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Lustrumjaar

Toervaren
Loosdrecht

Zeevaren
Vlielandweek met NZKV

Opleiding
Kanovaardigheidsexamen

Tarieven 2021*
Lidmaatschap
Eerste gezinslid 		
Tweede gezinslid
Derde gezinslid e.v
Zelfstandig jeugdlid
(tot 18 jaar) 		
U-pas korting mogelijk

€ 111,00
€ 75,00
€ 27,00
€ 75,00

Inschrijfgeld 		
€ 15,00
Sleutelborg			€ 50,00
Kanostalling
(op eigen risico)
Kayak			€ 52,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten 		
€ 68,00
Huren van clubmateriaal
				€ 27,00
Gebruik kantine
Lid, privé 			
€ 30,50
Zakelijk en overig		
€ 92,50
Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk worden opgezegd door een bericht
te sturen naar de secretaris:
(secretaris@utrechtsekanoclub.nl)
tenminste 4 weken voor het einde van het 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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V

an de voorzitster

Lieve leden,
Nog een paar dagen en dan sluiten we dit
vreemde jaar af. Het was een jaar waarin we
weinig konden organiseren en waarin we elkaar
niet zo vaak als we wilden hebben getroffen.
Met name de wildwatervaarders hebben nauwelijks iets kunnen organiseren en ook de polo
trainingen ondervinden veel hinder van de
maatregelen. Gelukkig konden we het grootste
deel van het jaar wel individueel of in kleine
groepjes kanoën en genieten van de beweging
en de natuur. In de zomermaanden konden we
zelfs kleinschalige activiteiten organiseren. Met
de lichtjestocht ter ere van ons 35 jarig bestaan
als absoluut hoogtepunt!
Gelukkig zijn we ook een creatieve en veerkrachtige club. De polotrainingen werden verplaatst naar een online omgeving, er ontstond
een goed bezochte reeks online cursussen onder
de naam UKC Academy en de toertochten kregen net als de slalomtrainingen meerdere startmomenten. En ook op eigen initiatief wordt er
individueel en in kleine groepen nog steeds veel
gekanood.
En toch voelen de maatregelen als een flinke
beperking voor onze club. Dat illustreert maar
weer dat we als kanoclub veel meer zijn dan alleen een plek om te kanoën. We bieden ook een
plek voor gezellige kletspraatjes, een plek om
nieuwe contacten op te doen en om mee te leven
met mensen die je al jaren kent. En natuurlijk
een plek om stoere verhalen over kano avontu-
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ren met elkaar te delen. Juist voor deze meer
sociale kant van de club waren er het afgelopen
jaar veel minder mogelijkheden dan anders. Dat
is jammer want deze sociale kant van onze club
is voor veel mensen minstens net zo belangrijk
als het kanoën.
Ik ben dan ook blij dat er weer een nieuw Peddelblad ligt. Zo kunnen we toch nog lezen over
de avonturen die in de afgelopen maanden wel
door konden gaan. En kijk vooral ook naar de
kerst en nieuwjaarswensen die jullie voor elkaar
hebben ingestuurd!
Ik wens jullie sportieve feestdagen en een liefdevol en gezond 2021 toe en zie jullie graag online
bij de nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari.
Ik duim dat de situatie rondom corona snel
onder controle is zodat we elkaar in het nieuwe
jaar weer vaker in het echt kunnen ontmoeten
op en rondom het clubhuis en in de kano.
En dan voor nu veel leesplezier met dit Peddelblad!
Johanneke

V

an de ledenadministratie

Nu het jaar op zijn einde loopt geef ik graag een
overzicht van het ledenverloop gedurende dit gekke
jaar. Ondanks Corona hebben we dit jaar veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Zoals al aangegeven
tijdens de ALV, werd dit mede veroorzaakt door
de veranderde opzet van de introductie, waarbij de
cursisten vanwege de Coronamaatregelen gelijk lid
moesten worden. Gedurende 2020 hebben we in
totaal 39 nieuwe leden mogen verwelkomen: Anne,
Anneke (van der Spoel), Bas, Chanan, Chantal, Coby,
Dayron, Eugène, Gosse, Hannie, Jan (Haluza), Jolien
(Hiemstra), Kees, Kimberly, Lieske, Loek, Lois, Mabeth, Machtelijn, Margot (Elich), Marion, Mariska,
Merel (van Schieveen), Michelle, Monique, Nienke,
Nils, Oene, Peter (Vanvoorden), Pieter-Paul, Reinier,
Sep, Simone, Suzan, Sven, Thom, Tom, Vincent en
Wim. Allemaal van harte welkom. We hopen jullie
komend jaar vaak te zien varen!
Naast alle aanmeldingen zijn er ook een aantal
opzeggingen te vermelden. Een groot aantal van de
opzeggingen komen van leden die slechts kort lid
zijn geweest: Johnny, Corne, Joris, Emmely, Arthur,
Simon, Sandra, Lisa, Lieske, Karine, Anne, Alex,

|Monique, Margot Elich, Mabeth en Chanan. De
volgende leden zijn wel een paar jaar lid geweest en
hebben we regelmatig in de kano ontmoet: Talitha,
Logan, Linette, Jan, Fiona, Emma, Maria, Kay, Jossi.
Zoals al verderop in het Peddelblad al genoemd, willen we Jossi en Logan bedanken voor hun inzet voor
UKC voor het toer en open kano varen.
Sommige leden zijn tot 10 jaar lid geweest. Dit zijn
Dariusz, Margot (van de Burgt), Arthur, Mara, Gideon en Anita. Dariusz is eigenlijk al vertrokken, maar
alsnog heel erg bedankt voor jouw actieve inbreng bij
UKC!
Ten slotte hebben er twee leden opgezegd die wel 18
jaar lid zijn geweest. Dit zijn Mieke (Loeff) en Timo.
Jammer dat jullie vertrekken!
Voor alle bovengenoemde leden: bedankt voor jullie
steun tijdens jullie lidmaatschap van UKC. Hopelijk
hebben jullie mooie herinneringen om aan terug te
denken!
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M

ateriaal 2020

De materiaalcommissie is zeer actief geweest
dit jaar en heeft vanuit het materiaalplan voor
de komende 5 jaar in 2020 de volgende
materialen voor UKC aangeschaft.
Polo
5 Kajaks 2e hands
3 Peddels
1 Zwemvest
1 Helm
5 Ballen
Helm reparaties
Polo via het Schipholfonds
3 Kajaks nieuw
1 Zwemvest nieuw
1 Peddel nieuw
Wild water
2 Kajak 2e hands
2 Peddels
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Jeugd
2 Kajaks
Slalom
1 Kajak
1 Slalom zitje
Toer
6 Peddels
Divers
10 Omni spatzeilen
Bij de vlakwatergroep is er een sprintkano bijgekomen (schenking), een rode Lancer.

T

e koop

VKN 450, 4.50 m. lang X 57 cm. breed.
Gewicht: 14 kg (kevlar en spheretex) ruime instap 80X40 cm.
Vanwege gezondheidsredenen is het niet meer verantwoord om te gaan
kanoën. Het is een makkelijke lichte goed bestuurbare kano.
Ik weet nu nog niet of ik een houten peddel erbij over heb.
Prijs in nader overleg. Tussen 100 á 125,Informatie
Mieke Loeff
Mobielnummer: 06 28597385
Huisnummer: 06 28597385
E Mailadres is mieke.loeff@gmail.com
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“schuitje varen, theetje drinken”
Laat het ons maar weer snel
mogelijk zijn in 2021.
En dan wel allemaal in goede
gezondheid!!!

Buiten de standaard boodschap dat ik
ieder lid, ondanks het rotte humeur
van Corantje, toch een goede kerst,
een rustig nieuwjaar en vele leuke
tochten in 2021 toewenst hierbij
Tjerk Terpstra

Met zijn allen zijn wij één. Met
die insteek komen we deze coronacrisis wel door en kunnen wij
hopelijk snel weer samen varen
en nieuwe rivieren/plekken ontdekken.
Houd je taai!
Groetjes, Sjaan
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Maak er met de feestdagen wat
gezelligs van.
Sonja van Kooten.

De peddelbladcie
wenst jou
een goed en
gezond 2021!

Met veel kanoplezier!

En! Veel leesplezier!
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Kanofit blijven in coronatijd

Nu we ons weer in een lockdown bevinden en
minder varen is het van belang om fit te blijven
zodat je min of meer op niveau blijft en de kans
op blessures verminderd, als je weer gaat starten met varen.
Waar kanoërs snel last van krijgen zijn de
schouders. Het schoudergewricht is een complex gewricht, die velen bewegingsuitslagen
kent. Er is geen ander gewricht dat zoveel kanten op kan bewegen. Het feit dat het zoveel
kanten op kan bewegen, maakt het ook kwetsbaar. Het is daarom goed om de spieren die dit
gewricht stabiliseren, goed te trainen. Ik heb
een fysiotherapeut om advies gevraagd en zal
dit advies met jullie delen.
Allereerst een stukje anatomie.
Zoals op de foto te zien is, bestaat dit gewricht
uit meerdere boten en wordt het door een hoop
spieren op zijn plek gehouden met daarbij ook
het gewrichtskapsel.
Van Koen Wamelink heb ik de volgende oefeningen gekregen voor het versterken van het
schoudergewricht:
1: serratus push up (kan tegen de muur voor
beginners of in push up houding voor gevorderd)
(neem een push up houding aan met gestrekte
armen beweeg vanuit je schouder naar beneden
en weer omhoog.)

2: lateral raise
(Neem een elastische band of gewicht, sta met
je benen iets uit elkaar en je armen naast je
lichaam hangend. Beweeg je arm zijwaarts gestrekt omhoog tot je hand boven je hoofd naar
het plafond wijst)
3: exorotatie oefening met dumbell op je zij
liggend of staand met pulley
(Neem een dumbell of elastische band (kan
je met beide handen vasthouden waarbij 1 als
anker dient of je knoopt het elastiek vast aan de
deur bv.)
Breng je ellebogen in 90 graden. En laat je arm
rusten tegen je bovenlijf. Beweeg nu zijwaarts je
arm naar buiten toe, zo’ n 45 graden of tot dat je
niet verder kan. )
4: Lawn mower
Neem een elastische band, zet die onder je
linkervoet. Buig iets door je knieën zoals in een
squat. Kom vanuit je knieën omhoog waarbij je
met je rechterhand aan het elastiek trekt vanuit
links onder naar rechts boven waarbij je eindigt
met arm naar buiten gedraaid.
Voor gedetaileerde uitleg kun je de oefeningen
opzoeken op youtube.
					Sjaan
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Gedicht
There is magic in the feel of a paddle and the movement of a canoe,
a magic compounded of distance, adventure, solitude and peace.
The way of a canoe is the way of the wilderness and of a freedom almost forgotten.
It is an antidote to insecurity, the open door to waterways of ages past and a way
of life
with profound and abiding satisfactions.
When a man is part of his canoe, he is part of all that canoes have ever known.
Sigurd Olson, 1899 – 1982, uit zijn boek “The singing Wilderness”, geschreven in
1956
Ingestuurd door,
Steven Halbertsma,
UKC toerkanolid sinds de oprichting in 1985
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Vier dagen op de Ems. Verslag van een
UKC-travel tocht.
Uit de oude doos (2013), Door: Xandra Knoth
De Ems is Duitslands kleinste rivier. Ze
ontspringt in het Teutoburgerwoud en
stroomt via Nedersaksen en Westfalen
naar de Noordzee. Vier dagen lang voeren acht UKC-ers tussen groene oevers
en namen talloze bochten onder een
overwegend blauwe hemel. Een verslag.
De route van Utrecht via Münster naar het beginpunt van onze kanotocht Telgte, lijkt niet al
te ingewikkeld. De beschrijving van Google ziet
er overzichtelijk uit. Bovendien hebben Ad en ik
dezelfde beschrijving uit weten te printen, dus
het móét goed zijn. En tot Münster is dat ook
zo. Helaas missen we in Münster een cruciale
afslag, belanden we op een druk stuk snelweg en
moeten we, eenmaal in Telgte aangekomen, de
halve plaatselijke bevolking aan de tand voelen
over de exacte ligging van de Paddelclub Telgte.
Maar dan zijn we er ook.
Voor onze tenten hebben we een klein veld ter
beschikking gekregen aan de oever van de rivier
waar we de komende dagen op zullen varen. En
tijdens de eerste uren al manifesteren zich de
kwaliteiten van de verschillende deelnemers.
Steven maakt een van zijn beroemde eenvoudige doch voedzame maaltijden, daarbij geassisteerd door Tjerk. Ben besluit de eerste nacht
onder de blote hemel te slapen, terwijl Adrian
niet kan wachten om te kijken of alles in zijn
kano past. Ad installeert zijn prachtige eenpersoonstent. En John en Milou hebben Telgte in
no time weten te bereiken. Milou nog enigszins
wiebelig omdat zij ’s ochtends uit Panama is
komen vliegen.
Dag één: Telgte naar Greven.
Na een nacht met wat lokaal geschreeuw op de
andere oever, (zijn de wolven inderdaad terug
in Duitsland?) volgt een uitgebreid ontbijt en
worden de kano’s vlot ingepakt en te water
gelaten. Om er na 300 meter via een steile oever
weer uitgetild en overgedragen te worden. De
samenwerking is uitstekend. We hebben de
eerste lebensgefährlige stuw overwonnen. Het
echte varen kan beginnen. De rivier stroomt
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lekker en heeft een paar versnellingen die goed
te doen zijn.
De hoge groene oevers maken van de rivier een
wereld op zich. Bijna alsof er niemand anders is.
Bíjna, op een tiental canadezen gevuld
met een luidruchtig maar ongevaarlijk Duits
bedrijfsuitje, na. Sommige van de inzittenden
hebben een geheel eigen kanostijl. De term ‘Meanderthaler’ is gauw gevonden. Behalve de steile
groene oevers zijn er hier en daar ook royale
zandbanken. Ideaal voor een koffiepauze.
Deze dag zullen we ongeveer 26 kilometer varen
en ‘aanleggen’ bij de kanoclub in Greven, pal
naast het locale zwembad. Het is inmiddels flink
warm als we rond een uur of zes ’s avonds onze
tenten opzetten. En er onder Steven’s supervisie
een geweldige maaltijd wordt bereid. Daarna is
het alleen nog een kwestie van in slaap zien te
komen bij het geronk van de biogas-installatie
van het zwembad.
Dag twee: Greven naar Emstetten.
Deze dag kenmerkt zich vooral door varen zonder stroomversnellingen, overdragingen en dat
soort dingen. Het enige is dat we de kano’s een
flink eind langs de rivier moeten rijden voordat
we te water kunnen gaan. De stuw, maar ook
een aantal grote stenen zijn hier de oorzaak van.
Voor de rest een dag (bewolkt maar droog) om
de fauna van dit Naturschutzgebiet eens extra
aandacht te geven. Behalve talloze (oever)zwaluwen, kwikstaarten en kraaien, zijn er ook buizerden, futen, aalscholvers, allerhande eenden
(waaronder een kuifeend?), een enkele ijsvogel
en Canadese ganzen die zich in grote
groepen tegoed doen aan gras dat aan de oevers
groeit.
Óp die oevers trouwens, prachtige koeien onder
boomgroepjes. Van deze plaatjes hadden ‘de
oude meesters’ alleen maar kunnen dromen.
Deze dag varen we zo’n 27 kilometer en stoppen
in Emstetten, bij de kanovereniging. Een riant
grasveld voor een dito gebouw. Hier komen
olympische kampioenen vandaan, jawel.
Dag drie: Emstetten naar Salzbergen.
Vandaag staat er een drietal sluizen op het pro-

gramma. De rivier stroomt maar matig. Dus het
meeste moeten we zelf doen. Het is inmiddels
goed warm aan ‘t worden, maar op het water is
het goed te doen. Met dank aan een jubilerende
bakker in Emstetten eten we gebak dat steven
’s ochtens speciaal op de fiets is gaan halen. En
komen we in de loop van de middag bij de 18e
eeuwse sluizen aan. Sluizen uit de tijd dat dit
nog een druk bevaren handelsroute was. Dan
blijken velen van ons over ware sluiswachtertalenten te beschikken. Schuiven worden op
de juiste momenten open en dichtegedraaid
en sluisdeuren worden geopend alsof het niets
is. We wachten, we zakken en we varen verder
tot we aan het eind van de dag aanleggen bij de
roeivereniging van Salzbergen. Een prachtige
plek, met uitzicht op een weilandje waar, voor
degenen die na Stevens copieuze maaltijd niet
onmiddellijk in slaap gevallen zijn, tegen de
schemering, een aantal reeën zich laat zien en
waar de walnoten op je tent kletsen.
Dag vier: Salzbergen naar Hahnekesfähr.
De laatste dag alweer. De rivier is in de loop
van de dagen steeds trager gaan stromen en de
hoge oevers zijn lager geworden. Ja, we moeten het nu helemaal zelf doen. Vandaag staat er

nog een sluis en het Dortmund-Ems kanaal op
het menu. Opvallend is, hóé rustig het overal
is. Ook op het kanaal is nagenoeg geen scheepvaart. Hanekesfähr, het eindstation is een groot
complex met een hotel, haven en camping met
voornamelijk stacaravans. We krijgen een tentenveldje toegewezen en eten een heerlijke gut
bürgerliche Mahlzeit. De volgende dag zullen
we terugrijden naar Nederland. Een hele mooie
tijd, vol zon, veel varen, een heerlijke belevenis
met een uitermate gezellige en sportieve groep
achter ons latend.
- Voor de cijferaars onder jullie: in vier dagen
hebben we 110 van de 371 kilometer die de Ems
(van kop tot kont) lang is gevaren.
-Voor de taalfetisjisten: drie woorden die een
serieuze kans maken om Van Dahles woord van
het jaar te worden:
- Dé groepszeiker. (was er niet bij-echt niet)
- Mannenfout.(pleonasme of contradictio in
terminis?)
- Meanderthaler (zie tekst)
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Alternatieve Veluwerally 2020

Door alle corona regels ging de Veluwerally dit jaar op het laatste weekend van september niet door. Jammer want het was voor mij een traditionele tocht; de eerste
georganiseerde tocht die ik als kanoër gemaakt heb. Ik ging er van uit dat ik dus dit
jaar geen Veluwerally zou varen. Maar op 27 september kreeg ik het volgende e-mail
bericht van Rutger:
“Ha Tjerk, het moet mogelijk zijn om een keer samen de Veluwe rally te varen. Er zijn wel wat
(extra) dingen om rekening mee te houden. Ik heb om de 14 dagen het weekend vrij.
Er moeten substantiële autokilometers gemaakt worden.
Mijn auto kan geen zee-kajak vervoeren, laat staan 2.
Scenario:
Jij rijdt met je kajak op het dak naar UKC om mijn kajak op te laden.
Ik ben bij de UKC om samen mijn boot op jouw auto te leggen.
We rijden met 2 auto’s naar Deventer.
Kano’s afladen bij goed startpunt, met 2 auto’s naar Kampen.
Met mijn auto met beiden erin terug naar Deventer.
Varen, en de rest wijst zichzelf.”
Zoals Jan-Tjalling aangaf: “het Veluwevirus is
lastig te bestrijden, maar de symptomen zijn
goedaardig” en dus maakten we de afspraak om
op 18 oktober met z’n tweeën de tocht te gaan
maken.
Zaterdag 17 oktober zette ik mijn kano op de
auto en om 06.00 uur in de ochtend was ik op
weg naar het clubhuis. Rutger had beloofd om
er kwart voor zeven te zijn. De planning was dat
we iets voor 10.00 uur terug in Deventer zouden
zijn en dus afvaart rond half elf. Dat haalden
we niet: het was half 11 toen we na opladen in
Maarssen, afladen en veilig opbergen van de kano’s in Deventer en daarna via Kampen terug bij
de kano’s in Deventer waren. Het vertrek werd
dus elf uur.
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Opvallend was dat de moddervlaktes bij de
camping in Deventer kleiner waren dan vorig
jaar. Het water van de IJssel moest dus hoger
zijn dan we gewend waren en dus hopelijk de
stroom sterker. Het eerste klopte, het tweede
was minder merkbaar. Echter we hebben de
tocht gedaan met 6 uur effectief kanoën (en 1,5
uur rust) en dat is ongeveer 8 km per uur. Dat
haal ik niet op alleen eigen stoom dus moeten
we hulp gehad hebben van de rivier.
De bedoeling was om na twee uur varen een
korte pauze te houden om te lunchen. Maar om
kwart over twaalf kwamen er dikke regenwolken aan en Rutger stelde voor om de lunch te
vervroegen. Het redelijke argument was dat als
we beter nu ons brood konden opeten. Bij regen

zou het brood soppig worden en dus niet te
eten. Na de stress van de rit was het nu tijd voor
ontspanning en dus liep de rustperiode uit tot
een uur, De dreigende lucht inclusief de duidelijk zichtbare regenbui ging ver oostelijk aan ons
voorbij. Wij hielden het droog.
De tocht verliep verder rustig, we waren de enige kanoërs op het water. De meeste boten waren
vissers, die met een snelle boot aan kwamen
varen, stopten en een paar hengels uitwierpen,
waar geen vis op reageerde en met hoge snelheid weer terugvoeren. Verder een jacht en een
paar vrachtboten. We kregen wel de eer die ons
toekwam; een pont wachtte netjes tot wij voorbij gevaren waren en de passagiers foto’s konden nemen.
In het begin was er weinig wind en af en toe
een zielig zonnestraaltje. Een kilometer of tien
voor Hattem begon het harder te waaien. Jammer genoeg uit het noorden, de kant die wij op

moesten. Deze wind bleef aan tot Kampen
De tweede en laatste rust was er een van een
half uur bij Zwolle. Weer kwam er een donkere regenlucht aan. Deze keer ging de regen ver
westelijk langs ons heen. Voor ons bleef het de
hele tocht droog. Ook hadden we voortdurend
tussen de wolken zon, deze begon na Zwolle
heel laag te staan wat resulteerde in een pracht
van een zon, die door boomtakken scheen.
Om 20 minuten over 6 kwamen we bij de molen
aan. Daarna opladen, Rutgers auto ophalen in
Deventer en via het clubhuis terug naar huis.
Om 22 uur 30 was ik weer thuis na een heerlijke
dag kanoën.
						-Tjerk
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Kinderdijk 11-10

Was het het voorgevoel voor de naderende
lockdown of het idee om eens in Kinderdijk te
kijken zonder hordes toeristen? Wat het ook
was, we togen 11 oktober jl. met 14 (!) kanoërs
naar Kinderdijk waar Jan Tjalling een mooie
route had uitgezet naar de molens van Kinderdijk. Het werd een echte Hollandse tocht met
Hollands weer.
Via een mooi oud riviertje, de Alblas, voeren
we langs Oud-Alblas en Alblasserdam richting
Kinderdijk (inderdaad de naam Alblas bleef niet
onopgemerkt). Het riviertje leidde ons langs
mooie oude boerderijen en enkele ijsvogels.
Uiteindelijk bereikten we via de Nederwaard het
hoogtepunt van de tocht: de molens van Kinderdijk. Verschillende van ons moesten (wellicht tot hun schande?) erkennen daar nooit te
zijn geweest. Voor zover het op iemands bucket
list stond, kon deze bestemming in ieder geval
worden afgevinkt. Ondergetekende had de tocht
in (in een ver verleden) als eens op de schaats
gemaakt als onderdeel van de Molentocht (een
aanrader voor deze winter nu de 11stedentocht
niet door kan gaan.....).
Of het echt het hoogtepunt van de tocht was,
laat ik over aan eenieder die mee was, maar
indrukwekkend was deze civiele prestatie uit de
18e eeuw zeker!. Ook wel interessant te bedenken hoe de mensen destijds deze ontwikkelingen landschappelijk hebben geduid. Inmiddels
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zijn de molens beschermd als Unesco Werelderfgoed, maar of daar toen ook zo tegenaan
is gekeken is maar de vraag. Zullen de huidige
windmolens ooit ook een vergelijkbare status
krijgen en zullen we ze over pakweg 200 jaar
ook als landschappelijk hoogtepunt beschouwen? Ik erken dat de schaal en omvang van
huidige windmolens anders is dan de windmolens bij Kinderdijk, maar interessant is het wel
om de energietransitie ook eens historisch te
duiden.
Terug naar heden. Nadat we de molens achter
ons hadden gelaten bracht een stille en brede
vaart ons uiteindelijk bij het eindpunt. Omdat
we uiteindelijk een soort ‘hoefijzer’ hadden gevaren waren de auto’s snel vanaf het beginpunt
weer naar het eindpunt gebracht. Jan Tjalling,
dank voor het organiseren van deze mooie
tocht. Voorlopig zullen we het wel weer even
moeten doen met de wateren in onze achtertuin.

				-Ewald Korevaar

Hakken bij de slalombaan
Het begint ’s avonds alweer aardig snel donker te worden en dus doen we sinds eind september de
lichten weer aan op de slalombaan. Echter de lampen gingen inmiddels wel grotendeels schuil achter een flink bladerdak. Daarom riep André een aantal vrijwilligers op om op zaterdag 3 oktober
te gaan snoeien. Hij regelde de sleutel van het hek van het naaktrecreatie terrein en zo gingen we
daar aan het werk. Igor had neopreen en laarzen aan en stapte het water in. Evert had 2 ladders bij
zich waarmee we bij de hogere takken konden komen. Verder waren we natuurlijk gewapend met
een flinke set snoeischaren en zagen in diverse formaten.
Allereerst moesten we ons een weg door braamstruiken en meidoorns hakken om de palen met de
lampen te bereiken. Eerst werd er nog voorzichtig gesnoeid, maar allengs werden er steeds dikkere takken en boompjes aangepakt.
Het hoogtepunt was een hoge, dikke tak , die de staalkabels zou kunnen bedreigen in zijn val.
Evert klom hiervoor extra hoog in de boom om deze via een touw rond een hogere tak gecontroleerd te kunnen laten vallen na het afzagen. Daarna hingen we in 2 groepjes in de touwen om
enerzijds de val te breken en anderzijds de tak weg te trekken van de kabels.
Alle hout moesten we uit het zicht opbergen. Dus hebben we deze op andere plekken weer de bosjes in gesleept.
De dinsdag erop zagen dat al dat gezaag en gesleep zijn vruchten had afgeworpen. We hadden weer
zicht op onze poortjes.
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Nieuw bij UKC: kom vlakwater varen!

Vlakwaterkanoen, soms ook bekend als kanosprint, is een kanodiscipline waarbij men
probeert zo snel mogelijk van A naar B te varen. Het gaat dus vooral om snelheid! Bij de
olympische spelen gebeurt dit over afstanden
van 200m (alleen met C1-kano’s (dus een enkel
peddelblad), 500m en 1.000m (zowel voor C1
en K1-kano ‘s (de laatste dus met dubbel peddelblad). Deze afstanden worden in één-, tweeof soms ook viertallen gevaren. Per wedstrijd
nemen tot 8 andere boten deel, die in aparte
banen naast elkaar varen.
Maar korte sprintjes is niet alles wat je binnen
deze discipline kan doen!
Langere afstanden worden ook gevaren. Binnen Nederland gebeurt dit vaak in de vorm van
zogenoemde ‘avondmarathons’ van 5-10km
door grachten, plassen en rivieren. Bij langere
marathons (tot 30 km) moeten de boten ook op
plekken overgedragen worden, op snelheid, wat
heel spannend kan zijn!
De boten zijn ook voor snelheid gemaakt, wat
betekent dat ze licht (8-12kg), lang (>5m) en
smal moeten zijn! In het algemeen hoe smaller,
hoe sneller ook natuurlijk.
Wat niet per se onder het begrip ‘vlakwatervaren’ valt, maar waar ook dezelfde stijl en techniek ingezet wordt, is het surfski varen. Hierbij
wordt op zee gevaren in bredere, wendbaardere
boten, die door golven heen kunnen snijden, en
ook erop kunnen ‘surfen’.
Sinds afgelopen zomer is er een groep gevormd
uit nieuwe en bestaande leden, die het leuk
vonden om met de vlakwater boten te varen.
Ze zijn begonnen om met de beschikbare boten
binnen UKC op de mooie zomerdagen de plas
op te gaan. Hiervan is een kleine, maar enthousiaste groep doorgegaan en zo is een nieuwe
discipline binnen UKC ontstaan.
Heb je interesse of verdere vragen? Bezoek dan
https://www.utrechtsekanoclub.nl/vlakwater/
voor meer informatie of stuur een mailtje naar
vlakwater@utrechtsekanoclub.nl.
Tom Eames
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Kanovaardigheidsexamens in Coronatijd
Sinds enkele jaren is het mogelijk om bij de
UKC lessen te volgen en examens te doen voor
het Kanovaardigheidsdiploma A en B. Tijdens
de lessen worden de basistechnieken aangescherpt en verbeterd en leer je soms ook geheel
nieuwe en nuttige technieken die je meer vertrouwd in je boot laten zitten.
Ook dit jaar is er een KVA en KVB cursus geweest. Maar anders dan voorgaande jaren was
de theorie-les online ivm de beperkingen door
corona. Gelukkig konden we op enig moment
weer gaan varen en de praktijkonderdelen oefenen.
Op zondag 11 oktober, net voor de 2e lockdown,
zijn de kanovaardigheidsexamens afgenomen
bij de UKC. Allereerst werd in een tot klaslokaal omgebouwde kantine het theorie-examen
afgelegd. Alle aanwezigen, cursisten en examinatoren Oscar en Sido, droegen, geheel in stijl
van deze tijd, een mondkapje (zie foto). Soms
wordt je als examinator nog wel eens verrast,
want het mooiste antwoord op de vraag wat het
trimmen van een boot is: “een harige boot weer
glad maken”.

Toen de laatste bui van de dag voorbijgetrokken was, werd het praktijk examen afgelegd (nu
zonder mondkapje). De cursisten deden heel
goed hun best en waren vooral zeer bedreven
in technieken die niet werden geëxamineerd:
de innuit-rol (nieuw begrip, moet van Eefje)
en x-reddingen. Na het verplichte omslaan en
zwemmen met de boot kon iedereen weer opwarmen onder de douche (met of zonder mondkapje, ik weet het niet, ik was er niet bij).
Uiteindelijk is iedereen geslaagd. Dus gefeliciteerd Marjolein Daas, John Daas, Lydia van den
Bosch, Jeroen van Hemert, Kenneth Rijsdijk en
Koen Rijsdijk met het behalen van KVA en Eefje
Roelofs bedankt voor de cake en het KVB-diploma!
Volgend jaar hopelijk weer een cursus. Wil je
meer weten? Dit zijn officiële kajakvaardigheidsprogramma’s van het watersportverbond
(WSV) en worden afgesloten met een examen
(theorie en praktijk). Als je slaagt ontvang je
hiervan een WSV-diploma. Hieronder wat nadere informatie en op de site van de bond (https://www.watersportverbond.nl/opleidingen/
watersporter/beter-leren-kanovaren).
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Kun je kanoën met een cocktailjurk?
(Mooie titel voor de liefhebbers van alliteratie)

Deze keer zouden we (Willie, Helen, Marthan, Woutske en ondergetekende)
vertrekken voor een rondje UKC - Vecht - Bethunepolder - UKC.
Alles bij elkaar zo’n 18 km. varen.
En ondergetekende was de jurk die de avond
van te voren (te veel) cocktails had gedronken,
en daarom met pap in de armen aan de tocht
begon.
Voor ons uit was al een groepje (Corrie, Irene
en Birgit) onder leiding van Ad vertrokken. Zij
zouden een nog wat grotere ronde (via de Vecht
tot aan Breukelen-Noord, via de Weersluis naar
Loosdrecht en dan ook weer via de Bethunepolder weer naar de UKC) varen.
Het begon allemaal perfect! Wat een prachtig
weer, in tegenstelling tot de voorspelling dat het
zou miezeren. Dus allemaal met niet al te veel
warme kleding aan in de kano gestapt. Uiteraard wel warm genoeg en met een longjohn aan,
want je weet maar nooit of je toch omgaat en
dan is het water inmiddels toch best al wel koud
…
“Eerst maar eens aan de overkant van de grote
plas zien te komen” dacht ik bij mezelf. Nog
wiebelig van de cocktails van gisterenavond,
maar al peddelend - vanuit m’n romp (met
dank aan de clinics van Otto en Eefje van vorig
jaar!) - viel het allemaal reuze mee. We waren er
zo, dus dat gaf vertrouwen voor de rest van de
tocht!
En toen uitstappen … De hoge uitstap aan de
overzijde van de grote plas. Oeps, dat viel tegen;
Ik kreeg mezelf met één arm met geen mogelijkheid uit de kano gehesen … Zou ik dan toch
weer terug moeten? Gelukkig bracht Woutske
de redding, en met een ferme zwieper (excuus,
dat was niet Corona-proof) stond ik dan eindelijk op de kant. Gelukkig slechts één hoge uitstap deze route …
Daarna ging het een stuk beter! Alle overige inen uitstappen waren allemaal van het lage type,
zodat ik mezelf met een arm op de kuiprand en
een op de steiger - en het nodige gekreun, gesteun en een onelegante rol - verder overal wel
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zelf omhoog gehesen kreeg.
Met dank aan mijn reisgenotes voor het nog wel af en
toe stabiel houden van mijn
kano!
Verder was het een superfijne tocht, wat is
Nederland toch mooi! En met de najaar-schouw
van het Waterschap voor de deur waren ook
alle watergangen weer netjes vrijgemaakt van
riet en andere obstakels die het kanovaren soms
verhinderen. Onderweg ook nog even gestopt
voor het verzorgen van de inwendige mens (en
even plassen natuurlijk). Woutske was supergoed bezig geweest en had ’s ochtends nog cakejes voor ons gebakken. En heet water en cupa-soup meegenomen. Dat was met de crunchy
meergranenkoekjes van Helen erbij - en wat
een ieder zelf zoal nog had meegebracht - een
eenvoudige doch voedzame maaltijd [Marten
Toonder].
Graag tot de volgende tocht!
						

-Olaf.
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Watergebiedsplan Noorderpark - Olaf
https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/noorderpark/

“Van de website van Waterschap Amstel-, Gooi- en Vechtstreek (AGV): “In 2015 hebben we een
nieuw watergebiedsplan voor de polders in het Noorderpark gemaakt. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit.
We bereiden de maatregelen in het plan nu voor.”
AGV is het Waterschap dat het gebied beheert waartoe ook de Maarsseveense Plassen behoort, en
heeft in 2017 het Gebiedsplan Noorderpark (voor polders Achttienhoven, Maarsseveen-Westbroek,
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Gansenhoef) vastgesteld.
Waarom een Watergebiedsplan?
Het Waterschap heeft een aantal taken. Waaronder voldoende (schoon) water; Niet te veel, want
anders krijgen we natte voeten. Maar ook weer niet te weinig, want dan verdroogt de natuur. Verdrogen van de natuur betekent niet alleen dat de boeren boos worden omdat hun oogst mislukt of
huizen die verzakken. Ook heeft veengrond (waarvan rond de UKC nogal wat ligt) de vervelende
eigenschap om te ‘verbranden’ als het droog komt te staan, waardoor de welbekende bodemdaling
optreedt. Om nog maar te zwijgen van die arme plantjes en diertjes die het niet overleven (verlies
aan biodiversiteit).
Om al die belangen te dienen doet het waterschap van alles en nog wat, ook rond de UKC! Het
belangrijkste wapen dat het waterschap in handen heeft is het regelen van het waterpeil. Hoe hoog
het (grond)water moet komen te staan ligt vast in het zg. “Peilbesluit”. Afhankelijk van de situatie die voor een gebied wordt nagestreefd (zoals natuur, landbouw, woningbouw, etc.) wordt een
ander peil nagestreefd. Dat doet het waterschap door stuwen en gemalen aan te leggen. Een stuw
houdt het water tegen, terwijl een gemaal het water juist wegpompt.
Voor het gebied rond de UKC, door het Waterschap aangeduid met “Noorderpark”, streeft AGV de
volgende doelen na:
●
Agrarisch gebruik: Het huidige waterpeil is momenteel te hoog voor een goede opbrengst
van o.a. grasland
●
Natura 2000: Hiervoor gaat het Waterschap het peil meer laten variëren (natter in de winter en droger in de zomer)
●
Stedelijk gebied (Maarssen Dorp): Naast het blijven garanderen van een waterpeil dat de
bebouwing niet aantast en het treffen van voorzieningen om bij stortbuien het water snel genoeg af
te voeren, worden met name ook maatregelen genomen om Vechtwater niet vanuit Maarssen Dorp
richting de polders te laten stromen
Hieronder een samenvatting van de plannen, waar wij als UKC ook mee te maken krijgen.

22

Beweegbare Stuw bij de Aalscholver (1)
De voor ons meest in het oog springende verandering is de beweegbare stuw die is geplaatst bij de
ingang van het Fort Maarsseveen. Deze wordt geplaatst om de aanvoer van Vechtwater richting de
Maarsseveense Zodden en Grote Maarsseveense plas te verminderen. Gelukkig komt er een knopje aan beide zijden, zodat we ‘m kunnen laten zakken als we er met de kano doorheen willen .
De reden dat het Waterschap het water uit de Vecht wil tegenhouden, is dat het water uit de Vecht
niet zo schoon is als het water in onze trekgaten. Vooral nutriënten, waardoor algen kunnen gaan
groeien en het water troebel wordt, is een probleem. Het water in onze trekgaten is namelijk - voor
een deel - afkomstig uit de Utrechtse Heuvelrug en stroomt door de bodem (kwel) naar onze trekgaten. Die bodem filtert het water schoon. In de Vecht stroomt water dat voornamelijk vanuit de
Rijn afkomstig is en dat is aanzienlijk minder schoon dan het kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug.
Géén Stuw bij de Slalombaan (2)
Het liefst zou het Waterschap ergens ter hoogte van de
slalombaan een stuw plaatsen. Die heeft dan tot doel
om in natte tijden zo veel mogelijk water in de grote
plas op te sparen. Met zo’n buffer kan, in tijden van
droogte, water vanuit de grote plas in de trekgaten worden ingelaten. Daarmee wordt extra weerstand gegeven
tegen water dat vanuit de Vecht, via de kleine plas, bij
Fort Maarsseveen, de trekgaten in stroomt (officieel
heten onze trekgaten overigens “de Maarsseveense
Zodden”).
Maar onder andere vanwege onze kano-activiteiten is van deze stuw afgezien. Ook zou het kunnen
dat tijdens hevige regenval het waterpeil in de grote plas met maar liefst 15 cm. stijgt. Het is onbekend wat dat doet met de omgeving, zoals bijvoorbeeld Spa Sereen en ons clubgebouw.
Tot slot; Een stuw op deze locatie zou een nogal dure grap zijn. Daarom is besloten te monitoren
wat de stuw bij Fort Maarsseveen oplevert aan weerstand tegen water uit de Vecht. Als dat voldoende is, definitief van een stuw op deze locatie af te zien. Wel iets voor de UKC om te blijven
volgen … !
Verwijderen Groenstrook (3)
Waar we niet direct voor ons varen iets van zullen merken, is dat de groenstrook tussen de noorden zuidzijde van de Plaswetering verwijderd gaat worden. Maar wellicht dat we wel werkzaamheden op die plek gaan zien. De reden voor het weghalen van deze strook is dat de bodem hier niet
stevig genoeg is om grote machines te dragen. Het Waterschap kan daarom niet meer veilig het
onderhoud doen.

Rich
t
Vech ing de
t
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Toertocht Ketelmeer 29-11

Een tochtje varen is een mooi uitje in corona
tijd. Weer wat mensen zien en mijn armen en
benen strekken. Nog even kijken op buienradar
voor het weer. Brr 4 graden NO2 maar wel met
een zonnetje. Wel koud maar te doen. Dus me
een paar dagen van tevoren opgegeven. Op de
dag zelf waren de verwachtingen ongunstiger:
de windkracht zou wat meer zijn maar nu echt
Oost 3 Bft. De gevoelstemperatuur -3 graden,
maar wel met een zonnetje. En wat een zonnetje
bleek later!
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We waren uiteindelijk met zijn zessen; Paul,
Margot, Otto en Eefje, Corrie en ik. Nils zou ook
meegaan , maar hij was door de rug gegaan en
zegde af. Hopelijk is hij snel weer beter.
Nils zou mij ophalen. Gelukkig waren Paul en
Margot bereid om hun ontbijt te versnellen en
mij op te halen, waarvoor zeer veel dank.
We zijn gestart in Schokkershaven, een marine
aan het Ketelmeer. Al pratend en genietend van
het grote water gleden we over het water.
Het Water heeft de naam Ketelmeer gekregen,
toen de Flevopolder werd aangelegd. Ik kan nergens op internet vinden, waar de naam vandaan
komt. Vermoedelijk is het de ketel geweest die
de pomp van energie voorzag om het water uit
de Flevopolder te halen.
Het Ketelmeer is groot water, een bak van 3500
ha groot. Het is de monding van de IJssel in het
IJsselmeer en van de Overijsselse Vecht via het
Zwarte Water. De IJsselmonding ligt aan de
zuidkant en is al meer dan een eeuw gekanaliseerd.
Met Noordwesten wind kan het er aardig spoken. Om lage achterland rond het Zwarte Water
te beschermen is als stormvloedkering een balgstuw gebouwd. In 2002 feestelijk geopend.

Het Ketelmeer heeft twee grote vaargeulen:
Ramsgeul en Hanzerak die beide vlak langs de
Schokkershaven lopen. We moesten dus direct
goed oppassen en ze snel over varen. Maar op
deze dag waren er maar een paar rijnaken die
langs kwamen. Otto vertelde dat er ook soms
grote zeeschepen langs voeren.
Wat het Ketelmeer bijzonder maakt, zijn de
verschillende eilandjes, die erin aanwezig zijn.
Daarnaast is er een groot slibdepot, het IJsseloog. In het slibdepot is verontreinigd slib van
de IJssel gedeponeerd. Toen ik er in 1990 langs
peddelde, was het nog een kale vlakte. Nu is het
een weelderig, met bomen en riet bedekt eiland.
De natuur is er zo prachtig, dat zelfs zeearenden er willen wonen. Ze waren helaas niet thuis
vandaag.
Otto had een hele leuke route uitgekozen, zodat
we zowel het grote water moesten oversteken,
als ook langs de eilanden voeren om vogels te
spotten. En die zaten er in grote getalen.
Nabij de Schokkersplaat hebben we op een eilandje geluncht en uitgekeken naar de zeearend.
Otto had een banketstaaf meegenomen. Hij had
goed opgelet bij de tochtleidersopleiding: eerste
regel neem wat lekkers mee voor je tochtgenoten. We genoten er lekker van. Lunchen deden
we natuurlijk op corona-afstand. En heerlijk in
het zonnetje. De stemming zat er goed in en al
keuvelend gingen we op de terugweg.
Op de terugweg hadden we wind mee. Oh wat
vind ik met wind mee varen lastig. Voor je
gevoel kom je niet vooruit en zit je te ploeteren.
Gelukkig was ik niet de enige die dat gevoel had.
Otto probeerde ons nog via een geultje vlak
langs het slibdepot te leiden. Er bleken flink wat
stenen voor de ingang te liggen. Mijn boot vond

dat niet leuk! . Het geultje deed zeer aan de
Biesbosch denken. Hoge bomen en aan de oever
veel stukken met slib, alsof er getijden zijn.
Margot en ik roken stal en staken schuin over
naar het startpunt. Of was het dat we nog even
in het zonnetje wilden varen. De anderen voeren een omweg in het groene, donkere schaduw
van het eiland. Maar zij hadden op het eind wel
de meeste kilometers gevaren.
Oh, wat was het heerlijk om in het zonnetje om
te kleden en de boten op te binden! Wat een
weelde. Waar was de kou gebleven?
Daarna tevreden weer naar huis.
					-Peter Bell
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Loosdrecht 8-11
Het was mooi najaarsweer op 8 november: 14
graden en windkracht 2.
We startten met 7 personen vanaf paviljoen ‘de
Strook’ aan de Loosdrechtse plassen. Vanwege de corona maatregelen splitsten we op in 2
groepen. Groep Sonja (met Marthan en Peter)
startte op de plas zelf richting de Weersluis.
Groep Margot (met Loek, Paul en Eelco) startte
op het Tienhovense kanaal om te varen richting
de Stille plas.
De bedoeling was dat we elkaar dan halverwege
weer zouden ontmoeten, ongeveer ter hoogte
van de Mijndense sluis.
Sonja’s groep voer de plas over langs de eilanden ‘Meent’ en ‘Weer’ richting de Weersloot en
de Weersluis. Bij de Weersluis droegen ze over
naar de Vecht en voeren dan via de Vecht richting Nieuwersluis en Loenen.
De bedoeling was dat ze de Vecht weer verlieten
via de Mijndense sluis. Echter vanaf 1 november wordt hier niet meer geschut, tenzij dit van
tevoren aangevraagd is. Overdragen is hier geen
optie. Sonja belde dus de andere groep op dat
de sluis gesloten was en dat ze terug zouden
keren en via de Kraaienestersluis terug zouden
varen naar de plassen
De andere groep was inmiddels via de Stille- en
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de Vierde plas op de Muyeveldse Wetering beland en zaten daar koffie te drinken. Ze besloten
deze toch nog af te varen tot aan de Drecht en
toen via de plas ook naar de Weersluis te varen.
Onderweg troffen ze een groep kanovaarders
van de Biesboschbevers met o.a. Govert Plugge.
Ze waren precies op tijd bij de sluis om door
hen geschut te worden.
Zodra ze op de Vecht waren, zagen ze groep
Sonja die op de kant zaten te lunchen. Na even
bijgepraat te hebben, vertrok groep Sonja richting de Kraaienestersluis. De andere groep
betrok het lunchplekje voor hun eigen lunch.
Daarna gingen ook zij langs Breukelen en Nijenrode naar deze sluis.
In de sluis hadden ze nog even contact met de
andere groep, die inmiddels op de Stille Plas
voer en van plan was nog een extra rondje plas
te varen.
Via het het Tienhovense kanaal en een klein
stukje trekgaten van de Kievitsbuurt kwamen ze
uiteindelijk weer terug op de plas en tenslotte
ook bij ‘de Strook’. Ze waren nauwelijks aan de
kant of ook groep Sonja kwam aanvaren. Gezamelijk laadden we de boten weer op de trailer.
Daarna was het nog even opruimen en toen
moe, maar voldaan, weer naar huis.
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Over de Vecht naar Loosdrecht, de lange versie
Een week eerder gingen we voor de toertocht bij
Kinderdijk nog op stap met 14 mensen. En voor
een deel samen in auto’s. Overigens heel goed
geregeld met alle aandacht voor corona preventie. Het was een mooie tocht, maar voorlopig de
laatste toertocht die zo kon. Twee dagen later
waren de landelijke corona regels aangescherpt.
We moeten onze sociale bubbels klein houden,
is het parool. Sport en buiten activiteiten (met
volwassenen) mag voorlopig alleen in een groep
van 4 deelnemers plus eventuele trainer(s) of
begeleider(s). Voor een toertocht betekent dat:
maximaal 5, inclusief de tochtleider.

ken heen te breken. Na de eerste overdracht aan
de overkant van onze plas kwam de zon door en
trakteerde ons op mooi licht op de bladeren die
al een beetje in herfstkleur kwamen.
Na de tweede overdraag bij de molens voeren
we de Vecht op. Dat gaat toch heel wat vlotter met een groepje van 5 dan met een grote
groep zoals vorige week! De Vecht was met deze
herfstzon sfeervol en nog heel rustig. Wat een
verschil met een zonnige zondagmiddag in de
zomer. Dan lijkt het wel of iedereen een sloep
of ander vaartuig moet uitlaten. Vaak met witte
wijn in grote glazen.

Toen dat bekend werd waren er al 7 aanmeldingen voor de toertocht UKC - Vecht - Loosdrecht
die gepland stond voor zondag 18 oktober met
mij (Ad Tourné) als tochtleider. Na afstemming
met het bestuur en de toercommissie kwamen
we al snel met een oplossing. We splitsen de
tocht in 2 aparte toertochten met elk een eigen tochtleider. We varen echt apart, met verschillende start- en aankomsttijden. Willie van
Emmerik wilde de tweede tochtleider zijn. Zij
deed met haar groep een kortere variant, via de
Vecht naar de Kraaienester sluis en dan terug
via de Bethunepolder. Ik deed de langere variant: over de Vecht naar de Weersluis, die net
aan de noordkant van Breukelen ligt. Vandaar
naar Loosdrecht en een flink stuk over de plas
en terug naar UKC via de Bethuneroute.

Wij hielden het bij een korte drijfpauze even
voor Breukelen. Even wat knabbelen en drinken, om daarna het laatste stuk Vecht met
hernieuwde energie aan te kunnen. Bij de Weersluis aangekomen was de vraag: overdragen of
schutten. De meerderheid was voor schutten,
gewoon omdat het leuk is om dat ook eens te
doen. De eer viel mij te beurt om de sluis te
bedienen. Sluisdeur dicht, schuif in de andere deur sluiten (niet vergeten want alleen dan
kan de andere schuif omhoog). Op de goede
knoppen drukken en dan loopt de sluis met veel
kolkend water snel vol (of leeg).

Uiteindelijk hadden we 9 aanmeldingen inclusief beide tochtleiders. Met dit aantal konden
we mooi binnen de corona regels blijven. Corrie,
Irene, Birgit en ik deden de lange versie. We
verzamelden om 9.30 uur en wilden om 10.00
uur op het water liggen. Dat werd 10.05 uur.
Ondertussen waren Willie, Helen, Marthan,
Woutske en Olaf ook gearriveerd om hun boten
klaar te maken. Helemaal apart van elkaar werd
het dus niet. Maar met deze aantallen en de
ruimte rond het clubhuis is dat geen probleem,
vonden wij. En nog leuk om even naar elkaar te
kunnen zwaaien.
De tocht begon wat heiig op de plas, met een
voorzichtig zonnetje dat probeerde door de wol-
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Na passeren van de sluis stapten we uit op de
kant van d’ Oude Molenwerf, een soort jachthaventje langs een lange strook waar je ook kan
kamperen. Veel mensen weten dat niet. Het is
voor zover ik weet de enige minicamping langs
de Vecht waar je met de kano kan komen, behalve Fort aan de Klop bij Overvecht.
Langs wat jachthavens en recreatiehuisjes aan
de noordkant van de Kievitsbuurt kwamen we
op het open water van Loosdrecht. Wat een
ruimte, luchten en wolken ineens overal om ons
heen! Het water was bijna rimpelloos. Maar met
wat wind kan dat op Loosdrecht ook heel anders zijn. Ook hier nauwelijks andere boten, we
hadden de plas bijna voor onszelf. We maakten
een rondje om het eiland Weer en staken toen
heel relaxt de plas schuin over naar de jachthaven van Manten. Altijd goed om te weten is dat
je aan de westkant van (het zuidelijk deel van)

de plassen de Kalverstraat hebt. Deze beschutte vaarweg komt ook uit op het Tienhovens
kanaal naast Manten en heeft op veel plaatsen
een doorgang naar de open plas. Dus als het op
Loosdrecht wat te heftig wordt heb je aan de
westkant altijd een beschut alternatief.
Bij de kanosteiger in de Bethunepolder hielden we onze tweede pauze. Nog steeds mooi
weer, nu met wat meer wolken. De sfeer in de
Bethunepolder is weer heel anders, meer besloten dan de open ruimte waar we vandaan
kwamen. Het water is bruin en wat drabbig. We
vroegen ons af waar dat door komt. Door de
landbouw? Of door de ondiepe en modderige
sloten, die onze kano’s merkbaar trager maken.
We dragen over bij het beeldje de Aalscholver
en varen het laatste stuk door het schone water
van onze Trekgaten. We zien dat de natuur daar
ook al in de herfst modus komt. Dit soort verschillen maken de tocht heel afwisselend.
Het traject Bethunepolder UKC vraagt (met de
overdraag) ongeveer 1,5 uur. Om precies 16.50
uur stappen we uit op de club, waar verder
niemand is. De boten van de groep van Willie
liggen dan weer braaf op hun plekje. Onze variant van de tocht was ongeveer 23 km. De andere
groep heeft 18,5 km gevaren.
					-Ad Tourne
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Vlielandweek

De Vlielandweek wordt elk jaar in september
namens de NZKV (Nederlandse ZeeKajakVaarders) georganiseerd. Dit jaar namen vier leden
van de UKC eraan deel: Paul en Margot in de
zeevaardigheid beginnersgroep (zv), Adrian in
de zeevaardigheid extra groep (zve)en Corrie in
de toervaardergroep.
Het kamp wordt gehouden op camping Stortemelk. Het terrein van de camping ligt pal achter
de laatste duinenrij bij het strand. Dus je kan
van hieruit snel met je boot de zee op.
Alleen degene met diploma ZVE mochten de
overtocht in de kano doen. Wij moesten dus met
kano en al de veerboot op. Ik was er niet rouwig om. Er stond een straffe noord-oostenwind
en hoewel de kanovaarders een paar uur voor
ons vertrokken waren, haalden we ze al voor de
Richel in.
Het was de tweede keer dat wij (Paul en Margot) meegingen en dus waren een aantal dingen
waar ik vorig jaar tegenop gezien had, nu routine: mijn kano de veerboot op trekken met een
kanokarretje en hem aan de overkant over het
eiland naar de camping slepen. Ook de camping
was dit jaar veel groener. Vorig jaar was het een
enorme zandbak geweest, waardoor je binnen
de kortste keren overal zand had zitten.
Er was aangekondigd dat er dit jaar vanwege de
corona-epidemie geen workshops zouden zijn,
geen reddingsoefeningen, geen oefening met
het KNRM-station Vlieland en geen zwembad
avond.
Omdat je echter nooit weet of je om zult slaan,
hadden Corrie, Paul en ik toch de woensdag
voor vertrek toch nog even geoefend met reddingen op de plas.
Vorig jaar was er een flinke branding geweest en
waren we op de eerste dag direct een paar keer
omgeslagen. Dit jaar begon de week met prachtig zonnig weer en een zwakke oostenwind en
toen we onze boten over het duin hadden getild
(dat was nog wel even erg als vorig jaar) bleek
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er totaal geen branding te staan.
Toch was het wel weer even wiebelig en wennen
om op zee te zitten. De week wordt zo gekozen,
dat het tijdstip van hoog water bij Harlingen ongeveer midden op de dag valt. ’s Ochtends staat
de stroming de Waddenzee in, ’s middag naar
buiten. We kregen de opdracht om een boei zo
dicht mogelijk te ronden en dan merk je direct
dat je met een behoorlijk tempo wordt weggezet. Gelukkig went dat ook snel. Er waren dus
geen workshops, maar we mochten wel aangeven wat we deze week wilden leren: brandingvaren, navigeren, water lezen waren een paar van
de dingen die genoemd werden.
De eerste dagen was er geen branding, dus viel
alle nadruk op de andere twee onderdelen.
We kregen oefeningen in het maken van kruisen transito-peilingen. Bij het eerste meet je op
hoeveel graden twee punten, die je zowel in het
echt als op de kaart ziet ten opzichte van jou liggen. Op het kruispunt van die 2 lijnen bevind je
je op de kaart. Bij transito-peilingen probeer je
op koers te blijven door twee punten die je ziet,
op dezelfde lijn te houden t.o.v. elkaar.
Ik vond het maken van peilingen best lastig. Ik
ben te kippig om de symbolen en nummeringen op de kaart goed te kunnen zien in de boot.
We verlijerden dus behoorlijk terwijl ik aan het
peilen was. Gelukkig vond iedereen dat prima,
omdat we binnen de kortste keren tussen de
zeehonden zaten. Het was erg leuk om die kopjes over, naast en voor je te zien opduiken. Gelukkig spoelden we ook langs een boei en was
het daarmee meteen duidelijk waar we waren.
Waterlezen was voor ons een groter succes.
Dat bleek voornamelijk om het herkennen van
keerwaters te gaan. Achter boeien, tussen kribben en langs uitstekende punten van het eiland
waren echte keerwaters te vinden. Soms was de
keerwaterlijn alleen door een vage vlokkenlijn
te onderscheiden, soms waren het duidelijke

scherpe lijnen. Het netjes in en uitvaren van
keerwaters was voor ons geen probleem.
Daarnaast moesten we natuurlijk rekening leren
houden met het getij: het hoogteverschil tussen
hoog- en laagwater kon rond de 2 meter zijn.
Ook met de stroomsterkte moest je zeer degelijk
rekening houden, omdat je er bij meer dan 2
knopen echt niet meer tegenin kwam.
Dat kwam neer op goede tochtplanning vooraf.
We moesten dus de avond voor een tocht bepalen wat de beste route en tijden zouden zijn.
Daarbij werden alternatieve routes doorgesproken met hun merites. Hierbij leerde je dat je
er altijd ook rekening mee moest houden of je
een goede uitwijkmogelijkheid had als dingen
tegenzaten. Dat je dan bijvoorbeeld een ander
aanlandingspunt kon bereiken. En dat je de veiligste route moest kiezen (degene met de minste
kans om een drukke vaarroute in te spoelen).
Daarbij was het van belang dat je ten allen tijde
goed kunt oriënteren. Boeien kun je overdag
herkennen aan hun kleur, vorm en nummering.
Een aantal van hen heeft lampen die ’s nachts
met een bepaalde frequentie knipperen. Op een
avond zijn we dus het duin opgeklommen en
hebben op basis van de lichtpatronen die we
zagen, de boeien proberen te identificeren op
onze zeekaart.
De weersverwachting voor het tweede deel van
de week werd steeds slechter, zodat we daar dus
meer en meer rekening mee moesten houden.
Woensdag stond er een flinke zuidwester, zodat

we eindelijk eens konden oefenen met surfen op
golven. Donderdag hadden we zowaar branding
en konden we ons ‘s morgens hierop uitleven en
’s middag van Albert-Jan en Govert leren hoe
het eigenlijk moest: Albert Jan op een tafel bij
wijze van boot, Govert als golf ernaast.
Vrijdags wakkerde de wind steeds meer aan.
Corrie en ik besloten tot een boswandeling. Paul
ging ’s ochtends nog wel mee de zee op. ’s Middags moesten we nog even hard leren en theorie examen zeevaardigheid doen, terwijl er een
storm over het eiland loeide. Daarna nog even
uitwaaien op het strand bij een onherkenbaar
woeste zee.
Besloten werd dat niemand op zaterdag terug
mocht varen met zijn eigen boot. Zaterdag was
de storm echter gaan liggen en hadden we al
met al toch nog een rustige overtocht terug naar
het vaste land.
In de toergroep en de zeevaardigheid extra, lag
het accent meer op het varen van tochten dan
het leren zeevaren. Bij zeevaardigheid extra ligt
de nadruk wel meer op tochtplanning. Deze
laatste groep heeft wat lastigere en grotere tochten gevaren, onder meer een oversteek naar
Texel. Een verslag hiervan is elders te vinden in
dit blad.
					 -Margot

31

Rondje Vlieland: Van Vlieland naar Texel en terug

We peddelen en zien voor ons niets dan water.
Er staat een bescheiden briesje en we varen
zuidwaarts van Vlieland af. Je vraagt je af of
de kompaskoers van 220 graden wel precies
klopt. Gaan we uitkomen bij de 2 kardinalen,
die we ten zuiden moeten passeren? We kunnen
hooguit nog wat markeringen tegenkomen van
een stukje vervuilde grond midden op het wad.
Iedereen speurt de horizon af, zonder precies te
weten wat we moeten verwachten.
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ze gerust stellen. Ongeveer een half uur daarna
horen we de eerste F16 zijn boordkanon legen
en weer terugklimmen naar grotere vlieghoogte.
Van de Vlielander krijgen we alsnog de moeilijk
te achterhalen nummers waarmee we voortaan
de Vliehorst beter kunnen bereiken.

Terug naar dag 1. We hebben de betonning naar
Vlieland inmiddels al even achter ons gelaten.
Al speurend ontwaren we uiteindelijk nieuwe
betonning. Eindelijk een aanknopingspunt voor
Gisteravond hebben we de tochtplanning gewaar we zitten. Precies op koers en netjes op
maakt. Ons plan voor vandaag is van het dorp
tijd. De overtocht duurt in totaal ruim 4 uur,
Oost Vlieland naar de noordpunt van Texel te
zonder mogelijkheid om aan land te gaan. Daarvaren. Over het wad en het wantij. We benutten mee vinken we een van de vereisten van ZVE af.
de vloedstroom zuidwaarts via de westelijke
Vier uur onafgebroken peddelen. Pauzeren in
slenk om bij het wantij te komen. Daar willen
de kajak, navigeren, eten. En plassen ...? Onze
we ongeveer bij de kentering van Hoog Water
ervaring leert dat daar een aantal opties voor
aankomen en oversteken naar de volgende geul zijn. Goed je drinken timen en heel lang je plas
die ons met de ebstroom meevoert langs de
ophouden. De geneugten van het wad benutten
oostkust van Texel. Het plan is te mikken op het en boven een ondiepte staand in het water plasEngelsche vaarwater en het Vogelzwin.
sen. Alleen even uitkijken dat je droogpak dan
niet volloopt... En de laatste optie is een klein
Af en toe vliegt een straaljager over. Vandaag
vlotje maken en hangend tussen 2 kajaks boven
schieten ze na een duikvlucht met hun boordka- het water plassen. Als iedereen voor zich uit
non op de oefendoelen op de Vliehorst. Toch fijn blijft kijken is dat buitengewoon praktisch en
dat onze instructeur voor deze 2020 NZKV Vlie- discreet. Desgevraagd kunnen Laura en Adrian
landweek, Max van Uden, uiteindelijk contact
een workshop aanbieden.
kreeg met de commandotoren van de Vliehorst.
We mogen inderdaad veilig onder de F16’s door Het is nog een heel stuk varen, maar het geeft
blijven varen. Heel veel andere keuzes hadden
toch een gevoel van thuiskomen als we de bewe trouwens niet gehad toen we eenmaal zover
tonning van het Vogelzwin kunnen oppikken.
het wad op waren gekajakt. De volgende dag,
Vanaf dan weten we dat we met de ebstroom
op de terugweg, zouden we op het strand een
mee naar de noordpunt van Texel kunnen vaaimabele bebaarde Vlielander op een tractor
ren. Daar gaan we een nachtje kamperen.
spreken, die namens de luchtmacht wilde weten
of we nu wel echt verder oostwaarts varen. We
Als we de tenten hebben opgezet evalueren we
zijn dan net de Vliehorst gepasseerd en kunnen onze tocht en plannen we de terugweg. Boven-

aan de zeekaart staat in het Engelschmangat
een extra waarschuwing: “alleen te bevaren met
kennis van dit gebied”. Oké, die kennis hebben
we nog niet, maar gaan we dus opdoen! De stroming in dit gebied is erg sterk. Er staan op het
strand ook borden met verboden te zwemmen.
We willen heel graag via de Noordzeekant van
Vlieland terug, maar dat stelt zo zijn eisen. Het
liefst benutten we de vloedstroom voor de hele
lengte van Vlieland. Maar we hebben ebstroom
of de kentering nodig om het Engelschmangat
uit te komen. De stroming loopt op tot 3 knopen. Dan komen we tot de ontdekking dat laagwater morgenochtend om 7:45uur is! Dus 7:30
in de boot. In het donker onze tenten inpakken
en nog een stuk met de kano’s lopen om op tijd
in de boot te zitten. Terugrekenend komen we
op 5:30 uur opstaan. Oef!
Zodra we dat plan vastgesteld hebben, gaan we
lekker eten bij een strandtent. Daar vertelt Max
dat de kampeertrektocht ook een oude traditie
is. Dus onze trektocht is ook een nagedachtenis
aan Sien: een instructeur die elke Vlielandweek
altijd een trektocht organiseerde. Ze is enkele
jaren geleden overleden aan kanker. Mooi om
deze traditie in ere te houden.
Als we de volgende ochtend in alle vroegte aan
onze tocht beginnen, is het mistig en stil. Het
water trekt al een klein beetje naar binnen
als we op de Noordzee aankoersen. De mist is
dicht, maar van de kustwacht krijgen we groen
licht om te varen, als we GPS bij ons hebben.
Spannend ook. Zullen we de boeien vinden. We
varen breed, naast elkaar, zodat we de meeste
kans hebben om de boeien te vinden. Dat lukt

heel goed.
De opkomende zon zet de mist om in de meest
bijzondere kleuren. Alle gedoe van slecht slapen, een zeiknatte tent inpakken en in het
donker ontbijten valt weg bij dit magische
moment. Wat een pracht. We zijn er stil van.
We schieten snel een paar foto’s. Maar eigenlijk
is er geen tijd voor. De vloedstroom komt al op
gang en wij moeten nog een uur peddelen om de
zuidpunt van Vlieland te ronden. We volgen de
kustlijn, gaan het hoekje om en daarna kunnen
we met de vloedstroom de hele lengte van het
eiland terug varen. Heel veel tijd om in een cadans te komen, oefenen met techniek en water
lezen: waar zit de meeste stroming?
We verliezen tijdens een drijfpauze een luik, dat
bleek niet vast te zitten met een touwtje. Het
verdwijnt in een ogenblik in het water, onvindbaar. Er volgt een noodreparatie met Duck tape,
elastiek en een plastic zak. Die constructie blijkt
ook de komende dagen voldoende: zelfs in de
branding.
De straaljagers vliegen over, maar wachten
gelukkig met schieten tot wij de Vliehorst gepasseerd zijn. We krijgen bijna een zonnesteek door
de brandende zon. Gelukkig net op tijd pauze:
genieten van koffie met gebak in een strandtent.
Het puntje van Vlieland weer om en we varen de
haven weer binnen. Rondje Vlieland: check!
-Laura van Keijsteren en Adrian Los

33

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 wij in gesprek met leden die lange tijd een boegbeeld van een commissie zijn geweest, maar die nu het stokje overdragen. Woutske is in gesprek met Irene Aarts over de introductiecommissie en Johanneke spreekt met Sjaan over het Peddelblad.

Paspoort
Naam:			Irene Aarts
Lid sinds:			Juni 2013
Kanodiscipline(s):
Vooral wildwater
Is/was actief als:
Introductie commissie (vanaf april 2015 als algemeen
lid en vanaf juli 2017 als coördinator) en daarnaast
				organisatie van WW tripjes.
Interview door:		
Woutske
Irene is al jaren de coördinator van de introductiecommissie en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor vele nieuwe leden. Dit jaar was het laatste jaar waarin Irene coördinator was.
Vanaf het nieuwe jaar neemt Michelle het stokje van haar over. We hebben een gesprek met
Irene om te kijken wat de rol van introductie coördinator inhoudt.
Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
Vroeger ging ik alleen in de vakanties wildwater
varen, maar ik wilde graag vaker kanoën. De
introductiecursus gaf mij de instap naar andere
kanodiciplines. Het begon echter dramatisch.
De eerste avond (voor Corona bestond de intro
uit 5 avonden en een zondag) had ik al gemist
en bij de tweede avond stond ik aan de verkeerde kant van de plas. Ik was al zenuwachtig, dus
dat was zeker geen goed begin. Toen ik eenmaal
op de goede plek was, hebben we zoveel gelachen dat de spanning er heel snel af was. Wat
waren dit enthousiaste mensen!
Nadat ik een tijdje bij UKC rondliep vroeg
Johanneke of het mij leuk leek om bij de introductie te komen helpen. Ik heb getwijfeld, maar
wat ben ik blij dat ik bij de introductiecommissie ben gegaan!
Hoezo dat?
Het is heel tof om om samen iets te organiseren.
Samen kun je zoveel meer doen dan alleen, het
lijkt soms wel een professionele organisatie.
Daarnaast leer je natuurlijk heel veel nieuwe
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leden kennen en weet ik veel beter wat er speelt.
Elke keer als ik op de club kom zie ik bekende
gezichten. De club is daardoor meer als een
thuis gaan voelen!
Ten slotte is het heel interessant om verschillende mensen te ontmoeten. Mensen hebben
diverse redenen om te gaan kayakken. De ene is
mega sportief en ziet het als een wedstrijdsport,
terwijl de ander gewoon lekker een beetje wil
peddelen. Daarnaast varieert het contact met
de mensen ook heel erg. Soms heb je lastige
“gesprekken” via de e-mail, maar als je dezelfde
persoon dan tijdens de introductie spreekt, dan
blijkt hij of zij super sympathiek te zijn.
Wat doe je zoal als coördinator van de
introductiecommissie?
In het begin deed ik samen met Dorine de
coördinatie. Dorine had contact met de deelnemers en ik verzorgde het contact met de verschillende mensen binnen UKC. Hierbij moet je
denken aan het afstemmen van de verschillende
data, zodat de data goed uitkomen voor zowel
de introductiecommissie als de verschillende
disciplines die elk een avond van de introductie
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verzorgen.
Nadat Dorine de introductiecommissie verliet,
heb ik ook de externe communicatie opgepakt.
Dit houdt in dat ik gedurende het hele jaar mailtjes van geïnteresseerde mensen beantwoordt,
mensen op de hoogte stel van de data van de
cursus en de vragen beantwoordt die bij deze
mensen leven. Tijdens de cursus ontvang ik alle
deelnemers en open ik de cursus met een welkomstwoord.
Ten slotte bedenken we met de hele commissie
hoe we de cursus willen aanvliegen, wat willen
we de deelnemers leren? In welke volgorde?
Wie kan de instructie verzorgen?
Hoeveel tijd ben je hiermee bezig?
Het handige van de introductiecursus is dat het
grote plaatje wel vaststaat (tenzij Corona langs
komt), dus veel zaken kunnen uit voorgaande
jaren hergebruikt worden. Het meeste werk is
de afstemming voor het vinden van de juiste
data en het beantwoorden van alle vragen die
bij de mensen leven. In de periode waarin een
introductie plaatsvindt ben je elke week een
avond op de club en daarnaast ben je vaak ook
nog wel een avond aan het mailen. In de rest
van het jaar is het behoorlijk rustiger en is het
een halve dag per maand.

“Ik heb getwijfeld, maar wat ben
ik blij dat ik bij de introductiecommissie ben gegaan!”
Wat is er lastig?
Het afstemmen van de verschillende agenda’s is
het lastigste onderdeel van mijn taak. Enerzijds
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heb je natuurlijk de persoonlijke agenda’s van
de leden van de introductiecommissie, maar
daarnaast moeten we ook rekening houden met
de disciplines die een “gastles” geven en met de
andere activiteiten die bij UKC georganiseerd
worden. Uiteindelijk lukt dit natuurlijk wel,
maar het is wel altijd een grote puzzel.
Wat heb je geleerd?
In mijn periode in de introductiecommissie heb
ik geleerd om voor een groep te spreken. Dit
had ik nog nooit gedaan en het ging vast niet
altijd goed. Maar je doet het toch samen en ik
werd altijd geholpen als ik even niet uit mijn
woorden kwam. Door de jaren heen ben ik hier
makkelijker in geworden.
Ten slotte moest ik echt leren om te delegeren.
Ik wil graag overal over meepraten en overal bij
meedoen, maar dan wordt het gewoon heel veel.
Dit jaar ben ik bijvoorbeeld niet mee geweest als
instructeur op het water, maar regelde ik ondertussen de dingen aan de kant. Hierdoor werd
het voor mij allemaal relaxter was.
Heb je een tip voor leden die twijfelen
over of ze actief willen worden binnen de
UKC?
Ga gewoon een keer iets doen. Het is heel leuk
om met andere UKC’ers bezig te zijn en iets op
te bouwen. Je zit er niet voor altijd aan vast.
En als je zelf iets doet, dan zie je pas wat er allemaal moet gebeuren om de activiteiten bij UKC
mogelijk te maken. Neem niet alles voor lief!

Paspoort
Naam:
		Sjaan Bindt
Lid sinds:			Augustus 2015
Kanodiscipline(s):
Slalom en Wildwater
Is/was actief als:		
Coördinator Wildwatercommissie (april 2020 - heden)
				
Coördinator & Vormgeving Peddelblad (jan 2016 - dec 2020)
				
Tekstschrijven Website (juli 2018 - maart 2019)
Interview door:		
Johanneke
De afgelopen vijf jaar was Sjaan als coördinator en vormgever de drijvende kracht achter
Het Peddelblad. Er verschenen maar liefst
zeventien edities onder haar auspiciën. Na deze
editie draagt Sjaan het vormgevers stokje over
aan Jonathan en het coördinator stokje aan
Margot. We gingen met Sjaan in gesprek om te
kijken wat we kunnen leren van haar ervaringen met Het Peddelblad.
Hoe kwam je erbij om met Het Peddelblad aan de slag te gaan?
Mijn eerste kennismaking met UKC was tijdens
de Zomerweek van 2015. Daar ontmoette ik
Carline die op dat moment nog Het Peddelblad
maakte. Door haar verhalen werd ik enthousiast. Dus toen Johanneke mij begin 2016 vroeg
of ik het werk van Carline wilde overnemen was
ik daar wel voor te porren!
Waar werd je zo enthousiast van?
De combinatie van iets nieuws leren en het
inzetten van mijn creativiteit sprak me aan.
Carline maakte Het Peddelblad in InDesign een
programma dat ik nog niet kende en ik wilde
graag leren hoe dat werkt. Tegelijkertijd kon ik
mijn creativiteit inzetten voor het opmaken van
Het Peddelblad.
Daarnaast speelde ook mee dat ik een super
leuke zomerweek had gehad. De wildwatergroep
voelde als één grote familie en daar wilde ik heel
graag bij horen. En als je bij een familie hoort
moet je daar ook aan bijdragen. Sindsdien zie
ik het werk voor Het Peddelblad vooral als een
goede manier om met iedereen in contact te
blijven.

Wat vind je leuk aan je werkzaamheden
voor Het Peddelblad?
Ik vind het persoonlijk een hele leuke uitdaging
om van heel veel versnipperde ingrediënten
één geheel te maken. Daarnaast vind ik het leuk
om met Het Peddelblad een dwarsdoorsnede te
laten zien van hoe het met de club gaat en wat
er allemaal gebeurt. We zijn een grote club met
veel disciplines en Het Peddelblad is een goede
manier om op de hoogte te blijven over wat er in
de andere disciplines gebeurt.
Daarnaast vind ik het creatieve proces om te
bedenken wat er allemaal in het volgende Peddelblad moet komen heel leuk. Dat heb ik de
afgelopen jaren samen met Lizelotte en Margot
gedaan. Vooral nu met Corona is het een hele
uitdaging om het blad vol te krijgen. Omdat er
minder activiteiten zijn geweest moeten we andere dingen verzinnen om over te schrijven.
Wat vind je het minst leuk?
Het verzamelen van de artikelen. Je moet veel
mensen benaderen om voldoende stukken bij
elkaar te krijgen en vaak moet je er zelfs dan
nog een paar keer achteraan voordat je het
stuk daadwerkelijk krijgt. Dat kost veel tijd. In
het begin deed ik dat allemaal zelf maar al snel
kreeg ik hierbij gelukkig hulp van Lizelotte en
Margot. Zij organiseren niet alleen de artikelen
maar doen ook de redactie. Daardoor kon ik me
beter focussen op het samenstellen en het vormgeven van het blad.
Hoeveel tijd ben je bezig met Het Peddelblad?
Ongeveer 40 uur per blad. Verreweg de meeste
tijd besteed ik in de dagen tussen de deadline
en het uitkomen van het blad want je kunt pas
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beginnen met opmaken als je weet wat er allemaal is.
In het begin ben ik mezelf wel eens voorbij gelopen. Dan kwam er weinig kopij binnen en ging
ik zelf ook nog allemaal artikelen verzinnen en
schrijven. Terwijl het samenstellen van het blad
ook al heel veel tijd kost. Ik ben dus grotendeels
gestopt met het schrijven van artikelen want dat
werd veel te veel.

“We hebben iets prachtigs
waar we heel trots op mogen
zijn”
Wat heb je geleerd van je werk voor Het
Peddelblad?
Ik heb geleerd om met InDesing te werken.
Carline heeft me eerst wat dingen laten zien en
de rest heb ik uitgezocht op YouTube. Daar kan
je echt alles vinden wat je wilt weten. Terwijl je
bezig bent loop je steeds wel weer tegen nieuwe
dingen aan die je wilt weten en YouTube helpt
altijd om het op te lossen.
Nu ik dit vijf jaar doe zie ik ook wel een ontwikkeling in de manier waarop ik de Peddelbladen
heb opgemaakt. In het begin waren ze heel druk
met veel kleurgebruik. Inmiddels zijn ze rustiger en professioneler.
Hoe verhoudt je werk voor Het Peddelblad zicht tot je dagelijkse bezigheden?
Ik werk in het ziekenhuis, dus mijn werk is iets
heel anders. Dat is ook wat het werk voor Het
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Peddelblad voor mij zo leuk maakt: dat ik iets
anders kan doen dan ik normaal al doe. Als ik
hetzelfde zou doen zou dat niet uitdagend en
saai zijn. Ik heb wel een keer meegedacht met
Sonja, Yvette en Woutske die bezig zijn om de
EHBO voor de club op te zetten. Een keertje
meedenken over dit soort dingen vind ik natuurlijk wel heel leuk om te doen!
Heb je een tip voor leden die twijfelen
over of ze zich willen inzetten voor UKC?
Niet twijfelen! Haha ik snap het wel hoor als je
twijfelt. Zeker als er oproepjes zijn voor klusdagen. Dan denk je: ‘kan ik dat wel?’ Maar bij UKC
sta je er nooit alleen voor. Er zijn altijd mensen
die kunnen helpen en uiteindelijk valt het altijd
mee.
Wat zou je willen veranderen aan UKC?
Pfoe! Ik vind de club heel mooi; we hebben met
elkaar echt iets prachtigs waar we heel trots op
mogen zijn. We hebben het gezellig met elkaar
en daarnaast hebben we ook nog een heel mooi
gebouw met fijne douches. Dat vind je niet zomaar ergens anders.
Ik ben er wel eens bang voor dat de verbinding
met de club zoek raakt als we teveel groeien. In
het begin (her)kende ik iedereen. Nu zie ik ook
wel eens mensen die ik niet ken. Het lijkt soms
een beetje alsof we van een dorp, waar iedereen
elkaar kent, een stad aan het worden zijn, waar
mensen meer anoniem blijven. Ik zou het echt
heel zonde vinden als dat gebeurt. Misschien
dat nieuwe leden zich voortaan kunnen voorstellen in de nieuwsbrief of in Het Peddelblad?
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Personalia
Bedankt!
Zo aan het einde van het jaar nemen een aantal mensen afscheid van UKC, onder wie twee
actieve leden. Logan is verhuisd en stopt helaas
ook met de open kano instructie. Jossi heeft
besloten om haar lidmaatschap op te zeggen en
daarmee komt er ook een einde aan de periode
waarin ze de eerst buddy coördinator van UKC
was. Daarnaast was Jossi ook actief in de toercommissie, waarin ze statistieken van de verschillende toertochten bijhield. Logan en Jossi:
heel erg bedankt voor jullie inzet voor de club
en super jammer dat we het vanaf 2021 zonder
jullie gezelligheid moeten stellen.
Sjaan en Irene stoppen met hun rollen als coördinator van respectievelijk het peddelblad en de
introductiecommissie. Corrie is gestopt met de
Vechtroute inspectie. Gelukkig gaat dit niet gepaard met opzegging van het lidmaatschap, dus
we zien hen zeker nog terug! Wel willen we ook
Sjaan, Irene en Corrie op deze plek heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor
UKC. Om hun afscheid te onderstrepen hebben
we hen beide geïnterviewd voor de rubriek Goed
Bezig elders in dit Peddelblad.
Veel succes!
Met alle functies die beëindigd worden, hebben we ook goed nieuws. Van de bovenstaande functies zijn een aantal alweer gevuld. Bas
Walraven wordt onze nieuwe buddy coördinator
en gaat nieuwe leden koppelen aan bestaande
leden om zo iedereen een warm welkom bij de
club te heten. Ook voor nieuwe leden: Michelle
wordt de nieuwe coördinator van de introductiecommissie en zal zorgen dat de eerste ervaringen van (potentiële) nieuwe leden positief
zijn! Daarnaast hebben twee commissies aanvulling gekregen. Yvette gaat Sonja helpen met
de EHBO en Loek gaat de activiteitencommissie
aanvullen. Eerder was Jonathan al begonnen bij
het Peddelblad om vanaf 2021 definitief Sjaan
haar rol over te kunnen nemen.
Eind november is ook de projectgroep die zich
bezig gaat houden met de nieuwbouw gestart. In
deze projectgroep zitten Lennart, Tom Eames,
Jan Tjalling, André, Frank, Maaike, Sjoerd en
namens het bestuur John en Johanneke. Zij
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werken op dit moment aan een plan dat we tijdens de ALV in het voorjaar met iedereen willen
bespreken.
Zoals al vermeld in de nieuwsbrief is er ook een
volledige nieuwe commissie bijgekomen: de
vlakwatercommissie. Tom (Eames), Martin en
Remco gaan zorgen dat het sprinten een volwaardige discipline binnen UKC wordt. Super
leuk dat jullie dit zo enthousiast oppakken!
We zijn super blij dat zoveel mensen zich willen
inzetten voor UKC. Veel succes gewenst voor
Bas, Michelle, Yvette, Loek, Jonathan, Lennart, Tom, Jan Tjalling, André, Frank, Maaike,
Sjoerd, Tom, Martin en Remco!

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 nog iets ontbreekt of als je
iets kan betekenen op net een andere manier,
dan staan we daar natuurlijk ook voor open: laat
vooral van je horen en we maken het passend.
Voor meer informatie kun je terecht bij Johanneke of Woutske via info@utrechtsekanoclub.
nl. De volledige vacaturetekst is te vinden op
onze website: https://www.utrechtsekanoclub.
nl/vacatures/. Ook als er in dit overzicht iets
mist of iets niet klopt kun je dit ook aan ons
laten weten.
Alvast veel dank voor je reactie!
Johanneke & Woutske

Actieve Leden Coördinatie
Naast de rol in het bestuur zijn Woutske en
Johanneke in 2020 bezig geweest met het
benaderen van (nieuwe) actieve leden, zorgen
dat we op de hoogte zijn van wat er speelt in de
commissies, de sfeer/dankbaarheid te vergroten
en te zorgen dat het percentage actieve leden
ongeveer 45% bedraagt. Het is de bedoeling dat
deze taken een structurele plaats binnen UKC
krijgen en daarom zijn we op zoek naar iemand
(of een duo!?) die het leuk vindt om dit (grotendeels) van ons over te nemen. Lijkt het jou leuk
om de drijvende kracht achter alle actieve leden
te worden, laat dit dan weten aan Woutske of
Johanneke!
Coördinator Materiaal Commissie
De materiaalcommissie heeft twee belangrijke
taken: beheer & onderhoud van clubmateriaal
en het verwerven van nieuwe materialen. De
materiaalcommissie zoekt een nieuwe coördinator. De belangrijkste taak van de coördinator is het opstellen van het jaarlijkse materiaalinvesteringsplan (binnen de kaders van het
meerjaren investeringsplan). De verschillende
disciplines formuleren jaarlijks hun wensen.
Vervolgens moeten deze wensen op elkaar, op
het beschikbare budget en op de beschikbare
stallingsruimte worden afgestemd. Ook moeten keuzes en afwegingen worden gemaakt in
het bredere clubbelang. Dit vanzelfsprekend
in nauw overleg met de commissies en (op
hoofdlijnen) het bestuur. Daarnaast zorgt de
coördinator voor afstemming over beheer en
onderhoud van het bestaande materiaal. In de
commissie zitten reeds een aantal leden die hier
actief mee aan de slag zijn.
Communicado voor bouwgroep
Op dit moment is de werkgroep nieuwbouw aan
het opstarten. De nieuwbouw wordt een groot
project en we vinden het belangrijk om zowel
onze leden als (op een gegeven moment ook) de
buurtbewoners hierover goed op de hoogte te
houden. Daarom zoeken we iemand die het leuk
vindt om met een communicatie insteek mee
te doen met de bouwwerkgroep om onze leden,
buurtbewoners en mogelijk op termijn ook
andere stakeholders op gezette tijden van een
leuke en goede update te voorzien. Vind jij het
leuk om dat te doen? Neem dan contact op met
John of Johanneke.

Vechtroute Inspectie
UKC inspecteert elk jaar de kanoroute over de
Vecht. We signaleren of alle bordjes nog op hun
plek hangen en of ergens onderhoud nodig is.
Klein onderhoud doen we zelf door de bordjes eventueel schoon te maken en eventueel
even iets te snoeien. De inspectie vindt plaats
in het voorjaar. UKC krijgt voor de inspectie
een bijdrage in de clubkas. Het gaat in totaal
om 4 trajecten. Voor twee van deze trajecten
(Utrecht-Breukelen en Weesp-Muiden) zoeken
we op dit moment een nieuwe inspecteur. Iets
voor jou? Laat het weten aan Johanneke.
‘Aanjager’ van tochtleiders
Als aanjager van de tochtleiders zorg jij ervoor
dat alle UKC leden op tijd een uitnodiging
krijgen voor de toertochten door de tochtleiders aan te sporen. Ook verzoek je hen om na
de tocht een tocht evaluatie in te vullen. Je hebt
overzichtelijke werkzaamheden die bestaan uit:
Eenmalig alle toertochten in je agenda zetten.
Ruim voor elke tocht de tochtleider een standaard mailtje sturen om hem/haar aan de
uitnodiging te herinneren (en even checken of je
de uitnodiging zelf in je mailbox krijgt).
Na de tocht de tochtleider een standaard mailtje
sturen met het verzoek om de tocht te evalueren.
Tussendoor kalenderwijzigingen in de gaten
houden in overleg met de Toercommissie.
Verzamelaar en creatieve geest voor het
Peddelblad
De Peddelbladcommissie is opzoek naar iemand die mee wil helpen met het verzamelen en
bedenken van nieuwe artikelen. Per peddelblad
ben je hier zo’ n 10-15 uur aan kwijt. Deze commissie geeft je een bredere inkijk op de club,
brengt je organisatieskills omhoog, laat je meer
mensen kennen binnen de club en het heeft
doorgroei mogelijkheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het grafisch tekenen voor het peddelblad. Mocht je interesse hebben stuur dan een
mail naar peddelblad@utrechtsekanoclub.nl
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Bedankjes en complimenten

Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie zetten we een lid in het zonnetje voor zijn of haar
inzet voor UKC. Dat betekent natuurlijk niet dat er de rest van het jaar niks gebeurt waar
we mensen een complimentje of bedankje voor kunnen geven. Dit kan via het bedankjesen complimentenbord in het clubhuis of hier in het Peddelblad. Stuur daarvoor een mailtje
naar info@utrechtsekanoclub.nl. En vertel het ook aan de persoon zelf, want een bedankje
of compliment krijgen is altijd leuk, toch!?

Sonja bedankt voor het kijken naar het achterlicht
van de trailer, fijn dat die het nu weer doet!

Dankjewel Eefje van den Braak dat je het water
uit de trailer hebt laten lopen! Dat komt de levensduur zeker ten goede!
John, Marjoke, Fred, Lennart, Paul, Peter,
Sjoerd en Marco: Super veel dank voor al het voorbereidende werk dat jullie hebben gedaan voor de
nieuwe sloten op ons clubgebouw. We kijken er naar
uit om hier straks gebruik van te kunnen maken!
Bedankt Toercommissie en tochtleiders, voor het maken en steeds weer aanpassen van de toeragenda.

Fijn dat Paul en John nog weer een paar
plekjes voor kano’s in de stalling hebben
weten te creëren, daar maken we met z’n
allen gretig gebruik van!
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Fijn dat we elk jaar weer zoveel leden hebben die
zich inzetten voor UKC. Op dit moment zijn er maar
liefst 74 leden actief in commissies en voor andere
functies. Zonder jullie zou UKC niet bestaan; bedankt
dus allemaal!

Algemene gegevens
bestuur@utrechtsekanoclub.nl
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: kantine@utrechtsekanoclub.nl
Marjoke: marjoke@utrechtsekanoclub.nl
Introductie
Michelle (coördinator), Cor
Veninga, Claudia, Niels, Sjoerd,
Johanneke introductie@utrechtsekanoclub.nl
Jeugd
Anke (coördinator), John van
der Heemst, Jeroen van Hemert,
Jur, Mieke Steenbruggen, Oscar
jeugd@utrechtsekanoclub.nl
Kanopolo
Jonna (coördinator), Eefje
Roelofs, Kenneth, Ties, Tijmen
kanopolo@utrechtsekanoclub.nl

Slalom
André Lindenbergh (coördinator), Elke, Evert, Gert-Jan, Niels
slalom@utrechtsekanoclub.nl
Toervaren (inclusief
zeevaren en open kano)
Eefje van den Braak (coördinator), Claudia, Corrie, Olaf, Otto
toervaren@utrechtsekanoclub.nl
Adrian (coördinator zeevaren)
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan-Tjalling (coördinator open
kano),
openkano@utrechtsekanoclub.nl
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Stuur al je verslagen van
tochten en evenementen naar ons op voor het
volgende Peddelblad. Alles
is welkom! Foto’s, berichten enzovoort. Als je leuke
feitjes weet of interessante
vondsten, tips of moves,
horen we het ook graag.
Stuur een mail naar
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater
Volg de Utrechtse Kano Club
Sjaan en Bobby (coordinator),
Cor Veninga, Lennart, Reinier,
Sjoerd
wildwatervaren@utrechtsekanofacebook.com/kanoclubutrecht
club.nl
FACILITEITEN & ONDERSTEUNING
Activiteitencommissie
Irene Grijzen (coördinator),
Bart, Gerben, Jitse, Lennart,
Loek
activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl
Gebouwbeheer
Fred (coördinator), Thom Helmond
gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl
Stallingsbeheer
Paul (coördinator), Marco
stalling@utrechtsekanoclub.nl
Kantine & Verhuur Clubhuis
Dineke (coördinator)
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl
Lustrumwerkgroep
Evert (coördinator), Dineke,
Irene Grijzen
lustrum@utrechtsekanoclub.nl

Materiaalcommissie
Vacature (coördinator),
Ties, Gosse, Remco, Reinier,
Tom Eames, Adrian, André
Lindenbergh, Eefje van den
Braak
materiaal@utrechtsekanoclub.nl
Nieuwbouw werkgroep
Lennart, Tom Eames, Jan
Tjalling, André, Frank,
Maaike, Sjoerd en vanuit
het bestuur: John en Johanneke
Peddelblad
Sjaan (coördinator),
Lizelotte, Margot, Jonathan
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl
Website
Marian (coördinator),
Ingmar
webmaster@utrechtsekanoclub.nl
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