vissers. De wildwater commissie is ondertussen al een tijd in goede handen bij Bobby, Sjaan,
Lennart, Reinier en Sjoerd. Bedankt Cor voor al
jouw inzet voor de wildwater commissie!
Een jaar geleden heeft Irene A de coördinatie
van de introductie commissie al overgedragen
aan Michelle, maar ze bleef wel actief als instructeur. Ze heeft nu besloten om ook daarmee
te stoppen. We willen Irene heel erg bedanken
voor het hartelijk ontvangen en begeleiden van
alle deelnemers aan de introductie, dankjewel!
Ook bij het gebouwbeheer zijn een aantal wijzigingen. Thom heeft helaas zijn lidmaatschap
opgezegd en stopt daarmee ook met zijn rol
voor het gebouwbeheer. Na jarenlang het gebouwbeheer gecoördineerd te hebben, heeft
ook Fred aangegeven het rustiger aan te willen
doen. Hij wil wel graag het meerjaren onderhoudsplan van ons clubgebouw blijven uitvoeren, maar niet meer de algehele coördinatie van
het gebouwbeheer. We willen zowel Thom als
Fred bedanken voor hun inzet om ons clubhuis
een fijne plek te laten zijn, bedankt!
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Gelukkig zijn er ook een aantal leden die aan de
slag (willen) gaan in een nieuwe functie! Nienke heeft interesse in de functie van bestuurslid
kanoën, opleiding en veiligheid en draait sinds
november alvast warm voor deze functie. Ook
Ellen heeft al een aantal bestuursvergaderingen
bijgewoond en hoopt op 22 maart door de ALV
te worden benoemd tot de nieuwe voorzitster
van UKC. Daarnaast is er een nieuwe enthousiaste trainer toegevoegd aan de introductie com-

missie: Anthony! Hij gaat er voor zorgen dat
we vanaf volgend jaar weer veel goed getrainde
nieuwe leden krijgen. Veel succes allemaal!

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 afschrikken door een detail dat je niet aanstaat want in
overleg is overal een mouw aan te passen.
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 natuurlijk ook voor open: laat vooral van je horen
en we maken het passend.
Dit zijn alle functies die momenteel open staan:
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Bestuurslid - Varen, Opleidingen & Veiligheid
Actieve leden coördinatie
Coördinator materiaalcommissie
Buddies voor nieuwe leden
PR & Sponsorcommissie
Klussers voor klein onderhoud

Voor meer informatie kun je terecht bij Johanneke of Woutske via info@utrechtsekanoclub.
nl. De volledige vacatureteksten zijn te vinden
op onze website: www.utrechtsekanoclub.nl/
vacatures. Ook als er in dit overzicht iets mist of
iets niet klopt kun je dit aan ons laten weten.
Alvast veel dank voor je reactie!
Johanneke & Woutske

Algemene gegevens & Commissies
Clubhuis en postadres secretaris
Westbroekse Binnenweg 2c
3612 AH Maarssen
Website: www.utrechtsekanoclub.nl
Bestuur
Johanneke - Voorzitter
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Woutske - Secretaris & ledenadministratie
secretaris@utrechtsekanoclub.nl
Nicole - Penningmeester
penningmeester@utrechtsekanoclub
John D - Faciliteiten
faciliteiten@utrechtsekanoclub.nl
Nienke - Varen, opleiding en veiligheid
varen@utrechtsekanoclub.nl
Algemene bestuursleden
Dineke: kantine@utrechtsekanoclub.nl
Marjoke: marjoke@utrechtsekanoclub.nl
Ellen: ellen@utrechtsekanoclub.nl
OPLEIDING
Introductie: Michelle (coördinator), Cor V, Claudia,
Niels, Sjoerd, Johanneke, Anthony
introductie@utrechtsekanoclub.nl
Kanovaardigheden: Oscar
instructie@utrechtsekanoclub.nl
KANOËN
Jeugd
Anke (coördinator), John vdH, Jeroen vH, Jur,
Mieke S
jeugd@utrechtsekanoclub.nl
Kanopolo
Jonna (coördinator), Eefje R, Kenneth, Raymond,
Aniek, Elena, Tijmen
kanopolo@utrechtsekanoclub

ningen in het regioteam van het Watersportverbond)
Vlakwater
Tom E en Martin
vlakwater@utrechtsekanoclub.nl
Wildwater
Sjaan en Bobby (coordinatoren), Lennart, Reinier,
Sjoerd
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl
FACALITEITEN EN ONDERSTEUNING
Activiteitencommissie :
Irene G (coördinator), Bart, Gerben, Jitse, Lennart,
Loek
activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl
Gebouwbeheer
vacature (coördinator)
gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl
Stallingsbeheer
Paul (coördinator), Margot
stalling@utrechtsekanoclub.nl
Kantine & Verhuur Clubhuis:
Dineke (coördinator)
kantine@utrechtsekanoclub.nl
Materiaalcommissie
Vacature (coördinator), Gosse, Reinier, Tom E,
Adrian, André L, Eefje vdB, jur
materiaal@utrechtsekanoclub.nl
Nieuwbouw werkgroep
Jan T (coördinator), Lennart, André, Frank, Maaike, Anne en vanuit het bestuur: John en Johanneke

Slalom
André L (coördinator), Elke, Evert, Gert-Jan, Niels
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Peddelblad
Margot (coördinator), Jonathan, Karen
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl

Toervaren (incl. zeevaren en open kano)
Eefje vdB (coördinator), Otto, Sven
toervaren@utrechtsekanoclub.nl
Adrian (coördinator zeevaren)
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan T (coördinator open kano & Vaarmee)
openkano@utrechtsekanoclub.nl
Loek (inspectie kanoroutes)
Olaf (belangenbehartiging kanoroutes en voorzie-

ICT (website en maillijsten)
Ingmar (website), Joost (maillijsten)
webmaster@utrechtsekanoclub.nl
mailmaster@utrechtsekanoclub.nl
Vertrouwenspersonen
Lizelotte (lizelotte@utrechtsekanoclub.nl)
Martin (martin@utrechtsekanoclub.nl)
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