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Zomerweek Slovenië 
Eindelijk was het weer mogelijk! Met 
een groep gaan mocht weer in som-
mige landen en dat betekende dat we 
weer konden wildwatervaren!

35 jaar jubileum feest 
We vierde het Jubileum met een uitge-
breid programma en een gezellig BBQ 
met live muziek. Lees het voorwoord 
en bekijk de foto’s. 

Open Kano Clinics 
Heb jij wel eens met twee personen 
in een open kano gezeten?



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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‘Een clinic voorwaartse slag, hoezo dat? Kun je 
dan niet rechtdoor varen?’, vroegen mijn vrien-
den 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 overbodi-
ge luxe. Het was een schitterende avond, eind 
augustus, prettige temperatuur, heldere lucht, 
weinig wind. Otto nam plaats op de picknick-
tafel 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 aar-
dig 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! 

Karen Wikart

Voorwaarts met Otto en Eefje

Meer weten over de voorwaartse slag?
Op kayakpaddling.net  zijn een aantal geanimeerde 
kanoclinics te vinden.

Ter illustratie van de voorwaartse slag zijn deze links 
nog handig:
kayakpaddling.net/2-1 en kayakpaddling.net/2-2

Je kunt er ook nog over terug lezen in het Peddelblad 
van Juli 2018: utrechtsekanoclub.nl/peddelblad/

Het duurt even (anderhalf jaar) maar dan heb je 
ook wat: wat een mooi feest hadden we ter ere 
van ons lustrum! Er werd volop gebruikgemaakt 
van de gelegenheid om eens kennis te maken 
met een andere discipline en nieuwe dingen te 
leren en ik vond het geweldig om te zien hoeveel 
plezier iedereen had op het water!

Onder het genot van een super goed verzorgde 
barbecue en gezellige jazz klanken van een heu-
se band werd na het varen uitgebreid bijgepraat. 
Want na anderhalf jaar coronamaatregelen 
hadden we natuurlijk heel wat in te halen. Alle 
disciplines, jong en oud, kersvers lid en jubila-
rissen: er was een mooi divers gezelschap van 
leden aanwezig.

Helaas moesten we het lustrum vieren zonder 
het eerste poloteam; zij speelden elders in Ne-
derland op het NK. Om hun afwezigheid goed 
te maken kregen ze wel voor elkaar dat UKC 
volgend jaar voor het eerst eerste klasse speelt. 
Een enorme prestatie! Aan het eind van de 
avond kwamen Ties, Jorge en Casper de beker 
nog even trots showen. Gefeliciteerd team!

Jullie merken het al aan mijn enthousiasme: 
het lustrumfeest gaf mij veel energie en goede 
zin om er nog een halfjaar flink tegen aan te 
gaan als voorzitter van UKC. Daarna draag ik 
het stokje over. Ik zou het heel leuk vinden om 
de komende maanden alvast mijn opvolger in 
te werken zodat hij of zij een goede start kan 
maken. Lijkt het je wat om voorzitter te worden 
van deze mooie club? Of weet je iemand voor 
wie dit iets is? Ik hoor het graag!

Kon je onverhoopt niet bij het lustrum zijn, had 
je geen zin in de bijbehorende coronaregels of 
vermijd je liever grote groepen? Misschien vind 
je het leuk om dan elders in dit peddelblad nog 
even de foto’s te bekijken. Daarnaast staat het 
Peddelblad weer vol andere 
mooie verhalen en foto’s. Ik 
wens je veel lees-, kijk- en 
bladerplezier en zie je graag 
weer op of rond het club-
huis.

Johanneke

Van onze voorzitster
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Open Kano Clinics
van ijsmuts naar verfrissende duik

Woensdag 19 mei was de 1e avond van de 4 
avonden om 8 enthousiaste deelnemers de 
beginselen én de fijne kneepjes van het open 
kanovaren bij te brengen. De clinics zijn al een 
aantal keer eerder gegeven in voorgaande jaren; 
dit was de herstart na een cursusarm 2020. Half 
mei begonnen de coronaregels langzaam weer 
wat meer ruimte te geven voor groepsactivitei-
ten, dus daar is meteen van geprofiteerd met 
een 2021-editie.

We kregen een afwisselende cursus voorgescho-
teld, in alle weertypen. De eerste dag zaten we 
dik ingepakt in neopreen en met ijsmutsen op in 
de kano voor de basisslagen, dag 3 (2 juni) was 
het 28 graden en namen we voor of na het varen 
nog even een duik in de plas. 

Logan, André en Jan Tjalling hebben ons een 
range van bruikbare slagen voor de voor- en 

de achtervaarder laten zien en oefenen. We 
gingen aan de slag met de J-slag, de boogslag, 
de voorwaartse en achterwaartse basisslag, de 
trek en de duwslag, het boegroer en achterste-
venroer en we oefenden met kruisslagen (“over 
the bow”). Vier avonden is natuurlijk lang niet 
genoeg om net zo ervaren te worden als de in-
structeurs, maar ze hebben ons heel veel verteld 
en voorgedaan, zodat iedereen voortaan met 
veel meer kennis in een boot stapt.

Voor mij als nieuwkomer was het een prima 
introductie in de club en een nieuwe ervaring 
met het peddelen met een enkele peddel. Ik 
kijk ernaar uit om bij een VaarMee of op een 
clubavond in plaats van een kajak ook een keer 
een open kano uit de stalling te halen. Want 
open kanovaren is zeker voor herhaling vatbaar.

Machtelijn
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Kanoën was eigenlijk nooit iets dat ik over-
woog serieus te gaan doen. Ok, ik huurde wel 
eens een kano in een exotisch land om over een 
rustige rivier te peddelen, waarvan ze zeiden 
dat er piranha’s in zaten, maar ‘die waren niet 
gevaarlijk’. Of ik peddelde in Frankrijk op het 
brede en loom stromende deel van de Dordog-
ne. Maar vorig jaar overtuigde een vriendin me 
tijdens een hittegolf om een keer ’s avonds in 
Kortenhoef een kano te huren. En ik was ineens 
verkocht. Het zwarte water, de vogels, de rust. 
Geen toerist te bekennen. Heerlijk.

Dus in mei dit jaar besloot ik lid te worden van 
de dichtstbijzijnde kanoclub. Dat bleek de UKC 
te zijn. Maar dat ging zomaar niet: ik moest 
eerst verplicht een introductiecursus doen. 
Waarbij ook ‘omslaan’ tot de aan te leren vaar-
digheden behoorde. Omslaan? Waarom zou ik 
dat gaan doen? Ik wil juist NIET omslaan in een 
kano!

Maar kennelijk was de drang om te gaan kano-
en sterk genoeg, want begin juni hing ik op een 
warme voorjaarsavond ondersteboven in een 
kano, en bezeerde ik mijn knieën terwijl ik me-
zelf in lichte paniek probeerde te bevrijden. Drie 
keer sloeg ik om. De derde keer met spatzeil, en 
ook dat overleefde ik. Dat was vooral te danken 
aan Michelle, die me er geduldig en vriendelijk 
doorheen loodste. 

Gelukkig werd het daarna alleen maar beter. 
Kanopolo: ik heb de oog-handcoördinatie van 

een blinde, dus ik dacht: dat wordt niets. Maar 
ik vond het geweldig! Het was een zachte, re-
genachtige avond en we werden drijfnat, maar 
ik werd zowaar fanatiek toen we een ‘potje’ gin-
gen spelen. Ik betrapte me op het geschreeuw 
van aanwijzingen naar ploeggenoten: ‘Op Mar-
cel! Die staat vrij! OP MARCEL!’. Zelf gooide ik 
nog geen bal raak. 

De week daarop gingen we eindelijk doen waar-
voor ik lid ben geworden: een toertochtje door 
de trekgaten. Een prachtige zomeravond, geen 
zuchtje wind, alles ging gesmeerd en ik ontdekte 
dat ik die gele zeekano’s wel lekker vind zitten. 
En ze zijn een stuk wendbaarder dan die oranje 
toerkano’s  (voor de kenners: ik heb het over 116 
en 117, en over 52 en 53). 

Over wendbaarheid gesproken: het slalommen 
bleek niet helemaal mijn ding. De bocht om 
ging prima, maar ik kreeg zo’n slalomboot nog 
geen 20 meter rechtuit. Dat ding leidde een ge-
heel eigen leven, waarop ik geen enkele invloed 
had. Toch was het een leuke en leerzame avond. 
Alleen al het buiten op het water zijn, is een 
verademing als je de hele dag achter een beeld-
scherm hebt gezeten. 

Helaas heb ik het wildwatervaren niet meege-
kregen omdat ik de dag ervoor zonder noemens-
waardige voorbereiding een tocht van bijna 20 
km had gevaren en mijn armen even niet wil-
den. Soms wil ik wat te veel… 

Omslaan? 
Hoezo omslaan?
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Maar al met al heb ik genoten en veel geleerd 
tijdens de introductiecursus. We waren met een 
leuk clubje nieuwelingen, jong en oud (waarbij 
ik tot die laatste mag worden gerekend), man-
nen en vrouwen, en iedereen had er zin in. Maar 
wat me vooral opviel, is het geduld, het enthou-
siasme en de inzet van alle UKC-leden die deze 
cursus mogelijk maakten. Dank daarvoor! 

Karen Wikart
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Die zondag was veel regen voorspeld. Daarom 
was de tocht verzet naar zaterdag 21 augustus. 
We vertrokken met zon, Loek, Gerben en Ad. 
Een tocht naar Loosdrecht, via de Nedereind-
sevaart . Die begint tegenover de ingang van 
aan ons clubhuis aan de overkant van de West-
broekse binnenweg. Daar legden we de kano’s 
in de vaart, links van de weg.  Dat was meteen 
een kleine uitdaging, want de oever is hoog en 
steil. Maar het instappen bleek goed te doen.

De Nedereindse vaart loopt ongeveer 5 km bijna 
recht naar het noord-oosten. Het eerste stuk is 
er nog een weg ernaast. Maar verderop gaat het 
door een heel leeg en stil gebied. Het domein 
van vogels, wat koeien en schapen, een enkele 
boer een paar sportvliegtuigjes en veel vogels.  
Hier werden we gevolgd door een enorme kud-
de koeien.

Na het laatste huis van Westbroek moesten 
we nog even uitstappen om de kano’s over een 
dam te dragen. Hier gaat dat makkelijk, want 
het weiland is laag. De Nedereindse vaart loopt 
door tot  vlak onder Egelshoek en het zweef-
vliegveld Hilversum: de rand van ’t Gooi! Daar 
droegen we over naar het Tienhovens kanaal. 
Weer een lastige klus vanwege de hoge en steile 
oevers.  Maar gelukkig was er - naast een soort 

duiker met stuwtje erin - een stukje van de oe-
ver gemaaid. Dat maakte het uitstappen makke-
lijker. 
We sleurden de kano’s omhoog naar de weg. 
Tijd voor een pauze. We zaten net in het gras, 
toen een vrouwenstem ‘Hallo jongens!’ riep. 
Even keken we verbaasd. Het was ons clublid 
Lydia, die een fietstocht maakte en  even afstap-
te, toen ze onze kano’s zag. Gezellig even klet-
sen… Een volgende keer misschien weer samen 
varen.

We volgden het Tienhovens kanaal tot we bij 
de Stille- of Breukeleveense plas kwamen. Dan 
zit je ineens op ruim water. We voeren schuin 
over de Stille plas en via de Smolders Brug (de 
doorgang moet je echt zoeken) kwamen we op 
het zuidelijk deel van de Loosdrechtse plassen.  
Ineens wemelde het van de boten om ons heen.

We namen een kijkje bij het eiland Meent. Dat 
ligt in het zuidelijk deel van de Loosdrechtse 
plassen, ongeveer tegenover De Strook. Een 
recreatie eiland waar veel boten aanleggen, 
een toiletgebouw en zelfs een snacktent. In het 
haventje is een stuk van de beschoeiing ver-
laagd als in-uitstapplek voor kano’s. Daar lag 
een huursloep aangemeerd. Pas na vriendelijk 
vragen konden wij daar aanmeren. 

Leuke en verrassende tocht 
van de club naar de Loosdrechtse plassen verkennen
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Vanaf Meent staken we over naar de zuidwest 
hoek van Loosdrecht en via een stukje Kalver-
straat kwamen we bij de overdraagplek van 
het Tienhovens kanaal naar de Bethunepolder.  
Officieel heet het ‘kanosteiger’, maar het is niet 
meer dan een beschoeid stukje oever waar je 
kunt uitstappen.  En waar dan meteen voor je 
neus een geparkeerde auto staat. 

We staken de Nieuwe weg over (oppassen hier 
voor verkeer!) en even verder het weggetje om-
laag de Bethunepolder in. Rechts ligt een kano-
-steiger en het is een goede plek om te pauzeren. 
Aan het eind van de Bethunepolder droegen we 

over naar onze trekgaten bij beeldje de Aal-
scholver. Na het bruinige water van de Bethune-
polder viel het  op hoe helder het water in onze 
trekgaten is.  

Gerben nam foto’s en vatte onze ervaringen 
samen: Het was weer genieten van  beschutte 
kanalen en de weidse Loosdrechtse plassen. 
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Op zondag 18 juli verzamelden we met z’n 
twaalven bij het clubhuis van de UKC om naar 
Lelystad te gaan. Het doel waren de Marker 
Wadden (MW). De MW zijn een project van 
Natuurmonumenten dat moet zorgen voor het 
natuurherstel van het Markermeer. Door de 
aanleg van natuureilanden met zand, klei en 
slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot 
ontwikkeling. Dat is vooral gunstig voor vissen 
en vogels. De MW bestaan uit een cluster van 
vijf nieuwe, onbewoonde eilanden, die van 2016 
tot 2021 zijn aangelegd. De eilanden liggen op 
ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk (de 
dijk van Enkhuizen naar Lelystad).

Vlakbij Lelystad gingen we te water en over een 
behoorlijk deinend Markermeer peddelden we 
naar de MW. De tegenwind stuwde de golven 
aardig op zodat we best door moesten werken 
om ons doel te bereiken. Na een kleine twee uur 
lukte dat. Op de MW was het heerlijk zonnig. 
En er was de nodige wind natuurlijk, maar dat 
hoort bij dit soort eilanden. We gingen eerst 
maar eens zwemmen. Na de lunch maakten we 
een wandeling over het eiland. Op die manier 
konden we goed zien hoe de natuur zich sinds 
2016 heeft kunnen ontwikkelen. De MW zijn 
sinds 2018 open voor publiek. 

Op het eiland groeien diverse riet- en grassoor-
ten en er zijn poeltjes met allerlei leven erin. 
Het is een echt vogelparadijs met aan alle kan-
ten een weids uitzicht. Zeker vanuit de uitkijkto-
ren en de vogelkijkplekken. De langste wande-
ling kost ongeveer een halfuur enkele reis. 

Op de terugweg was de wind wat aangetrokken 
en waren de golven dus wat hoger. We hadden 
de wind en dus ook de golven in de rug. In het 
zicht van de haven had ik persoonlijk nog even 
een ‘dipje’. Een stevige golf van opzij, die ik te 
laat zag aankomen, maakte dat ik omsloeg. Best 
spannend om ondersteboven in het water te 
hangen. Gelukkig kon Oskar mij weer overeind 
helpen. Het laatste stuk was even ploeteren 
omdat we om een kitesurfgebied heen moesten 
varen met een stevige halve wind, die mij als-
maar het gebied in drukte. 

Ik vond het een prachtige tocht over mooi open 
water!

Jan Wichers

Een winderig tochtje naar de Marker Wadden
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De VeluweRally (41ste editie) is  een van de grootste 
kano-evenementen in Nederland. De tocht wordt 
georganiseerd door een samenwerking tussen zes 
kanoverenigingen langs de IJssel. Elk jaar nemen 
ongeveer 250 recreanten deel aan de prestatietocht. 
Dit jaar was de UKC vertegenwoordigd met 13 deel-
nemers.

Voor deelname kun je kiezen uit 20km, 35km, 50km 
stroomafwaarts op de IJssel of 80km maar dan doe 
je de 1e 15km stroomopwaarts en 65km stroomaf-
waarts.

Normaal beslaat het programma een heel weekend. 
Nu ging alleen de kanotocht op zondag 26 septem-
ber, van Deventer naar Wijhe, Hattem of Kampen, 
door.

Overnachten op de camping in Deventer bleef wel 
mogelijk, zodat een aantal UKC-ers besloten er toch 
een dagje Deventer op zaterdag aan vast te plakken. 
Het bleek een heel mooie en gezellige stad te zijn.

Steven leverde de chauffeurs, die  de auto’s naar het 
eindpunt gebracht hadden, weer netjes af in Deven-
ter. Hij ging daarna nog wel mee uit eten, maar vond 
de te varen afstand te groot om mee te doen.

Twaalf UKC-ers hebben de 50 km van Deventer naar 
Kampen gevaren. Dat bleken in totaal ook maar 50  
deelnemers gedaan te hebben; dus de UKC heeft daar 
bijna een kwart van geleverd. Helaas hebben we niet 
de beker voor de club met de meeste deelnemers 
gekregen, omdat we ons niet als club ingeschreven 
hadden.

Marthan vond de tocht naar Hattem (35 km) al een 
prima afstand en ze had ook het beste deel gekozen. 
Richting Zwolle en Kampen werd de rivier breder. 
Hij stroomde trager, zodat het nu op eigen ka-
nokracht neerkwam. En er was meer verkeerslawaai 
door (snel)wegen en motorboten.

Een ontmoeting met een paar nieuwsgierige koeien 
kostte Marthan een gebarsten peddelblad, omdat een 
van de koeien plotseling over haar boot sprong en 
op haar peddel landde. Gelukkig gebeurde dat niet al 
te ver meer voor haar eindpunt en kon ze toch rond 
half 4 Hattem invaren.

Uiteindelijk was iedereen om half zes binnen bij de 
zeilclub in Kampen. We kregen allemaal een medaille 
en sticker. Tjerk kreeg bovendien weer de beker voor 
de oudste deelnemer op de 50 km.

Hierbij een hele grote pluim voor Sonja. Zij heeft 
onze deelname aan de Veluwerally georganiseerd 
met een aanstekelijk enthousiasme en veel logistiek 
gepuzzel voor het vervoer van deelnemers en boten.

Ze wist  ‘misschien een leuk idee om mee te doen, 
wie heeft er zin in?’ om te zetten in 13 deelnemers en 
een vervoersplan om het mogelijk te maken, dat wel 
5 of 6 updates nodig had.

De Veluwe Rally
door Oscart van Dam
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Evert bood ons de mogelijkheid om 3 dagen te 
varen op de slalombaantjes van de HKC en de 
VKC. Zo’n 18 slalommers hadden wel zin om 
een of meerdere dagen mee te varen.
Voor de kampeerders was de camping naast de 
VKC gereserveerd, waar we een mooi veld voor 
onszelf alleen kregen.

Evert had het weekend van 11 tot 13 juni ge-
prikt en dat was een gouden greep, want het 
was dat weekend prachtig weer. De aanleiding 
was echter natuurlijk dat vanaf 5 juni de coro-
namaatregelen verder versoepeld werden. Voor 
ons betekende dit dat we bijna weer als vanouds 
samen konden varen! We mochten varen in 
groepen van maximaal 50 personen en hoefden 
tijdens het sporten tijdelijk even geen afstand te 
houden. 

Beide baantjes zijn echter niet zo groot dat we 
er met zijn allen tegelijk op konden. We werden 
daarom in groepen verdeeld, die elk een deel 
van de baan en een tijdslot tot hun beschikking 
kregen. Daarna werd er doorgeschoven. Beide 
banen hebben een verval(letje) met wat leuke 

keerwaters. Het was natuurlijk het leukste om 
daar te kunnen varen.

Ontbijt en lunch moesten we zelf regelen. Het 
avondeten was gezamenlijk. Evert had een 
barbecue plus bijbehorende vegetarische snacks 
geregeld. Er werd na het varen nog wat vlees 
gekocht en op de barbecue gelegd. Lucille had 
een grote maaltijdsalade gemaakt.  Van de mo-
lenaar Martin kregen we een vuurkorf om een 
kampvuur te bouwen. Alle ingrediënten voor 
een geslaagde avond waren aanwezig.

Behalve onze moves op de baan trokken Bas’ 
kookplaatje (gestookt op hout) met oplaadpunt 
voor zijn mobiel en Barts draagbare grammo-
foon veel bekijks. Martin vertelde dat Gerd 
Stock op zondag langs zou komen. Bij hem kun 
je Hiko-kanospullen kopen tegen lagere prijzen 
dan in de winkel. Daarna ging de discussie ook 
veel over wat we zouden willen aanschaffen. 
Na de avondmaaltijd ging een groepje een 
mooie wandeling langs de Dommel maken, ter-
wijl een paar anderen in hun slalombootjes de 
rivier stroomopwaarts gingen varen.

Tropisch slalomweekend 
in juni
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We kwamen elkaar dus op een paar punten 
tegen.

Sonja bracht op zaterdag een klimvriendin mee 
met wie ze de week ervoor op vakantie was 
geweest. Zij vond het ook leuk om mee te varen. 
Ze kon direct de oranje WW-boot, die we mee-
genomen hadden, uitproberen.  Verder kon ze 
van diverse mensen  kanokleding lenen.

De zondagmorgen bij de VKC begon - behalve 
met het nog even varen op de baan - ook met 
het passen van nieuwe anoraks, broeken en 
schoenen, die Gerd meegebracht had. 
Daarna vertrokken we naar de HKC om daar 
‘s middags te varen.

Ook bij de HKC werden we weer in groepen over 
de baan verdeeld. Omdat hier meer stroming en 
keerwaters zijn, waren er voor meerdere groe-
pen leuke plekken te vinden. Er werd fanatiek 
geoefend, gedraaid, gerold en gezwommen. Dat 
laatste was totaal niet erg  gezien de tropische 
temperatuur. 

Joost heeft van het weekend een compilatie 
gemaakt, die te vinden is onder:

https://youtu.be/109oYCTfGXQ

Margot Vielvoye

Waar waren de vele UKC toervaarders op zondag 13 juni?

Een paar weken geleden ontving ik de uitnodi-
gende mail over de toertocht op de Loosdrecht-
se plassen onder leiding van Ben Weber.

Ben kent de plassen op zijn duimpje, hij woont 
er in de buurt. Je moest je snel opgeven want 
hij wilde maximaal 8 deelnemers, oude COVID 
regels. Afstand 22 km, normaal tempo dus 4 uur 
peddelen en voldoende tijd voor de pauzes.
Het zou mijn eerste kanotocht na de lockdown 
zijn maar het water was  verlokkend in combi-
natie met voorspeld fantastisch weer: 24 gra-
den, windkracht 1-2, strakblauwe lucht.
 
Ik trof op 13 juni een exclusief gezelschap van 5 
UKC liefhebbers van natuur, water en avontuur
op de aangegeven startplek. Dat betekende een  
klein groepje waar mee het goed babbelen was.

De kano’s waren divers: 3 x zeekano, 1 x combi-
kano en een soort Japanse Origami vouwkano,
made in Mexico, eigendom van Loek die regel-
matig met de kano in een rugzak er op uit trekt.
 
Het werd een heerlijke tocht over groot en klein 
water en een geheime struikgewas kano route, 
tip van Corrie.
 
Moe, maar voldaan en wat rozig namen wij van 
elkaar afscheid om 16.30.

Steven B.E. Halbertsma 
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35 jaar jubileum feest
een vol en feestelijk programma
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Eindelijk was het zo weer mogelijk! Nadat in 2020 
Corona reizen met een groep onmogelijk maakte, 
gingen steeds meer landen open en dat betekende 
weer kansen om te kunnen wildwatervaren! Sjoerd, 
Sjaan en Bobby storten zich op de organisatie. Zou-
den we naar Spanje kunnen of gaan we naar Oos-
tenrijk. Uit de shortlist van haalbare (en echt leuke) 
bestemmingen, kwam uiteindelijk de Soča in de 
Julische Alpen van Slovenië als beste uit de bus.  

In  de week van 25 tot 31 Juli hebben we vanuit kamp 
‘Toni’ verschillende stukken van deze rivier gevaren 
en ook nog een traject op de Koritnica. Dit is een 
zijrivier die bij de camping uitmondt in de Soča. We 
waren met zo’n 25 man. De jongste (niet varende) 
deelnemer was Arthur (11 maanden) en de oudste 
André (69 jaar).

Van tevoren werden behalve de boten- en autoinde-
lingen ook de UKC playlist en de Achterbank bingo 
uitgewisseld. Verder hielden we elkaar onderweg op 

de hoogte van onze vorderingen. En waren er voor 
sommigen onderweg ook diverse meetups, zoals een 
gezamenlijke lunch en gezamenlijk op een camping 
in Duitsland overnachten.

Op kamp ‘Toni’ hadden we een mooi veldje naast 
het volleybalveld om ons kamp op te slaan. De 
groepstent was - dankzij de voorbereidingen van 
Sjaan, Anke en Sonja - weer van alle gemakken voor-
zien. Er werd gezamenlijk gekookt, nagepraat en er 
werden spelletjes gedaan. Het was de eerste dag even 
puzzelen waar iedereen kon staan, omdat er nog wat 
gasten van de week ervoor nog een nachtje het veldje 
met ons deelden, maar de dagen daarna hadden we 
het hele veld voor ons alleen.
Vanwege Corona voeren we in vaste groepen van 4 
á 5 personen. Er was weer een goede opbouw van de 
week: op de rustige stukken eerst weer even wennen 
en daarna het heftige werk in de trajecten met namen 
als ‘1001-keerwaters’ en ‘Abseilstrecke’. Die laatste 
heet zo, omdat je hier eerst zo’n 300m naar beneden 

Zomerweek Slovenië
25 t/m 31 Juli
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moest om bij de rivier te komen. Vroeger moest dat 
via abseilen. Tegenwoordig zijn er trappen. Wat af en 
toe nog wel voor een pittige afdaling zorgde. Inmid-
dels zijn er bij elke in- en uitstapplek wel voldoende 
parkeerplekken en toegangspaden aanwezig. Daar-
voor moet je ook een pas kopen om op de rivier te 
mogen varen.

Niet iedereen mocht of wilde elk traject meevaren en 
buiten de vaardagen was er natuurlijk ook een rust-
dag ingepland. Op de rustdagen ging vrijwel iedereen 
wel iets ondernemen. Er werd flink wat afgewandeld, 
bergen overwonnen, grotten bezocht en ga zo maar 
door. 

Het grondigste gebeurde dit door Tony en Bart. Zij 
gingen een stukje wandelen en om 21:00u begon ie-
dereen zich toch wel af te vragen of het wel goed met 
ze ging. Gelukkig kwamen ze niet al veel later in het 
donker aanzetten.

Donderdagavond werd er een heerlijk BBQ georgani-
seerd en zaten we ondanks het warme weer toch ook 
nog heerlijk met z’n allen bij het kampvuur. 

Op vrijdagavond werd de week afgesloten met een 
etentje in pizzeria Letni Vrt. Hier hebben we met de 
bediening nog wat zitten puzzelen wat er dan al niet 
op de kaart stond, maar uiteindelijk prima gegeten. 
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Ook kregen de organisatoren die avond nog een 
presentje. Helaas was er die avond flink wat regen 
waardoor vrijwel iedereen besloot die avond op tijd 
zijn tentje op te zoeken. 

Op zaterdagmorgen werden we verrast door een 
enorme onweersbui met hagelstenen en heel wat re-
gen, die ons veld in een mum van tijd blank zette. We 
stonden tot aan onze enkels in het water. Dat mocht 
de pret niet drukken en gelukkig waren de meeste 
tentjes al ingepakt en bleef het de rest van de dag 
heerlijk droog. 

Het was een erg gezellige week om weer heerlijk op 
terug te kijken.

Margot en Jonathan
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De zomereditie van ‘Eskimoteren kun je leren!’ 
is net achter de rug. Vol enthousiasme gingen 
deelnemers en instructeurs aan de slag. Voor 
mij was het alweer een jaar geleden dat ik had 
geëskimoteerd, dus ik was benieuwd of ik het 
nog kon. Voorheen heb ik de zwembadcursus 
gedaan in een wildwaterboot. Deze keer ging ik 
te water met een poloboot om samen met Jonna 
en Lara de eer van UKC3 hoog te houden! 

De eerste avond ging wat onwennig, maar 
wonder boven wonder kon ik het nog! Nou ja, 
soms wel, soms niet ;) De theorie is makkelijk: 
heupslag, C-houding, peddelhouding, en power! 
De praktijk is duidelijk moeilijker: vaak kom 
ik net iets te kort om het helemaal te halen. Zo 
van: yes ik ben er, maar toch sla ik weer om. Die 
avond kwam ik thuis met een snotneus. Vol-
gens mij is dat normaal na zo’n training rondjes 
draaien, maar niet heel handig in tijden van een 
pandemie. Dus helaas voor mij geen polotrai-
ning de dag erna. 

De laatste cursusdag was ik weer van de partij. 
Nu bewapend met een gloednieuwe neusklem. 
Spoiler alert: ook met neusklem heb je de dag 
erna een snotneus… Maar goed, die avond stort-
te iedereen zich weer met vol enthousiasme op 
de cursus. Al snel werd duidelijk dat een sal-
satraining geen kwaad kan bij sommige deel-
nemers, zo ook bij mij. De heupslag zit er wel-
iswaar goed in, maar de rest van mijn lichaam 
moet nog wennen aan de C-houding. 

Het einde van de cursus stond in het teken van 
de 1-minuut wedstrijd: wie kan er zoveel moge-
lijk eskimoteren in 1 minuut. Jonna en ik gingen 
er vol voor. Helaas kreeg Jonna opeens last van 
haar trommelvlies en moest eerder stoppen. 
Sterkte Jonna!!! Daarna ging ik. De eerste draai 
ging in één keer goed! Daarna had ik moeite 
met de tweede, maar uiteindelijk stond de teller 
voor mij op… UKC3!! 

Aan alle instructeurs: bedankt voor jullie en-
thousiasme, inzet, en aanmoediging!

Eskimoteren kun je leren!
Iris van der Giessen
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Januari 2021 
Corona. Binnen zitten. Niks doen. Niks mogen 
doen. Dan maar plannen maken voor hope-
lijk een zomer wanneer er weer meer mogelijk 
is. Om de zoveel jaar plannen Hans en ik een 
kanozwerftocht in Zweden. Lekker off-grid (ei-
genlijk niet hoor, 4G ontvangst is overal prima). 
Vuurtje maken en potje koken. O ja, en iets met 
muggen... Het begint met GoogleMaps. Waar is 
veel aaneengesloten water voor een meerdaagse 
tocht en wonen niet te veel mensen? Gewoon 
in Google kanoën en Zweden intypen werkt ook 
;-). Zo kwam ik uit op Dalsland kanal, in Nord-
marken, ongeveer ter hoogte van Oslo. Honder-
den kilometers aan aaneengesloten meren (en 

je kan zelfs even Noorwegen 
invaren). Er bleken veel inge-
richte ‘wild’kampeerplekken 
te zijn (beheerd door DANO) 
met een open houten hutje dat 
dient als bescherming tegen de 
wind, met een wc (overdekte 
poepdoos) en met een ingerich-
te vuurplaats waar hout wordt 
achtergelaten voor de kam-
peerder (als t niet op is). Maar 
natuurlijk kan je ook zelf je 
plekkie zoeken. Er bleken ook 

veel kanoverhuurbedrijven te zitten, dus in het 
hoogseizoen kan het erg druk zijn, voor Zweedse 
begrippen dan. Die verhuurbedrijven hebben 
vaak ook al routes op hun sites en zo kwam ik 
erachter dat je een rondje zou moeten kunnen 
varen. Ook de verhuurder bevestigde dat, na een 
vraag van mij per e-mail. Dus start en eindpunt 
in Ed en verder alle meren die daartussen liggen 
en afhankelijk van de hoeveelheid kilometers 
die we dagelijks zouden varen.

Augustus 2021. 
De laatste week van augustus gingen we weg. 
Dat is tevens de laatste week dat er nog 3 slui-
zen worden bediend (van de 31), waarvan we 
er waarschijnlijk wel 2 zouden gaan passeren. 
Op zaterdag in 1 keer doorgereden naar Ed 
en in het bos nabij de instapplek geslapen. De 
volgende dag naar de kanoverhuur en tevens 
instappunt, waar we hoopten de auto te kunnen 
parkeren. Dat kon, tegen een kleine vergoeding, 
achter een afgesloten hek. Wel zo veilig. Onze 
route nogmaals besproken en, ja, je kan rondva-
ren, maar een aantal van de aansluitende rivie-
ren konden wel wat ondiep zijn. En anders kan 
je altijd lopen. Lopen met een kajak. Twee jaar 
terug hadden we geen kanokarretjes bij ons en 
hebben we 2 volle zeekajaks 300 m een berg op 
gesleept, bungelend aan spanbanden om onze 
nek. Dat nooit meer. Dus nu wel kanokarretjes 
mee en alle bagage paste er weer in (en mijn 
nieuwe boot natuurlijk – zie vorige peddelblad, 
een Rebel Husky). Ben je geïnteresseerd hoe het 
inpakken ging? 

Kijk naar mijn video, opgenomen bij de UKC ter 
voorbereiding: https://youtu.be/zmfFG6hu_bU

We waren nog vroeg en het was windstil en 
gelijk weet je dan waarom je daar bent: pure 
schoonheid van het kalme water met slierten 

Kajakzwerftocht over de meren van 
het Dalsland kanal, Nordmarken Zweden
door Oscar van Dam 

DAlsland Nordmarken, een non-profit organisatie die de kampeerplekken beheert en afspraken 
heeft gemaakt met de landeigenaren. Zie website. Daar kan je ook een prima kaart kopen. Het ko-
pen van een kaartje voor een ‘shelter’ kan je beter doen op de dag zelf, bij de shelter zelf, als je zeker 

weet dat je plek hebt (alles via je mobiel)

https://dalslandnordmarken.se/en/ 
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ochtendmist en de mysterieuze bossen op de 
bergkammen in de verte, waar je weet dat je 
‘s avonds kamp gaat maken. En als de mist is 
opgetrokken vaar je in één grote spiegel. En had 
ik het al over het geluid gehad? Helemaal niks, 
totale stilte midden op het water. Heerlijk! 

Onderweg kwamen we uiteindelijk wel enkele 
kanovaarders tegen (voornamelijk open kano’s 
en een enkele zeekajak – de verhuurder in Ed 
had ook zeekajaks). Vooral bij de aangewezen 
kampeerplekken kwam je mensen tegen die nog 
genoten van de ochtendzon. Vanuit Ed voeren 
we naar het Noorden over Stora Le, één van de 
grotere meren op de route van meer dan 50 km 
lang en op enkele plekken een paar km breed. 
Zo’n eerste dag is vooral even wennen. Wennen 
aan een dagje peddelen, aan in- en uitstappen 
bij een rotsige kustlijn (zonder krassen op m’n 
nieuwe boot, dat lukt natuurlijk niet, snif). En 
wanneer neem je pauze? Heb je de boot goed 
getrimd? En vooral, waar had ik dat zakje ook al 
weer ingepakt, grrr, alles uitpakken en weer in-
pakken, toch ’t andere luik, grrr. De eerste nacht 
wilden we gelijk gebruikmaken van de shelters 
en we waren de eersten die aankwamen op het 
eiland. Een prachtige plek waar we straks een 
schitterende zonsondergang zouden beleven en 
met deze heldere hemel hopelijk ook een prach-
tige sterrennacht. Uiteindelijk werd het erg druk 
op dat kleine eilandje en dat was het in de dagen 
en weken ervoor ook al geweest, want brand-
hout was bijna niet meer te vinden. We hebben 
alleen een gasbrander bij ons voor nood en gaan 
ervan uit dat we alles op hout kunnen koken.

De volgende dag weer vroeg op, want dan is het 
toch echt heel mooi met de mist. Halverwege de 
dag heb ik nog een klein eilandje beklommen 
en kreeg gelijk een sms: ‘Velkommen til Norge’. 
Stora Le gaat over in Foxen, dat we in Ooste-
lijke richting zijn overgestoken om een gebied 
met kleinere meertjes op te zoeken. Daar hoop-
te Hans, een fanatiek vogelaar, mooie foto’s 
te maken van Parelduikers, naast meeuwen, 
aalscholvers en een enkele reiger, één van de 
weinige vogels in het gebied. En met succes, zie 
foto! Uiteindelijk hebben we ook nog een vis-
arend gezien, later die week. De kleine meertjes 
bieden meer afwisseling en je kan vaak niet zien 
waar je heen moet of welke verrassing er om ’t 
hoekje zit. 

De tweede nacht vonden we een fantastische 
plek boven op een rots, waar we ons kampje op-
bouwden: we slapen onder een tarpje en even-
tueel in een bivac-zak. Heerlijk buiten, maar bij 
geen wind helaas wel veel muggen. Eigenlijk 
alleen die nacht, dus valt het reuze mee. Maar 
het uitzicht ’s ochtends uit je slaapzak is onbe-
taalbaar. In principe mag je in zweden overal 
kamperen, dankzij het Allemansrecht.

De dag erop trokken we verder over deze meer-
tjes en moesten af en toe ook een stukje lopen. 
Gezien onze ervaringen van de vorige keer, ging 
dat fluitend. De wandelroutes staan goed aan-
gegeven met bordjes en er zijn duidelijke uit- en 
instappunten, vaak met prullenbakken en soms 
een wc. Zo kwamen we bij het meer Lelång waar 
we weer een prachtig kampeerplekje konden 
vinden. De volgende dag naar de enige sluis die 
we uiteindelijk moesten passeren, Gustavsfors. 
Deze bleek pas om 12:00 open te gaan, dus daar 
hebben we niet op gewacht. Karretjes onder, 
omweg via de bakker voor muffins, en weer 
door. Na Gustavsfors kom je op Västra Silen, 
weer een lang meer.
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Het weer begon nu wel te veranderen: het ging 
waaien. Ook al ben je in het binnenland van 
Zweden, op die langgerekte meren kan je toch 
leuke golven krijgen bij windkracht 4. We zagen 
vele open kano’s die niet verder konden. Een 
soortgelijke ervaring hebben we ook in Lapland 
gehad, waar we een dag vastzaten en midden in 
de nacht zijn gaan varen (in juni maakt dat niet 
uit, gewoon net zo licht). Gelukkig hadden we de 
wind in de rug, waardoor we een beetje konden 
surfen en ook erg snel vooruitgingen. Doordat 
de andere kanoërs waren gestrand, waren wij de 
enigen op het water en de enigen bij de houten 
shelter.

De vijfde dag,
nog steeds met wind, kwamen we voor het eerst 
weer bij wat grotere plaatsen, zoals Billingfors 
aan het Laxsjön. Daar was ook de start van het 
riviertje dat ons, via enkele kleinere meren, 
weer in 1,5 dag terug bij Ed zou brengen. Het 
begon mooi, varend uit de wind en onder de bo-
men. Een beetje zoals onze trekgaten op sommi-
ge plekken. Maar al gauw kwamen we ons eerste 
obstakel tegen. Een enorme boom, of eigenlijk 
twee. Met enig geklauter kwamen we er wel 
overheen. Een stukje verder werd het ondieper 

en ging het sneller stromen. Uiteindelijk moes-
ten we uitstappen en de boten door het water 
trekken. Bij een huis aangekomen, waar we wat 
makkelijker uit de rivier konden stappen, bleek 
dat we slechts enkele honderden meters hadden 
afgelegd in meer dan een uur tijd. En we hadden 
nog zo’n 12 km rivier voor ons. Dat ging niet 

lukken. Boten uit het water, karretjes onder en 
naar de weg gelopen. De doorgaande weg was 
de weg naar Ed en die bleek helaas te druk en 
te smal om met kajaks langs de kant te lopen. 
Gewoon te gevaarlijk. Tja, er zat helaas niks 
anders op dan met de bus naar Ed te gaan en de 
auto op te halen. We zijn dezelfde middag naar 
zuid Zweden gereden en hebben bij een goed 
vogelgebied overnacht in de auto, om ’s och-
tends heerlijk te genieten van de rode wouwen, 
kraanvogels, valken etc.

de sluis waar we niet doorheen zijn gevaren.

Dalsland kanal 
Het Dalsland kanal is een 253 km bevaarbare vaargeul door een groot natuurlijk gebied, van Köpmannebro in 
het zuiden tot Östervallsskog in het noorden. Het is een labyrint van grote en kleine meren, rivieren en idyl-
lische, kronkelende kanalen. Via 31 sluizen wordt een hoogteverval van 66 m overbrugd. Eigenlijk bestaat de 

route uit slechts 12 km gegraven kanaal. De rest is een bevaarbaar merenstelsel.

Sinds de 17e eeuw werd ijzererts vanuit Bergslagen naar de molens in Dalsland vervoerd per boot over het 
Vänernmeer en met paard en wagen in Dalsland. In de 18e eeuw begon in de Riksdag de discussie over het 

aansluiten van de waterwegen van Dalsland. Deze vaarweg werd aangelegd van 1865 tot 1868.
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Ze gingen niet. Toch ging de door Sonja 
georganiseerde toertocht van 4 juli ge-
woon door. Met een alternatief plan: we 
deden een rondje Loosdrecht. 

Toen ik arriveerde bij het clubhuis liep Sonja 
met een grote frons in haar voorhoofd in haar 
telefoon te praten. Waar was dat verdomde 
stekkertje waarmee ze haar auto aan de trailer 
kon verbinden zodat de achterlichten het de-
den? Lang verhaal kort: het stekkertje kwam 
niet boven water. Lizelotte bedacht een alterna-
tief plan, en we staken van wal voor een tocht 
richting de Vecht, Loosdrecht, langs de Strook 
en weer terug via de Bethunepolder.  Al na tien 
minuten peddelen moesten we overstappen, 
iets wat ik (en nog een paar van de deelnemers 
aan deze tocht) nog nooit had gedaan. Fijn dat 
je dan wat ervaren mensen bij je hebt, die je 
erdoor heen loodsen. 

Malende visser
Helaas zat er op het steigertje waar we weer te 
water gingen, een nogal chagrijnige visser. Die 
bleef maar roepen: ‘Onder vissers is het: wie het 
eerst komt, het eerst maalt!’ Ja, dat kon wel zijn, 
maar wij zijn geen vissers. Het kostte heel wat 
overredingskracht om de man weg te krijgen. 
Waarbij hij ook nog wat seksistische opmerkin-
gen rondstrooide (ja, we waren met zes vrou-
wen). Gek genoeg zorgt zo’n confrontatie dan 
toch ook voor veel saamhorigheid. We hadden 
de oude chagrijn toch maar mooi weg gekregen, 
met zes vrouwen en een zootje kano’s. 

Zeer professionele sluiswachters
De rest van de route ging voorspoedig: het was 
warm en bij vlagen zonnig weer, verdere pro-
blemen bij het overstappen (4x!) bleven ons 
bespaard, en de Kraaiennestsluis werd bediend 
door twee uiterst professionele blonde meisjes 
van zo rond de 10 jaar oud, zodat we zelf niet uit 
de kano hoefden. Ook daarvoor, op de Vecht, 
ging alles goed. Het was boven verwachting rus-
tig op het water, en we hadden dus geen last van 
hoge hekgolven. Dat is wel fijn voor een begin-
ner zoals ik. 

Daverende afsluiting
Toen we uiteindelijk vlak na de Strook voor de 
derde keer onze kano’s hadden overgedragen, 
lieten we ons vermoeid in het gras vallen om 
een boterham te eten. De zon scheen, er leek 
niks aan de hand. Tot ik buienradar checkte en 
een rode band onweer vanuit Brabant naar het 
noorden zag trekken. We hadden nog een uur 
om dat voor te blijven. Dus hup, het water weer 
in, door de Bethunepolder, op naar ‘de aalschol-
ver’. Nog een laatste krachtmeting met de zee-
kano’s (wat zijn die dingen godvergeten zwaar 
als je ze steeds maar weer moet verslepen), en 
we waren weer op bekend terrein. 
We arriveerden om vier uur bij het clubhuis, en 
nadat we alles weer netjes hadden opgeruimd, 
en de thee klaar was, kwam de regen met bak-
ken uit de lucht. Precies op tijd terug! Volgende 
keer Kortenhoef. 

Karen Wikart

Ken je die van die zes vrouwen 
die naar Kortenhoef gingen…?
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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 
André, een doorgewinterde UKC’er die zich 
actief inzet voor de slalom en daarnaast ver-
schillende hand- en spandiensten verricht om 
onze materialen in goede conditie te houden. 
Daarnaast spreken we met Bas, net een jaar lid 
en nu al buddycoördinator. Beiden zijn ze dus 
heel goed bezig, tijd om daar eens met hen over 
in gesprek te gaan!

“Gewoon doen! Het is hartstikke leuk en gezellig! ”

Paspoort
Naam:    Bas Walraven
Lid sinds:    Juli 2020
Kanodiscipline(s):  Toervaren

Is actief als:    
• Buddycoördinator

Interview door: Woutske

Hoe kwam je er bij om buddycoördinator te 
worden?
‘Ik vind het interessant om met verschillende 
mensen te praten, soms heb je makkelijke en 
soms moeilijke gesprekken. Dit had ik ook op 
mijn inschrijfformulier aangegeven. Toen de 
functie van buddycoördinator vrij kwam werd ik 

op basis van deze tekst benaderd door Woutske. 
Het is een mooie manier om meer mensen te 
leren kennen binnen UKC. Zowel nieuwe leden 
als ook bestaande leden.’

Is het wat je ervan verwacht had?
‘Het is niet zo’n makkelijk jaar geweest om te 
starten bij een nieuwe vereniging en in een rol 
waarbij je oude en nieuwe leden verbindt. Van-

Goed bezig! 
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wege corona was er weinig contact met andere 
leden en daardoor waren er ook weinig momen-
ten dat ik nieuwe buddies kon leren kennen 
binnen UKC. Het “koppelen” van nieuwe leden 
en buddies verliep hierdoor stroef en was lasti-
ger dan ik verwacht had. Bijna alles ging via de 
mail en soms de telefoon. Niet iedereen reageert 
even snel op de mail, waardoor het regelmatig 
wat bleef sudderen. Uiteindelijk bleek dat de 
nieuwe leden hun weg al gevonden hadden. Het 
ging dus niet helemaal zoals ik gehoopt had. 
Wel zie ik veel punten voor verbetering, dus het 
gaat de komende tijd vast beter!’

“Het is een mooie ma-
nier om meer mensen 
te leren kennen binnen 
UKC.”
Wat is een leuk moment geweest? 
‘Soms heb je hele leuke en interessante ge-
sprekken. Zo was er een nieuw lid met een paar 
restricties waar ik bij het zoeken van een buddy 
rekening moest houden. Hierdoor werd het een 
lastige zoektocht die uiteindelijk niet geslaagd 
is. Dit is natuurlijk vervelend om te vertellen 
aan een nieuw lid, die toch hoopt op een mooie 
entree binnen onze club. Echter hadden we een 
heel leuk gesprek en vond hij het heel fijn dat 

we nog steeds aan hem dachten en dat zijn ver-
zoek serieus werd genomen. Die situatie raakte 
me wel. Ik heb mensen blij kunnen maken, zon-
der dat ik een voor mezelf bevredigend resultaat 
had.’

Wat heb je geleerd van je werk voor UKC?
‘Organiseren en graven naar de juiste informa-
tie. Daarnaast is het altijd zoeken hoe je onbe-
kende mensen moet benaderen, ook omdat niet 
iedereen comfortabel is met directe vragen. Dat 
is lastig, maar uiteindelijk lukt dat wel en zo heb 
ik dit jaar toch weer een paar leuke gesprekken 
gehad. Ik merk ook dat de gesprekken steeds 
makkelijker gaan. Al is dat natuurlijk ook afhan-
kelijk van de persoon die je spreekt.’

Heb je een tip voor leden die twijfelen of ze ac-
tief willen worden binnen UKC?
‘Gewoon doen! Het is hartstikke leuk en gezel-
lig!’

Wat zou je willen veranderen aan UKC?
‘Ik wil heel graag wegwijzers in de trekgaten, zo-
dat ik niet 5 uur doe over een rondje fort! Daar-
naast zoeken we nog buddies voor onze nieuwe 
leden, dus wil je nog iets betekenen voor nieuwe 
UKC leden (in oktober is er weer een nieuwe 
intro groep), dan kun je dit aan mij laten weten 
via buddy@utrechtsekanoclub.nl!’
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“Als je een klein groepje kunt enthousiasmeren om 
zo nu en dan samen te gaan varen dan is alleen dat 

al een mooie bijdrage” 

Paspoort
Naam:    André Lindenbergh
Lid sinds:    Juni 2002
Kanodiscipline(s):  Slalom, Wildwater

Is actief als:    
• 1-2-2005 - heden Coordinator Slalomcommissie
• 1-6-2020 - Materiaalcommissie (en al veel langer heel actief 
• met het repareren van boten en peddels)
• 1-12-2020 - Nieuwbouwcommissie  

Interview door: Johanneke

Je bent al behoorlijk lang coördinator van de 
Slalomcommissie, waar bestaan je werkzaam-
heden uit?
‘Ja, ik doe dat samen met Evert en Elke. Eertijds 
bestonden de werkzaamheden eruit om men-
sen in te schrijven voor wedstrijden. Eerst ging 
dat nog via brieven en later via e-mail. Iemand 
moest dat doen en toen ging ik dat doen. Daar-
naast was er een jaarlijkse vergadering van de 
slalomgroep in heel Nederland, daar ging ik ook 
heen. Daar is een landelijke jeugdafdeling uit 
ontstaan waar vanuit UKC Marnix, Lena en Lot 
van hebben geprofiteerd.’ 

‘Binnen UKC ben ik aanspreekpunt en zorg ik 
ervoor dat de slalombaan onderhouden wordt. 
En ik lobby ervoor dat we zo nu en dan een 
nieuwe slalomboot kunnen kopen; in de loop 
der jaren is onze vloot steeds verder uitgebreid. 
Daarnaast help ik vaak mee met de introductie 
en zorg ik dat er tijdens de slalomtrainingen wat 
te doen is als er geen trainers zijn.’

Wat vind je leuk hieraan? 
‘Ik woon alleen dus zonder UKC (en mijn ande-
re clubs) zou ik niemand zien. Andere mensen 
zien, samen dingen doen en samen dingen be-
reiken zijn voor mij dus belangrijke elementen 
van mijn werk voor UKC. Dat is volgens mij ook 
het doel van de vereniging: om mensen lekker 
bezig te houden met kanoën, met elkaar en met 
de vereniging. Bij slalom zie je dat ook terug: we 
doen eigenlijk alles samen. Evert en Elke helpen 
veel. En als er geklust moet worden dan staan 
Bart, Jan Tjalling, Joost en Gert Jan ook altijd 
klaar. Dat maakt het leuk.’

‘Daarnaast vind ik het leuk om beginnende 
vaarders tips te geven over wat beter kan. Daar 
krijg ik veel waardering voor. Ten slotte vind ik 
het heel leuk om kano’s en peddels te repareren; 
ik doe dat ook echt omdat ik het een leuke uit-
daging vind om van iets wat kapot is weer iets 
te maken wat weer gebruikt kan worden. Het 
is soms best even puzzelen om dat goed voor 
elkaar te krijgen!’
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Hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
‘Naast de trainingen nog gemiddeld een middag 
in de week.’ 

Wat vind je het minst leuk?
‘De afgelopen tijd vond ik de online vergade-
ringen met de bouwwerkgroep een drama. Dat 
kwam ook omdat het bij mij technisch niet 
handig ging. Het is niet aan mij besteed. Tegen-
woordig ga ik daarom gewoon naar Jan Tjalling 
toe als er een online vergadering is, dan is het 
toch nog een beetje gezellig. Maar ik kijk er echt 
naar uit dat de vergaderingen straks weer fysiek 
bij elkaar kunnen zijn. Dat is veel leuker.’

‘Daarnaast is de onhandige inrichting van de 
stalling en het gebrek aan ruimte in de stalling 
wel echt vervelend. Er zijn nu een paar zware 
kano’s die hoog in de stalling moeten liggen; 
daar is niet goed over nagedacht. Ook hangen 
de zwemvesten en spatzeilen nu veel te dicht op 
elkaar. Dat droogt nooit; daar moet meer ruim-
te voor komen. In de nieuwbouw werkgroep 
bespreken we daarom hoe we dat in de nieuw-
bouw beter kunnen doen.’

“We doen alles samen, 
dat maakt het leuk!”
Heb je een tip voor leden die twijfelen over of ze 
actief willen worden UKC?
‘Bedenk welke rol je kunt spelen in het draaiend 
houden van de vereniging en maak dat niet te 
groot. Als je een klein groepje kunt enthousi-

asmeren om zo nu en dan samen te gaan varen 
dan is alleen dat al een mooie bijdrage. Want zo 
ontstaan er meer activiteiten en hoe meer activi-
teiten hoe leuker de club.’

Wat zou je willen veranderen aan UKC?
Daar zijn wel wat dingen!
• Ik vind het doodzonde dat er geen clubavond 

meer is. Het zou leuk zijn als er net als 
vroeger een vaste clubavond zou zijn waarop 
iedereen welkom is en je zelf kan beslissen 
of je wel of niet komt. Om de beurt wordt de 
avond georganiseerd door een van de disci-
plines die dan een clinic of een serie clinics 
geven. Op die avond mogen geen andere 
activiteiten worden georganiseerd zodat er 
geen concurrentie is.

• We zijn lid van het Watersportverbond maar 
we zijn nauwelijks zichtbaar op hun kalen-
der. Het zou mooi zijn als we met al onze 
disciplines ook op de kalender komen te 
staan. En misschien kunnen we jaarlijks wel 
iets organiseren dat net zo groot en bekend 
wordt als de Veluwerally.

• Hoewel ik zelf ook een rommelkont en ver-
zamelaar ben probeer ik op de club iedereen 
op het hart te drukken dat de stalling op-
geruimd moet blijven. Dingen moeten een 
vaste, zichtbare, plek hebben zodat mensen 
ze weten te vinden en gebruiken en overbo-
dige spullen kunnen best een keer weg. 

• En we moeten meer tempo maken met de 
nieuwbouw, dat gaat veel te langzaam. De 
indeling van het nieuwe gebouw wordt veel 
handiger, daar kijk ik naar uit!
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Personalia 
Bedankt en succes!

De commissies zijn de laatste maanden lekker 
op dreef. Er zijn daarom slechts een paar wij-
zigingen te melden. We willen Marian, Remco 
en Kees bedanken voor hun inzet. Marian is 
jarenlang achter de schermen bezig geweest om 
onze website van de juiste content te voorzien. 
Samen met Ingmar heeft ze de website gemaakt 
tot wat die nu is. Remco is slechts twee jaar lid 
geweest, maar heeft toch veel gedaan voor UKC. 
Niet alleen heeft hij de nodige bootreparaties 
uitgevoerd en veel oude boten weten te verko-
pen via Marktplaats, hij stond ook aan de wieg 
van de  vlakwatercommissie. Ondanks dat Rem-
co er bij de Actieve Leden Bingo vandoor ging 
met de hoofdprijs heeft hij helaas besloten om 
te verhuizen en zijn lidmaatschap op te zeggen. 
Kees heeft enkele maanden meegeholpen met 
het vinden van artikelen voor het Peddelblad. 
Marian, Remco en Kees, dankjewel!

Gelukkig is er ook goed nieuws! Zo kunnen we 
melden dat Karen zich heeft aangesloten bij de 
Peddelblad commissie. Ze zal Kees vervangen 
en draait al sinds juni mee in de commissie. 
Daarnaast gaat Anne binnen de bouwwerkgroep 
de rol van communicado op zich nemen. We 
hopen nog veel van je te horen Anne! We willen 
Karen en Anne veel plezier en succes toewen-
sen. 

Ten slotte willen we op deze plek graag iedereen 
bedanken die heeft geholpen bij het testen van 
de toer-, wildwater- en slalomzwemvesten en 
het opruimen van de stalling: Margriet, Engel, 
Sven, Jeroen van Hemert, Marjolein, Eefje, 
Otto, Lennart, John Daas: Super bedankt! Het 
testen van de zwemvesten is van groot belang 
voor onze veiligheid en de opgeruimde stalling 
wordt door iedereen erg gewaardeerd.

Daarnaast verdient ook de lustrumcommissie 
een vermelding op deze plek: Evert, Irene en Di-
neke: wat hebben jullie een mooi feest georga-
niseerd, bedankt! En Gerben en Aldo: super hoe 
jullie de traditionele UKC barbecue naar een 
(veel) hoger niveau hebben getild. Aangevuld 
met al het lekkers dat onze thuiskoks hadden 
gefabriceerd. We hebben genoten, bedankt!

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 van 2020 gaven Johanneke 
(voorzitter) en Nicole (penningmeester) aan 
met hun laatste periode als bestuurslid van UKC 
bezig te zijn. Hierdoor komen er twee interes-
sante plekken in het bestuur vrij. Daarnaast 
staat ook de functie voor varen, opleiding en 
veiligheid in het bestuur 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. 

Dit zijn alle functies die momenteel open staan:

• Voorzitter
• Penningmeester
• Bestuurslid - Varen, Opleidingen & Veilig-

heid
• Actieve leden coördinatie
• Coördinator materiaalcommissie
• Buddies voor nieuwe leden
• PR & Sponsorcommissie
• Klussers voor klein onderhoud

Voor meer informatie kun je terecht bij Johan-
neke 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
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Algemene gegevens
Clubhuis en postadres secretaris
Westbroekse Binnenweg 2c 
3612 AH Maarssen

Website: www.utrechtsekanoclub.nl

Voorzitter: Johanneke
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris & ledenadministratie: 
Woutske
secretaris@utrechtsekanoclub.nl 

Penningmeester:Nicole
penningmeester@utrechtsekanoclub.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 Steen-
bruggen, Oscar
jeugd@utrechtsekanoclub.nl 

Kanopolo: Jonna (coördinator), Eefje Roe-
lofs, Kenneth, Raymond, Aniek, Elena, Tijmen
kanopolo@utrechtsekanoclub.nl 

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

Toervaren (inclusief zeevaren en open 
kano): Eefje van den Braak (coördinator), 
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) en Martin
vlakwater@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater: Sjaan en Bobby (coordinator), 
Cor Veninga, Lennart, Reinier, Sjoerd
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl

Facaliteiten en ondersteiningFacaliteiten en ondersteining
Contactpersoon in het bestuur: John Daas

Activiteitencommissie :
Irene Grijzen (coördinator), Bart, Gerben, Jit-
se, Lennart, Loek 
activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl 

Gebouwbeheer 
Fred (coördinator)
gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl

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

Kantine & Verhuur Clubhuis: 
Dineke (coördinator)
kantine@utrechtsekanoclub.nl 
 
Lustrumwerkgroep:
Evert (coördinator), Dineke, Irene Grijzen
lustrum@utrechtsekanoclub.nl

Materiaalcommissie
Vacature (coördinator), Gosse, Reinier, Tom 
Eames, Adrian, André Lindenbergh, Eefje van 
den Braak , jur
materiaal@utrechtsekanoclub.nl 

Nieuwbouw werkgroep
Jan Tjalling (coördinator), Lennart, Tom 
Eames, André, Frank, Maaike, Anne en vanuit 
het bestuur: John en Johanneke

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

Website: Ingmar
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Maillijsten: Joost
mailmaster@utrechtsekanoclub.nl
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