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Toervaren:
Stadstocht Amersfoort

Willdwater:
Introductiecursus

Toervaren:
Biesbosch bij Nacht

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

Voorwoord
De tijd gaat snel. Dit is namelijk alweer het
laatste blad van het jaar!
Vorig jaar maakten we ons nog druk om
bepaalde rubrieken in het blad zoals het
toervaren en was het moeilijk om 4 bladen
vol te krijgen. Toen zijn we na 3 bladen
gegaan en hebben we wat meer aandacht
besteed aan het tourvaren om daar ook
artikelen van te kunnen publiceren.
Dit jaar is een succes geweest. We hebben
3 zeer goed gevulde bladen kunnen maken
waarin we een goed beeld hebben kunnen
schetsen van de meest beoefende diciplines.
Uiteraard kunnen wij dit niet zonder de
auteurs. Daarvoor onze dank! Met jullie
hulp hebben we weer prachtige bladen kunnen maken.
Gezien we zulke volle bladen hebben kunnen produceren, willen we komend jaar
weer terug naar 4 peddelbladen!

De deadlines kunnen jullie vinden in de
agenda op de website van UKC.
Voor nu rest ons nog één ding en dat is
jullie allen een goed, gezond en gelukkig
nieuw(kano)jaar te wensen!
Groetjes,
Lizelotte, Margot en Sjaan
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Hoera! In het najaar wonnen we de prijs voor de snelst groeiende (bij het watersportverbond aangesloten) kanovereniging in 2019! We kregen er maar liefst 36 leden bij en
mochten daarom een wisselbokaal en een bos bloemen in ontvangst nemen tijdens de
Landelijke Kanodag.
Dat we zo groeien komt natuurlijk eerst en vooral omdat we zo’n toffe club zijn: daar
wil iedereen bij horen. Ik wil iedereen die daar op zijn of haar manier aan heeft bijgedragen van harte bedanken: nieuwe leden vriendelijk wegwijs maken, zorgen voor een
opgeruimde en gastvrije ontvangst en goed onderhouden kanomaterialen: alles draagt
bij aan de gezellige en prettige club waar steeds meer mensen zich op hun gemak voelen.
Bedankt!
Tegelijkertijd stelt de groei ons voor nieuwe uitdagingen: we hebben een wachtlijst voor
de Open Kano stalling, we moeten soms even wachten voordat we kunnen douchen en
die ene kano die zo lekker vaart is vaak al ingepikt. Het zijn nu nog geen grote problemen
maar we willen graag voorkomen dat deze uitdagingen in de toekomst wel problemen
worden.
Daarom hebben we in september geïnventariseerd hoe onze leden tegen de groei aankijken. Ook stelden we een werkgroep samen die met dit vraagstuk aan de slag is gegaan.
Tijdens de ALV presenteerden we de resultaten van de vragenlijst en brainstormden we
onder leiding van deze werkgroep over de clubcultuur, actieve leden (de UKC benaming voor vrijwilligers), stalling en de agenda. Dit leverde mooie inzichten op waarmee de
groei-werkgroep verder aan de slag gaat. Tijdens de ALV van 4 maart adviseren zij ons als
club over hoe om te gaan met de groei.
Elders in dit Peddelblad kunnen jullie alvast de eerste bevindingen van de groei-werkgroep teruglezen. Heb je waardevolle aanvullingen? Laat het dan vooral weten, dan
nemen we het mee. Dat kan bijvoorbeeld op zondag 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie. Sowieso leuk om je daar te treffen en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar; tot
dan!
Hartelijke groet,
Johanneke

V

an de ledenadministratie

In dit peddelblad kun je lezen dat we dit jaar de prijs hebben gewonnen voor de kanoclub met de meeste nieuwe leden. In 2019 heeft UKC 36 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Welkom allemaal!
Tegenover alle nieuwe leden, hebben helaas ook 31 leden opgezegd. Sommigen zijn
slechts kort lid geweest en kunnen helaas niet de tijd vinden om ook echt te gaan kanoën.
Daarom hebben Dawid, Lise, Roeland, Simon Ho en Tie afscheid genomen van UKC.
Er zijn drie leden van (bijna) het eerste uur die afscheid hebben genomen. Dit zijn
Antoinette, Marianne Boutellier en Jan Stellingwerff. Antoinette is meer dan 30 jaar
lid geweest van UKC. Antoinette was een actief slalomster. Mede door haar inzet zijn de
Nederlandse slalom wedstrijden er gekomen. Dankjewel! Marianne en Jan zijn meer dan
28 jaar lid geweest. Beide waren ze actief in het toeren en veel huidige leden hebben met
Marianne en Jan hun eerste tochtjes gevaren. Bedankt!
Ank, Carline, John van Luik, Milou, Richard, Ronald en Ruben en zijn tussen de 5 en
16 jaar lid geweest van UKC. Ruben willen wij graag nogmaals bedanken voor zijn
penningmeesterschap voor UKC, dankjewel! John, bedankt voor jouw tijd om onze website mooier te maken en voor het bijhouden van de mailinglijsten. Carline, dankjewel
voor het verzorgen van een geheel vernieuwd peddelblad!
Daarnaast zijn er leden die 1 tot 5 jaar lid zijn geweest: Anneloes, Arjen, Astrid, Coen,
Didier, Eva, Joris Franssen, Jens, Kees, Marije, Martin Ypenburg, Menno Nijhuis,
Natascha, Peter de Vries, Tom van Zanten en Sylvana. Tijdens zijn lidmaatschap heeft
Tom onze gehele website van een nieuw design voorzien en ervoor gezorgd dat de content
eenvoudig aangepast kan worden. Dankjewel Tom!
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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ALV & Groeiwerkgroep
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Afgelopen ALV vergadering op 6 november
zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp: ‘UKC groeit: Hoe willen we daar mee
omgaan?’.
Vanuit UKC is er een groei-werkgroep gestart, die deze vraag zou willen uitwerken en
daarnaast is er ook een vragenlijst naar leden
gestuurd. Die lijst is door 64 leden ingevuld.
Graag willen we jullie informeren over de
stappen, die nu zijn gezet en de denkrichtingen, die we nu verder verkennen. Op de
ALV werd er gebrainstormd over mogelijke
oplossingen en mogelijke knelpunten. Hieronder wordt kort aangegeven wat er werd
besproken en tevens wat de huidige stand
van zaken is:
Clubcultuur & Actieve leden:
UKC is een gastvrije club met een mooie geschiedenis. Het is leuk om te zien dat steeds
meer nieuwe leden onze club waarderen.
Gezelligheid staat voorop en UKC kent veel
actieve leden. Dit hangt samen met de cultuur; iedereen doet mee en wil zich inzetten
voor de club.
Wanneer de club groeit is het van belang dat
de nieuw leden hierin goed worden opgevangen en gelijk gevraagd wordt naar zijn/
haar kwaliteiten zonder daar druk op te
hoeven zetten. Verplichten van taken willen
de leden niet, maar liever vertrouwen hebben dat mensen actief meehelpen. Dit zal
de insteek zijn. Daarbij is goed contact met
belangrijke ‘key’ figuren een must.
Tevens willen we ervoor zorgen dat ook de
selecte kleine groep, die het meest actief is,
gemotiveerd blijft (en niet Burn-out achtige
verschijnselen krijgt :). Zo is de introductiecursleuk, maar ook belastend. Daarom zal
in ieder geval in het voorjaar 1 cursus ge-

geven worden en niet meer dan dat. Tenzij er
daarna draagvlak is en genoeg aanmeldingen
en enthousiasme om een volgende cursus op
te zetten. Hierdoor houd je ook meer overzicht wat betreft de groei van UKC.
Stalling:
Er is gemerkt dat we stallingsplekken tekort
komen. Er waren wel wat kano’s die aan het
verstoffen waren. Zodoende is er vanuit de
groei-werkgroep een belrondje geweest.
Deze actie heeft ons uiteindelijk maar liefst
11 stallingsplekken opgeleverd. Daarmee
is de ergste druk voor reguliere kano’s voor
even geweken.
Wel is een Open Kano stalling nog steeds
erg wenselijk en nu wordt er gekeken om de
stalling zodanig in te richten om meer kano’s
kwijt te kunnen.
Tevens wordt er vanuit de groei-werkgroep
gekeken naar een evt. ‘Drijvend stallingsplek’
of een kleine stalling extra op het grasveld,
daar zijn we nog in overleg met het recreatiegebied. Wel is de hoge nood hierin niet
gebleken.
In 2019 hebben meer dan gebruikelijk aantal leden opgezegd (33), omdat ca 10 leden
met een stoffige boot in de stalling actief zijn
benaderd over hun vaarintenties in 2020.
Dat heeft geresulteerd in:
- opzeggingen
- vrijkomende stallingplaatsen (11 x)
- kano schenkingen aan UKC voor inzet als
clubboot
Omdat er ook 36 aanmeldingen waren zijn
we toch weer iets gegroeid, maar wel minder
dan de prognose was.
Agenda & Clubhuis:
De woensdagavond is de drukste avond en
dan komen we in de knel met het gebruik
van het clubhuis. Hierin zijn oplossingen

verkend en hieruit zijn een aantal Quickfixes ontstaan:
• Planken boven de klerenhangers maken
waar je je tas kunt stallen. Daardoor oogt de
kleedkamer minder vol
• De grote centrale tafel vervangen voor
kleinere. Ook dat maakt de ruimte minder
vol (letterlijk). Of de centrale tafel kleiner
maken (kan ook).

Concrete oplossing: Na het ledenberaad zijn
er gesprekken geweest binnen de polo-cie en
trainers. Het probleem van te veel poloërs
die tegelijk willen varen, speelde namelijk al
dit jaar en daar wilde ze een oplossing voor
zoeken.
Er gaat nu door de diverse teams na elkaar
getraind worden, op zowel de maandag als
woensdag, met een beperkte overlap om
bijv. gezamenlijk een partijtje te kunnen spelen. Tijdsvensters: 19:00-20:30 en 20:00 tot
21:30. Daarnaast wordt er een extra trainingsavond ingesteld op vrijdag.

Andere mogelijke oplossing: Spreiding van
activiteiten
• Alle ‘extra’ activiteiten zoals cursussen niet
op woensdag, maar bijvoorbeeld op vrijdag
of de zaterdagochtend in overleg met Lake
Tot dusver deze ‘Groei’ ontwikkelingen en in
Diving.
de volgende ALV zal hierop worden voort• Tijdvensters op één avond
geborduurd.
Activiteiten na elkaar plannen, of ten minste
na elkaar laten starten.
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Tupperware party
Op 19 oktober werd weer de tupperware party georganiseerd door Sjoerd. De tupperware
party omvat een toertocht in Berschenhoek van zo’n 8 km. Na de tocht is het tijd om nieuwe
kanospullen te kopen. Vooral voor de beginnende vaarders een goede mogelijkheid om
spullen te kopen met hulp van de ervaren vaarders.
Ditmaal waren we met vijf vaarders: Ewoud, Johathan, Sjoerd en ik (Sjaan).
We starten de tocht in het slootje aan de overkant van de outdoor valley. Dit slootje kwam
al snel uit op de Kooitocht en uiteindelijk De Rotte. Hierbij ga je door mooi en rustig landschap. Aan het einde konden we aanmeren bij de kanoshop.
Vooral Jeroen was goed voorbereid! Met een lijstje van kanobenodigdheden ging hij de
winkel in. Er werden flink wat spullen gekocht en ik geloof dat de kanoshop weer tevreden
kon zijn.
Na het shoppen en het varen vonden we toch wel dat we een drankje en wat bittergarnituur
verdiende. Zo gezegd, zo gedaan. Zo hebben we nog even kunnen nagenieten van onze dag.
													-Sjaan
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Biesbosch bij Nacht
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“Aanstaande zaterdagavond willen we weer in Hollandse Biesbosch varen. Dit jaar doen we
het anders.” Zo luidde de uitnodiging voor een traditie die het waard is in ere te houden.
Maar waar de drang naar vernieuwing toch grip op begon te krijgen.
Toen ik 12 jaar geleden voor het eerst meeging met een nachtelijke tocht door de Biesbosch
was dat voor mij een existentiële ervaring. We hielden ons die nacht tussen pakweg 10 en 2
uur op in de Biesbosch, dwalend door overgroeide kreekjes, over brede vaarten, onderlangs
de dijk van de Nieuwe Merwede en langs vlakten met kale dode bomen. Rond 1 uur zaten
we nog op een bankje naar de schepen op de Nieuwe Merwede te kijken. In stilte in mijn
kano werd me ik me intens bewust van het feit dat ik leef en wat een voorrecht dat is. Toen
Niels Blauw stopte vond ik dat deze prachtige UKC traditie niet verloren mocht gaan. En
ondanks mijn mindere kennis van de krochten van de Biesbosch dacht ik: “ik ga ‘m gewoon
leiden. We kunnen nooit ver verdwalen.”

En nu gingen we het toch anders doen. Zo
vertrokken we op 13 oktober al in de middag vijf mensen sterk voor een tochtje door
één van Hollands prachtige natuurgebieden:
Jossi, Lydia, Jonathan, Ad en ikzelf. Het
begon al iets donkerder te worden toen we
rond half 6 gingen varen. We zijn in een
min of meer rechte lijn doorgevaren naar
het meest oostelijke puntje waar je nog mag
komen. Daar is een beetje verscholen een
plekje te vinden waar je uit kan stappen,
vlakbij een heuvel met uitzichtpunt. De
heuveltop is omringd door een haag. Daaroverheen kijkend kun je genieten van de
rivier, de lichtjes van de omliggende plaatsen en de verstilde natuur ertussenin.
Bovenop de heuvel, beschut door de hagen
en warm gehouden met ponchos e.d. hebben we op een kleed op de grond een
heerlijke avondmaaltijd genoten: hete soep,
kaasjes, salade. Met onze meegenomen
brandertjes konden we een en ander
opwarmen.
Tegen de tijd dat we de maaltijd hadden genuttigd en de afwas hadden teruggevonden,
was het echt wel donker geworden. Tijd om
een slingerende terugtocht te aanvaarden en
op zoek te gaan naar het mystieke mistige

gevoel van stilte, van mist, van bevers en van
de typische geur van de Biesbosch. Lydia
kreeg inderdaad een zwemmende bever
vlakbij haar boot. Deze bleef brutaal boven
water zwemmen. Meestal duiken ze met een
luide klap van hun staart onder water, als je
op ca 10 meter van hen af bent.
Het was flink bewolkt die nacht en de volle
maan gaf weinig weerkaatsing door. Dingen zien er telkens toch weer anders uit of
voelen langer aan. Af en toe vroeg ik mij in
stilte af of we nog wel goed zaten. En soms
moesten we echt uitkijken om goed om de
omgevallen bomen heen te manoeuvreren.
Na ongeveer anderhalf uur varen, waren we
terug bij het bezoekerscentrum, waar de
automatische verlichting aanschoot en
alles in een helle gloed zette. We waren nog
steeds met 5 mensen.
Wat ik weer niet zo goed gedaan had was de
werving voor een tekstschrijver. Voordeel
daarvan is weer dat ik nu zelf schrijvend
napret heb van onze nieuwe oude traditie.
					-Adrian Los
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Diekirch 9 en 10 november
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In Diekirch (Luxemburg) is een leuke wildwaterbaan (WWII). Het fijne is dat je een groot
stuk terug kan varen over de Sure en dus het baantje eindeloos kan blijven varen.
Het idee was om zowel zaterdag als zondag een sessie van 2 uur te houden
We hadden de baan zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
Overigens was er buiten onze groep geen andere kajakker te bekennen.
We hadden wel bekijks van verschillende wandelaars en natuurlijk van de ezels in de
aangrenzende wei.
Zaterdagmorgen is de eerste groep vertrokken. De poloërs waren de nacht ervoor lang
doorgegaan (3 uur) en dus niet erg fit op zaterdagmorgen. Fijke reed met zijn nieuwe bus,
Casper met de auto van zijn ouders, Coen kwam zelfstandig vanuit Grolloo.
Vanuit Nederland gingen we direct door naar de baan aan de Route de Ettelbruck. We
konden flink los gaan: technieken aanscherpen, spelen in de golven, wedstrijdje downstream. Daarbij hebben, zoals gebruikelijk weer een paar mensen het zwemmen geoefend.
Ook was er genoeg te spelen voor de meer gevorderde vaarder.
Na afloop reden we door naar de camping Martbusch in Berdorf om de tenten op te zetten.
Fijke had een grote tent bij zich, waar wel vijf personen in konden. Sommigen hadden
liever de caravan met waterpijp gehad.
Op weg naar restaurant Lenert in Berdorf, kwamen we over een kerstmarkt.
In het restaurant zijn we lang blijven plakken. Natuurlijk werden de nodige vertrouwelijkheden uitgewisseld. Maar “What happens in Diekirch, stays in Diekirch.”
Iedereen was daarna (rond half 11) zo moe dat ze direct naar bed zijn gegaan.

Zondagmorgen reden Lennart en Margot richting Diekirch in prachtig mooi weer, wel met
mistbanken over de velden.
Bij aankomst in Diekirch bleek daar de mist helaas te zijn blijven hangen. Daarom was de
rest van de groep de bus van Fijke ingevlucht om warm te blijven tijdens het wachten.
Ook Jerry, de broer van Fijke was speciaal die zondag naar Diekirch gereden om mee te
varen. Er werd weer flink gespeeld en geoefend. En er werd fanatiek gesurft, vooral bij het
1e en 3e golfje.
Coen en Irene gingen wandelen, maar fotografeerden ons nog vanaf de brug.
Na een paar uurtjes varen, werden de boten weer op de auto’s geladen. We hebben nog even
wat gedronken in het cafeetje bij de baan. Iedereen ging daarna voldaan naar huis.
Uitspraken:
“Superleuk zo’n hybride ww-polo weekend.”
“Vergeet de hybride wandel/kerstmarkt componenten niet!”
“Topweekendje zo!”
“Was een gezellig dagje! Precies 12 uur van huis geweest.”
“Was zeker gezellig. ik zit nu lekker in m’n pijama met de voeten omhoog.”
											
												-Ties
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Gear: Handschoenen tijdens het varen
Het is nu winter en zelfs in de winter kan je kanovaren. Het lijkt misschien een stuk
minder plezierig dan in de zomer maar er zijn genoeg voorzorgsmaatregelen om ervoor
te zorgen dat je lekker warm blijft! We gaan het hebben over handschoenen.
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Klus handschoenen (action €1,99) van gebreide stof met ruwe rubber laag aan de palmzijde
Voordelen:
Goedkoop
Warm, ook als hij nat is is
Vanwege felle kleur goed in het donker terug te vinden
Makkelijk aan en uit te trekken
Door geruwde laag slipt de peddel niet
Nadelen:
Veel van het gevoel voor de peddel verdwijnt. Je voelt niet goed hoe de peddel staat.
Je slagen zijn daarom minder nauwkeurig.
Neopreen wanten met gat aan binnenzijde. Deze zijn in verschillende diktes van het
neopreen te koop en evt. fleece aan de binnenzijde. Prijs ± € 29,00 (authors choice voor
wildwatervaarders)
Voordelen:
Omdat de palm van de hand bloot is, uitstekende grip en
gevoel voor de peddel
Je kunt makkelijk even je vingers uit de want halen als je
iets moet pakken of uitleggen.
Warm genoeg tot een paar graden onder nul. Als er teveel
wind staat, wel snel koud.
Nadelen:
Zwart, dus slecht terug te vinden in het donker
Ze worden geleverd met een naad tussen de vingers. Die slopen de meeste mensen
eruit omdat de vingers elkaar warm houden door tegen elkaar aan te zitten
Als het hard vriest en waait, is het toch koud. Je handen worden namelijk wel nat.
Moffen (bijv. Van nylon of neopreen). Prijzen vanaf € 25,-Moffen klik je om te peddel. Daarna steek je je blote handen of handen met handschoenen door de opening en grijp je de peddel vast. (authors choice voor
toervaarders)
Voordelen:
Uitstekende grip en gevoel voor de peddel, als je blote handen hebt
Warm, ook bij lagere temperaturen. Sommige moffen zijn gevoerd met een soort
fleece.
Nooit last van wind op je handen.
Goed zichtbaar, mits ze een opvallende kleur hebben. Reflecterende strips verhogen

de zichtbaarheid in het donker.
Nadelen:
Je hand in de eerste mof steken is geen probeem, maar bij de tweede heb je geen
hulp van je andere hand. Dus dit kan lastig zijn. Bij de aanschaf moet je er dus op letten
dat de schacht van de mof altijd een beetje openstaat zodat je makkelijk je hand er in kan
steken. Een vereiste is dat hij ook goed open blijft staan als hij nat is. De meeste neopreen
moffen voldoen niet aan dat criterium.
Je kan niet snel iets beetpakken. Dus niet handig bij bijvoorbeeld polo.
Je kan niet makkelijk seinen (belangrijk op wildwater). Hiervoor moet minstens 1
hand uit de mof.
Huishoudhandschoenen (gecombineerd met dunne handschoenen).
Je moet de combinatie wel eerst uitproberen. Het mag niet te strak zitten.
Voordelen:
Goedkoop ( ± € 1,60) en makkelijk verkrijgbaar.
Handen worden niet nat. (Wel de handschoenen onder de manchetten van je
anorak (laten) stoppen.
Warm. Geen last van wind.
Vanwege het rubber geen slippende peddel.
Goed zichtbaar in donker, vanwege gele of roze kleur.
Nadelen:
Minder gevoel voor de peddel.
Peddelhandschoenen (neopreen). Prijzen vanaf € 20,-Betere pasvorm dan de handschoenen van de action (mits ter plekke gepast bij een
kanowinkel), maar wel een stuk duurder.
Verder dezelfde voordelen en bezwaren als handschoenen van de action.
												-Margot
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Hoe zit dat?

?

?

?

?

?

Dit is een nieuwe rubriek, waarin clubleden hun vragen betreffende kanoën kunnen
stellen en wij opzoek gaan naar een antwoord door deze vragen te stellen aan een
expert binnen de UKC.
15

“Een kajak heeft een begin- en een eindstabiliteit. Kun je uitleggen waardoor dit komt
en waarom de fabrikant bij stabiele kajaks wel vaak kiest voor minder begin-stabiliteit?”
. Begin- en eindstabiliteit wordt bepaald door de rompvorm. Hoe ronder de dwarsdoorsnede
van de romp hoe minder stabiliteit. Een platte bodem geeft veel beginstabiliteit, een rondere
vorm minder. Als de romp onder de waterlijn vrij rond is (en dus weinig beginstabiliteit
heeft) maar boven de waterlijn wat zijwaarts ‘uitsteekt’ dan voel je meer weerstand bij opzij
kantelen; de boot ‘drukt terug’. Hoe sterker dat effect hoe meer eindstabiliteit. Minder
beginstabiliteit voelt wat onrustig (voor een beginner) op vlak water maar heeft als voordeel
dat de boot minder sterk reageert op golven van opzij en daardoor juist rustiger vaart in
ruwer water.

“Bij zijwind hebben (toer)kajaks de neiging op te loeven. Wat is de afweging waardoor
fabrikanten niet voor neutraal gedrag van de boot in dit opzicht kiezen?”
-De mate van oploeven hangt onder andere af van de rompvorm (boven en onder water, dus
waar wind resp. water op aangrijpen), van de wind (richting en kracht), golven en de belading. Als een boot helemaal neutraal is in bepaalde omstandigheden dan hoeft hij dat niet
te zijn in andere omstandigheden (hardere wind, andere windrichting of vaarkoers, meer
belading, etc.). Wat je zeker niet wilt is ‘afvallen’, het omgekeerde van oploeven. Dan word
je namelijk naar lager wal geblazen, waar je meestal niet wilt zijn. (‘Aan lager wal’ is niet
voor niets spreekwoordelijk.) Om te voorkomen dat een boot gemakkelijk afvalt worden de
meeste boten zo ontworpen dat ze standaard een beetje oploeven. Met een beweegbare skeg
kun je overigens een boot trimmen, zodat ‘ie neutraal vaart.

“Bij vlak water wedstrijd/hard kajak varen zie je vaak dat de boot bij elke slag een beetje
op en neer danst. Heb je een ezelsbruggetje waardoor het gemakkelijker wordt je slag
zuiverder naar voren te maken?”
Klopt, dat heet ‘dompen’ en komt o.a. doordat je teveel met je bovenlichaam naar voren en
achteren beweegt gedurende de slag. Mijn tip zou zijn om je te concentreren op je rompdraai,
waarbij je je romp laat roteren tussen twee vaste punten, nl. je lendenen (vlak boven je stuitje)
en je nek, en daarbij je hoofd zo stil mogelijk houdt. Denk aan een biddende torenvalk, die
met het hoofd perfect stil in de lucht hangt terwijl zijn vleugels klapperen en zijn staart correcties uitvoert.

“Ook bij vlak water snel kajak varen zuig ik vaak lucht aan het begin van de slag onder
water. Hierdoor wordt de slag minder efficient. Er bestaan speciale peddels die dit enigszins tegengaan maar mijn vraag gaat over de manier van peddelen. Voor de hand licht
net iets later kracht op de peddel te zetten maar dit geeft verlies van het eerste deel van
de slag. Is er nog iets anders dat ik kan doen?”
Het helpt ook als je de ‘inpik’ zo snel mogelijk uitvoert, dus de tijd die verstrijkt tussen het moment van raken van het water met de bladtip en het moment dat het blad helemaal onder water zit, zo kort mogelijk is. Dat vereist tijdens de inpik een optimale samenwerking tussen het
licht ‘zakken’ van je onderste hand, het duwen van je bovenste hand en het daarmee roteren
van je peddel (uitgaande van de moderne Europese peddelstijl, maar niet de wing-stijl).

Onze Expert:
Sydo Milius
Zeevaarder en instructeur
KVA/KVB examinator

Heb jij ook een vraag aan één van onze expert,
stuur ons dan een mail met jouw vragen!
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Gezocht: mascotte voor UKC 1 kanopolo

Wij bieden:
Heel veel gezelligheid, samen uit eten, andere steden bezoeken, zonsondergangen
kijken, picknicken aan de waterkant, kampeerweekenden, vriendschap,
knuffelen, we zullen je op handen dragen en we regelen jouw outfit.
Wij zoeken:
Gezellig persoon die “UuuuUuuuUuuuKaCee” kan schreeuwen, ons waterflessen
aangooit in de rust, van eten en knuffelen houdt & kan masseren. Er leuk uitzien
in het door ons bedachte outfit is een pré.
Reacties naar: kanopolo@utrechtsekanoclub.nl
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Vacature: wintersporters
Elke maandag en woensdag, als het rond trainingstijd 5
graden óf kouder is, is er de mogelijkheid om binnen te
trainen met UKC-ers, zonder het water op te hoeven.
Mail: “ja, ik kom.” naar kanopolo@utrechtsekanoclub.nl
Die maandagavonden 19:30 is op UKC krachttraining.
Vooral voor romp en armenspieren.
Die woensdagavonden 19:30-21:00 zijn in een gymzaal
in Overvecht en doen we circuit training, bal oefeningen
en een spel zoals trefbal. De kosten van deze zaaltraining
worden gedeeld door aantal deelnemers; zo’n 3 euro per
keer.
Hou de weersvoorspelling in de gaten en sla je slag als
het weer koud is!

Nacht van de NACHT in Utrecht,
26-10-2019
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We verzamelden op de club om 19:00u om
een andere blik op Utrecht te krijgen, een
nachtelijke blik.. Hier waren/kwamen Ad,
Sonja, Marthan, Ewald en Jonathan. We
zouden onze kanotacht starten vanaf park
Bloeyendaal. Daar zouden 2 leden van de
Zeeuwse kanoclub en 4 UKC-leden ons
opwachten. We vertokken uiteindelijk een
half uur later dan gepland (rond 20:00u)
naar Bloeyendaal, omdat het opladen en
aansluiten van de trailer toch nog veel tijd
bleek te vergen.
Het was voor het eerst dat we de instapplek
in park Bloeyendael gebruikte. Het bleek een
goed alternatief voor De Hoogstraat waar
men nu parkeergeld vraagt. Het kaartje met
beschrijving is wel nodig, want in donker
niet meteen goed te zien.
Op de instapplek troffen we alleen de 2
Zeeuwen aan, die al in hun boten lagen te
wachten. We hebben nog even rondgekeken
of we de anderen zagen. Hun afzeggingen
per mail en telefoon had Ad jammer genoeg
niet meer op tijd gezien.

De meeste deelnemers hadden wel iets van
verlichting op hun boot of hoofd meegenomen. Sonja en Margot begonnen met oranje
oplichtende Halovweenballonnen achter op
hun boot.
Het eerste deel door het park en langs de
begraafplaats St. Barbara naar de Biltse Grift
was al aardig spooky. Het park was onverlicht en de vaarten bochtig en smal (a la de
Minstroom). Sonja’s ballon sneuvelde al op
het eerste stuk met een knal . Ze hield er een
roze sleeplichte achter haar slalomboot aan
over.
Bij de Biltstraat sloegen we al gauw rechtsaf
naar de vee-artsenij-buurt. We probeerden
te bepalen of we Corries huis konden vinden en de Paardenkathedraal. In elk geval
was dit al een leuk buurtje om door te varen.
Nadat we onde de Blauwkapelse weg waren
doorgevaren, kwamen we in het Griftpark.
Er was kennelijk een disco oid bezig in het
restaurant, want er werden allerlei kleurenpatronen op het plafond te projecteerd.
Vanuit de Grift kwamen we op het brede
water van de Singel (WeerdSingel).

Hier kregen we direct mooie binnenkijkjes
in woonhuizen en woonboten.
Aan het begin van de OudeGracht verzamelde Ad de groep om wat te vertellen
over dit deel van de stad. Daarna voeren we
langszaam de OudeGracht langs, genietend
van de mooie geveltjes en het gezellige geroezemoes op de terrassen.
Utrechtse studenten maakten van deze
zachte avond gebruik door bezetting van
terrasjes. Er stonden deuren open, zodat
ons een blik werd gegund op de feestjes die
daar gaande waren. We werden begroet door
mensen, die uit open ramen hingen
Op een van de kades was iemand gitaar aan
het spelen en dat alles gaf een leuke, relaxte
sfeer.
De Zeeuwen waren enthousiast en kregen
van meerdere deelnemers uitleg over plekken waar andere deelnemers zelf op hun
fietsie dagelijks langskwamen.
Aan het eind van de gracht gaf Ad ons even
de opties die je hier hebt om door te varen.
Je kunt vanaf dit punt de Vaartse Rijn op,
of richting de Kromme rijn, rechtaf naar
de Catherijne singel of linksaf naar de Tolsteegsingel en de Nieuwe Gracht.
De Catharijnesingel is nog geen optie. Die
ligt nog niet op het hele traject open.
We sloegen natuurlijk af richting de Tolsteegsingel en de Nieuwe Gracht. Dat is ook
een prachtig stukje Utrecht.

Vlak voor de Nieuwe Gracht kwamen we
een andere groep kanoërs tegen, die vooral
in tweepersoonsboten leken te varen.
We gingen de brug onderdoor naar de
Nieuwe Gracht. Wat een verschil met de
Oude Gracht! Hier heerste enkel rust. Onder
één van de bruggetjes hielden we een drijfpauze. Sonja had taart bij zich en meerdere
mensen hadden lekkere dingen bij zich om
te delen.
Aan het eind van de Nieuwe Gracht wachtte
ons een verrassing: de doorgang bij de Pausdam was geblokkeerd. Na verkenning door
Ad bleek overdragen (150 meter) mogelijk
naar een werktrap en werfje aan Kromme
Nieuwe Gracht.
Dat was nog even een huzarenstukje langs
de steile trappetjes vanaf de kades. We
sjouwden met kano’s langs het Paushuis., wat
op zich wel een grappige onderbreking was.
Een voorbijganger was het er absoluut niet
mee ens.
De Kromme Nieuwe Gracht bleek een stuk
dat we zeker niet hadden willen missen. We
voeren onder tal van bruggetjes door. Ook
de Drift en Plompetorengracht boden ons
weer uitzicht op mooie, statige gebouwen en
kleine bruggetjes. Het was ook leuk af en toe
naar binnen te kunnen kijken bij mensen,
die hun ramen kennelijk pal aan de gracht
hadden liggen..
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Terug op de Singel sloegen we nu rechtsaf,
langs het oude huis van Bewaring aan het
Wolvenplein en de partyboot, die daar
tegenover ligt. Het water was nu weer breder, zodat we naast elkaar konden varen en
praten.
Na het ronden van de Stadschouwburg kwamen we op de Stadbuitengracht, omzoomd
door statige huizen en parken met oude
bomen
Vlak voordat we de Tolsteegsingel weer
zouden bereiken sloegen we linksaf de Minstroom op. We waren direct weer terug in
de jungle’, pikkedonker en smal. De overhangende braamtakken waren nauwelijkst te
ontwijken (want nauwelijks op tijd te zien.)
We vormden dus weer een lint van bootjes
en probeerden elkaar op tijd te waarschuwen.

niet aan en droegen over.
Na het doorkruisen van de ‘Zilveren Schaats’
wachtte ons nog een verrassing. Op het
smalle stuk voor de afslag terug naar Bloeiyendaal lag een rubberen vuilvangslang
dwars over de vaart. Een dikke laag drijvende wortelstokken van gele plomp of
waterlelie was hierachter ontstaan.
Met moeite ploeterden we er in het pikkedonker stuk voor stuk doorheen.
Kort na 00.30 uur waren we terug in Bloeyendaal, dus flink wat later dan gepland.
Maar goed dat we deze nacht een uurtje
extra hadden vanwege de zomer-wintertijd.

Het regende inmiddels flink, dus inpakken
en opbinden was geen pretje.
We namen afscheid van de 2 Zeeuwen, die
de tocht erg leuk hadden gevonden. Ze
Langs de Rembrandtkade zagen we weer
waren vooral verbaasd dat er in Utrecht
prachtige huizen in de stijl van de Amsterzoveel aansluiten doorgevaren kan worden.
damse school.
Ze zeiden dat ze wel wisten dat Utrecht een
Net voor de Hoogstraat lag een soort stuwtje mooie stad is, maar om dit nu zelf op zo’n
waarvan de schuif altijd omhoog getrokmanier te ontdekken, vonden ze echt bijken staat. Vroeger stapten we hier meestal
zonder.
uit voor het eindpunt, maar nu moet je nog
even doorvaren via De Zilveren Schaats naar En wij vonden het leuk om buitenstaanders
park Bloeyendaal.
(Zeeuwen, zeker niet zuunig) ons eigen
Je kunt onder de schuif door varen, maar
stadsie te laten zien.
daarachter ligt een houden drijfbalk. Met
De UKC-ers reden weer terug naar de club.
wat gewurm kun je er overheen varen. Of als Ad moest nog over het hek voor sauna en
je bang bent voor krassen op je boot, toch
UKC klimmen om de sleutel te halen. Geen
maar even uitstappen en omdragen.
pretje want het is een gemeen hek. Maar
De beide Zeeuwen waagden er hun boten
zo konden we de buitenheksleutel pakken

en het buitenhek openen. Daarna hebben
we zo snel mogelijk alles weer afgeladen en
opgeruimd.
					-Margot
Voor wie de tocht ook nog een keer zelf wil
varen:
Route: (ongeveer 12 km)
Vanaf Park Bloeyennael voeren we naar de
Biltse Grift. Die volgden we tot de Singel

langs de oostkant van het Centrum. Dan via
de Oude Gracht van noord naar zuid door
het centrum.
Via Tolsteegsingel, Nieuwe Gracht, Kromme
Nieuwe Gracht en Plompetortengracht kwamen we weer in de Singel, die we zuidwaarts
volgden tot de ingang van de Minstroom.
De smalle en donkere Minstroom voerde
ons terug naar de Rembrantkade en een
laatste stukje Biltse Grift tot de afslag naar
Park Bloeyendael, de start- en eindplek.

Kanosteiger in Park Bloeyendael, Archimedeslaan Utrecht
Bij een avond/nachttocht kan een zaklamp geen kwaad, het kan wat donker
zijn.
Het is een natuurgebiedje, dus graag
zo veel mogelijk op de paden lopen,
er staan bijzondere planten en in de
herfst mogelijk paddestoelen.
Vaarroute: onder fietsbrug door,
rechtdoor/ met de bocht(jes) mee
naar links en rechts, onder de Waterlinie-weg door. Dan zit je in de sloot
die langs de Waterlinieweg loopt.
Linksaf ligt iets verder de Zilveren
Op het kaartje is de kanosteiger aangegeven: rechts van Schaats. Vandaar kun je doorvaren
het fietsbruggetje.
naar de Minstroom.
De aanrijroute is gestippeld.
Rechtsaf ga je (wat verderop) onder
Eindbestemming: Archimedeslaan
de Biltstraat door naar de Biltse Grift
Parkeren kan in de 2e bocht, langs de weg.
en kun je doorvaren naar de oostelijke
stadssingel.
Let op: de Archimedeslaan kan je niet vanaf de andere
kant benaderen/verlaten, daar zit een bussluis!
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Toertocht zondag 20 oktober / Ketelmeer
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Tochtleider: Otto
Deelnemers: Andrea, Igor, Marjoke en Don
Na nachten slecht slapen door de spanning/enthousiasme over de voor mij eerste ruime
water toertocht met de UKC, was het op zondag vroeg opstaan en - voor een gedeelte van
ons - verzamelen op de club. Marjoke en Igor waren direct naar Schokkerhaven gereden.
Hier kregen wij een duidelijke briefing van de te verwachten tocht. Daarna vertrokken we
richting het Keteloog. All snel werd duidelijk dat niets ons had kunnen voorbereiden op
wat we daar zouden meemaken en welke uitdagingen dit water voor ons in petto had.
Hier een uitsnede van mijn gps-track voor de kenners typisch ruim water:

We waren op safari en hebben ons tussen en langs bomen doorgeworsteld met aanwijzingen als: “Ga naast je kano hangen!”, “Houd die boom vast en kom achter de boom weer
boven water!”
Op deze manier zijn we ook onder de laagste bomen door gekomen. Uit de gps-track is ook
mooi te zien dat onze GPS apparatuur soms mogelijkheden zag, die niet klopten met de
werkelijkheid (Een verzoek om de werkelijkheid aan te passen ligt al bij de officiële instanties) zodat we soms dus genoodzaakt waren om bepaalde bomen voor een tweede keer te
bekijken.
Op het moment dat we het Keteloog weer achter ons lieten, zagen we er allemaal goed gecamoufleerd uit. En het leek er op, dat we maanden in dit gebied geleefd hadden. Overal
zaten eendenkroos, takken en ander groen. Dit zou later ook thuis weer voor een hele

nieuwe natuurbeleving zorgen: Overal vandaan komen nu waterplanten op. De eerste
eenden zijn al in ons bad aangekomen.
Onze tocht vervolgde zich langs een aantal kardinale boeien richting de Ketelplaat, langs
de Kattenplaat, naar de Schokkerplaat Daar we konden we even van onze lunch genieten.
Helaas was de zeearend niet thuis. Omdat we hoorden dat deze best kleine kinderen kon
meenemen, hebben we snel een indeling gemaakt voor wie we als eerste zouden opofferen
in geval van nood en grote honger van de Zeearend.
Na de lunch zijn we naar de Balgstuw bij Ramspol gevaren. Dit is een opblaasbare dam,
gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Deze hebben we grondig bekeken. Het
rubber was opgebouwd uit meerdere lagen en enkele centimeters dik. Hierbij een foto van
de stuw in opgeblazen vorm.
Van hieruit zijn we weer richting het Keteloog gevaren en hebben we onderzocht of het
mogelijk was om van deze zijde dit gebied binnen te gaan. We kunnen bevestiging dat ook
van deze zijde er safari opties genoeg aanwezig waren.
Onderin is de complete gps-track te zien van de tocht (afgelegde afstand 22 Km).
Conclusie van een zeer gevarieerde en super gezellige dag is dat de lijst met verplichte
benodigdheden voor ruime water toertocht moet worden uitgebreid met de volgende zaken
Bijl, Kettingzaag (elektrisch om de rust in de natuur te respecteren), snorkel, noodrantsoen
voor het geval je voor meerdere dagen vast komt te zitten.
Bij deze wil ik tochtleider Otto en de andere meevaarders bedanken voor deze zeer afwisselende en gezellige en nooit te vergeten toertocht. Degenen die nu nieuwsgierig zijn
geworden, raad ik aan om zich gewoon op te geven voor een volgende toertocht op ‘ruim’
water.
										-Groeten Don Jalink
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Met een Driewieler op je
Achtersteven
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Rondje Amersfoort 15-12-2019
9 deelnemers: Eefje, Otto, Jan Tjalling, Adrian, Marthan, Woutske, Irene G,
Paul en Margot
Daar gingen we op weg naar Amersfoort, bewapend tegen de eventuele hagelbuien met
muts en handschoenen. Onze opstapplek was onverwachts in een hele-gewone- mensenwoonwijk met hier en daar een modderpoel. We vaarden al snel daarna langs een openstaande stuw de Barneveldse beek op en direct lag die nieuwerwetse woonwijk al achter
ons. Bij de stuw liet iedereen zien hoe soepel zij in de heupjes zaten en doken we volleerd
onder de gele ballenlijn door. Hier en daar een gele bal in het gezicht, maar geen vrouw
dan wel man overboord.
Daarna dan het meest exotische moment van de dag: er hupte een roofvogel naast ons de
bomen in. Nu zat zij er net zo schuw bij als een golden retriever, dus we vermoedden al dat
het geen inheems soort was. Het bleek een Amerikaanse woestijnhavik te zijn en Eefje kon
ons later vertellen dat ze bij een valkerij uit de buurt hoorde.
Nu kwam er een stukje met stroom tegen, ik vond al dat we allemaal zo langzaam vooruit
kwamen. Jan Tjalling had gelukkig ter afleiding een uitgebreid verhaal over zijn mini-caravan, dus hadden we het stukje zo achter de rug.
Na dit zonovergoten deel in de natuur vaarden we richting centrum. Nèt toen we even

gingen pauzeren barstte het los. Helaas geen hagelstenen. Iedereen haalde poncho’s te
voorschijn en ons groepje veranderde in een kleurrijk tipi tentenkamp. Otto brouwde zijn
potje koffie, er waren een paar groentetuintjes, en de boterhammen waren binnen no time
weggewerkt.
Vanaf kanoclub de Keistad peddelden we naar het centrum waar we vlakbij de koppelpoort
een gouden kroonluchter tegenkwamen (sjieke stad hoor Amersfoort). We gleden door
26
prachtige nauwe doorgangetjes, waar de peddel nog net niet langs de stenen raspte (of net
wel, maar bij mij zat er voor de zekerheid al een stukje tape op). Onderweg kwamen we in de
grachten allerlei “kadootjes” tegen: Adriaan viste een driewieler uit het water, en hoe graag hij
deze ook wilde houden, ze paste net niet op zijn bootje, dus ging het fietsje naar 2 jonge ouders op de kant. Eefje was een dweil en schoonmaaksetje rijker en Woutske heeft een jongeman
op de kant blij gemaakt met een flitsende voetbal. Nog meer plastic zakken werden gevuld en
meegenomen uit het water. Zo peddelden we weer terug via park Randenbroek naar de in/
uitstapplek. Met rode konen en Margots chocola reden we weer terug naar de club!
												-Irene Grijzen

Toertocht Vecht 14 september
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Je ooit afgevraagd waarom er 2 molens bij elkaar staan in oud-Zuilen? Dat werd ons duidelijk tijdens een toertocht op Monumentendag in de omgeving van de club. Omdat om
logistieke redenen de tocht naar het Wijdegat met bijbehorend concert niet door kon gaan,
besloten we om een rondje rondom de club te maken. En we hadden alle drie nog nooit het
rondje Vecht-Bethunepolder gedaan, dus avontuur verzekerd.
En het trof, het was mooi weer en Open Monumentenweekend. Dus aangekomen bij de molens van Oud-Zuilen, kregen we een korte rondleiding en inkijk in één van de beide molens.
Beide molens waren bedoeld om de achterliggende polders droog te malen en het overtollige
water in de Vecht te lozen. We hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen dat de molen
die een aantal jaar geleden in lichterlaaie stond, weer prachtig was gerestaureerd. Omdat verschillende oude balken nog redelijk ongeschonden uit het vuur kwamen, kon men die weer
gebruiken voor de restauratie. Mooi meegenomen, omdat voor een monument geldt dat 30%
van de materialen origineel moet zijn.
Goed, ik zal jullie niet verder vermoeien met een tocht die voor velen van jullie gesneden
koek is (of heb je hem toevallig ook nooit eerder gedaan?). Na het pittoreske Maarssen-dorp,
een kop koffie/thee in de tuin van kasteel Goudestein, het Kraaiennester sluisje, de
Bethunepolder, een stukje achteruitkanoën en het vertrouwde trekgatengebied, kwamen we
moe en voldaan, zoals dat heet, weer aan bij het clubhuis.
O ja, en waarom er 2 molens staan in Oud-Zuilen? De Buitenwegse Molen voor het droogmalen van polder Buitenweg en de Westbroekse Molen voor het droogmalen van, uiteraard,
polder Westbroek. Dus dan weet je ook aan wie we het te danken hebben dat we droge
voeten hebben in ons clubhuis…….
											-Ewald Korevaar
Foto: Westbroekse Molen

Lustrumjaar

Planning

Beste Peddelaars!
Komend jaar wordt UKC 35 jaar jong, HIEPERDEPIEP!
Vanuit de lustrum & activiteitencommissie willen we alvast een aantal data voor komend jaar
met jullie delen:
- zondag 5 januari De nieuwjaarsreceptie:
De toercommissie heeft een mooie tocht gepland staan. Hierna is er een nieuwjaarsduik om
even de temperatuur van de plas te proeven voor de onverschrokken UKC leden. Ook fijn als
er weer enthousiast publiek op de kant staat. (het telt niet als je in wetsuit gaat) Iedereen kan
zich daarna weer lekker opwarmen met kaas en glühwein. Ook worden er deze middag een
aantal spannende mededelingen gedaan over het lustrum.
Locatie: clubhuis
- vrijdagavond 28 februari
De spelletjesavond met een vleug Lustrum: Doe The Quiz, Raad het Juiste UKC lid. Hoe
groot is jouw kennis van UKC? En andere spelletjes.
Locatie: clubhuis.
- zondag 29 maart: Lustrum dag: UkC is jarig! HIEPHIEP! Meer info volgt.
-zaterdag 12 & zondag 13 sept:
Het Grote UKC Lustrum Festival. De club viert haar verjaardag: alvast een klein tipje van
de sluier: “Heel UKC bakt”, “Schuif ‘m erin” met je bootje van de schans en “Coordinaat-jePlaatje” Walkie-Talkie puzzel-toertocht op het water.
Zet de data alvast in je agenda, wij hebben er al erg zin in!
Tot op het water!
De Lustrum & Activiteitencommissie.
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U
K
C-er in beeld
Wie ben je?
Ik ben Lennart Querelle, 28 jaar en woon in
Tienhoven, lekker vlakbij de club dus.

Wat vind je leuk aan deze discipline(s)?
Wildwater is toch wel het mooiste, prachtige
rivieren afvaren op plekken waar je anders
Raar feitje over Lennart
bijna nooit komt. En het gaat bijna altijd
M’n achternaam betekend in het Frans “rusamen met weekendjes weg en vakanties, die
zie”, maar als ik aan één ding een hekel heb is zijn altijd erg gezellig met de UKC! Verder ben
het dat wel....
ik sinds de zomer bezig met kanopolo. Naast
dat het altijd erg leuk is met een gezellige
Hoe lang ben je lid van de club?
groep mensen, is het vooral een goed excuus
Vanaf voorjaar 2017, bijna 3 jaar dus.
om elke week (in weer en wind) in een boot
te stappen. Ik merk dat ik daardoor net wat
Hoe en waarom werd je lid van de club?
stabieler in m’n kano ben gaan zitten. En dan
Na m’n studie Aardwetenschappen in Amster- probeer ik dus nog af en toe een toertochtje te
dam ben ik gaan werken bij een ingenieursdoen, leuk om dan op mooie plekken te komen
bureau in Utrecht. Uiteindelijk hier ook gaan waar ik nog niet eerder ben geweest. Ook in
wonen en op zoek gegaan naar wat leuks in de Nederland is nog veel te ontdekken!
buurt om te doen als hobby en/of sport. Toen
kwam ik bij de UKC uit en meteen begonnen Wil je verder nog iets kwijt?
met de introcursus en dat beviel goed!
Ehm, denk het niet....
Welke disciplines beoefen je bij de club?
Op dit moment vooral polo en wildwater en af
en toe een toertochtje.

VAAR JIJ MEE met de VAARMEE ? !
Niet alleen in de zomer is het leuk om te kanoën, maar het kan ook in de
winter.
Eén keer per maand organiseren we vanuit het UKC-clubhuis een klein
tochtje, dit wordt de VaarMee genoemd.
We varen meestal door de trekgaten. In overleg met de deelnemers bepalen
we de lengte van de tocht en het tempo. Meestal varen we anderhalf uur.
Varen kan ook in de winter: goede kleding aan (ook weer niet te veel ,
je wordt ook warm door het kanoën), muts op en genieten van de rust in
de trekgaten en kijken welke vogels er nog zijn.
Ook bij vorst is het mooi, dan zie je de schittering op de berijpte riethalmen.
VaarMee wordt aangekondigd via de ledenlijst-mail van de UKC , verder
staat hij in de agenda op de website.
De VaarMee wordt door verschillende UKC-er’s georganiseerd , dat zijn
Claudia, Jan-Tjalling, Darius, Olaf en Marthan.
Om de beurt organiseren zij dit kanotochtje door de trekgaten.
Alle UKC-er (ook beginners) zijn welkom bij deze activiteit.
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Wildwater beginnerscursus op
de Lippe bij Paderborn
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Vers doorgestroomd vanuit de introductiecursus dit voorjaar wilde wij het eerste jaar
in ieder geval ervaren hoe het is om op
wildwater te varen. Marjolein heeft wildwater in haar studietijd een keer gedaan in
de Ardennen was heel enthousiast en heeft
altijd geroepen dat we dat toch een keer
moesten doen. Nou dat hebben we geweten.
Het resultaat; ik werd de ongekroonde
zwemkoning en heb de geweldige vissers
Anne en Dariusz flink wat werk bezorgd en
Marjolein mocht de 2e dag een bezoekje aan
het ziekenhuis brengen met 3 hechtingen in
haar wenkbrauw nadat zij onzacht in aanraking was gekomen met een steen nadat zij
omgeslagen was.
Ondanks dat hebben wij het als een geweldig
weekend ervaren met enthousiaste begeleiders en deelnemers.

introductie over het wildwater varen. Locaties, planning, techniek, omstandigheden,
keerwater etc. De eerste locatie; Schambrede,
Lippstadt vlakbij een stalen brug. Na de
verdeling in groepjes van 4 onder de deskundige begeleiding van Irene, Cor, Sjoerd en
Bobby, werd eerst vanaf de kant het water en
de obstakels van uitstapplaats tot startlocatie
geïnspecteerd.
Daarna was het tijd om te beginnen en ons
eerste keerwater te pakken. Het eerste keerwater ging goed, maar het keerwater uit was
gelijk zwemmen waardoor ik de les van Cor,
eerder die ochtend gelijk in praktijk kon
brengen. Je boot en peddel opzoeken die
opgepikt waren door de vissers, je boot met
beleid legen, instappen en verder gaan. Keerwater pakken, keerwater uit, traverseren, het
ging met wisselend succes. Na mijn zoveelste
zwemactiviteit werd ik van diverse kanten
Vrijdagavond na het optuigen van de boten
moed ingesproken van “joh, toen ik de
op de auto was het rap richting Duitsland.
eerste keer meeging, ging het bij mij niet veel
Tijdens de autorit naar Paderborn was het
beter”. Anderen hadden de slag en het gevoel
geweldig slecht weer. We moesten een beetje sneller te pakken en gingen al spelevarend
tempo maken om ons voor 22.00 uur te
naar beneden wat natuurlijk geweldig was
melden bij de Jeugdherberg in Paderborn.
om te zien.
Nadat iedereen binnengedruppeld was, was Na de lunch was het voorstel 2 groepen, vrij
er nog even tijd om kort kennis te maken en varen of onder begeleiding. Je snap hem al,
daarna hup naar bed om fris aan de 1e dag te ik koos voor de begeleiding. De pauze had
beginnen.
mij goed gedaan want ik constateerde dat
Na het ontbijt kregen we van Cor een korte
het beter ging dan in de ochtend: ik hoef-

de minder te zwemmen en kwam meerdere keren zonder grote problemen bij het
uitstappunt. Zo zie je maar, altijd positief
blijven.
’s Avonds gingen we rozig en wel uit eten
bij een eenvoudig restaurant en hadden we
tijd om elkaar wat beter te leren kennen en
ervaringen uit te wisselen.
De 2e dag was een locatie dichter bij Paderborn (Am Brockhof), met het startpunt
onder een betonnen brug. Hier was de baan
korter, waren de obstakels korter op elkaar
en was de moeilijkheidsgraad ietsje hoger.

Ook hier hetzelfde procedé als de dag er
voor, groepjes, verkennen etc. met het verschil dat het voor mij al snel duidelijk werd
dat in een keer beneden komen al een hele
onderneming was. Maar een geweldige ervaring. Op naar november voor het 2e deel
van de cursus.
Dank gaat natuurlijk uit naar de organisatie, begeleiders en vissers Irene, Cor,
Sjoerd, Bobby, Anne en Dariusz voor hun
tomeloze inzet en enthousiasme, en dank
aan de chauffeurs voor het rijden.
					-John
32

Tweede wildwater beginners weekend
22-23-24 november 2019
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Na een in Nederland file ontwijkende rit
naar Rodershausen (Sudeifel) komen we
aan bij een groot ruim vakantiehuis met
veel kamers. Iedere kamer is vernoemd naar
een beroemde geleerde uit Duitsland wat
het terugvinden van je eigen kamer makkelijk maakt. Nadat iedereen een kamer heeft
gevonden en zijn of haar bed heeft opgemaakt worden we welkom geheten door Cor
en krijgen we de planning voor de volgende
dag te horen.
Het plan is 8.00 uur ontbijten en 9.15 uur
wegrijden naar het beginpunt van de 16 km
lange vaartocht over de Irsen. Nadat alle
boten zijn uitgeladen bij camping Irtal en de
chauffeurs de auto’s naar de tussen- en eindpunt rijden houden de achterblijvers zich
warm met een actief beweegprogramma.
Zodra iedereen weer aanwezig is starten we.
Wat een dag varen over wildwater zou gaan
worden wordt al snel bijgesteld naar een
ware krachttoer in en uitstappen en boten
uit en in het water slepen. Over het gehele
traject liggen veel bomen dwars over het
water waardoor doorvaren niet kan. Hierdoor wordt het programma tijdens de lunch
aangepast. Het gehele traject varen gaan
we niet redden om dan voor het donker
aan te komen op het eindpunt dus varen
we met zijn allen de eerste 8 km tot aan
de Karlhausener Muhle. Hier gaan we uit
de boten en worden de auto met trailer en
de bus opgehaald. Nadat iedereen warm is
aangekleed en alle boten een plekje hebben

gekregen in de bus en op de trailer rijden we
terug naar ons vakantiehuis. Hier hebben
we een heerlijke voedzame warme maaltijd.
Iedereen geeft aan zich moe maar voldaan te
voelen en gaat graag op tijd naar bed.
De tweede dag ontbijten we iets vroeger zodat we het huis opgeruimd en bezemschoon
achter kunnen laten. Rond 9.15 uur rijden
we naar Neuerburg om daar op het centrale
plein de boten uit te laden voor de deelnemers die een waterval af willen varen. De
groep is mooi verdeeld de ene helft gaat naar
beneden en de andere helft is publiek. Nadat
iedereen is geweest en van allen een mooie
film gemaakt is rijden we door naar de plek
waar we de eerste dag gestopt zijn. Voor
vandaag staat het 2e traject op het programma. Het is stralend weer, een
strakke blauwe lucht en ons is beloofd dat
er een heel mooi vaartraject voor ons klaar
ligt met maar 2 uitstappunten om een boom
te ontwijken. Dat klopt, we kunnen ons de
hele dag door de stroming mee laten voeren.
Via een bochtig parcour met veel stroomversnellingen en stenen waar omheen gestuurd
moet worden hebben we een heerlijke dag
op het water. Als we bijna bij het eindpunt
zijn blijkt er toch een hindernis erg in de
weg te liggen. Door gezamenlijke inspanning
wordt deze boom doorgezaagd en uit het
water getild. En kunnen we onze weg vervolgen naar de auto’s. Hier aangekomen volgt
weer hetzelfde patroon, alle boten uit het

water, warm aankleden en passen en meten
om alle boten weer op de trailer en in de
bus te krijgen.
Hierna rijden we allemaal terug naar Nederland met een tussenstop om te eten
sluiten we het weekend af. Bij de club krijgt
al het gebruikte materiaal weer een plekje
en gaat iedereen naar huis.
Het was een heerlijk weekend waarbij we
alles wat we geleerd hebben in het eerste
weekend in praktijk konden brengen tijdens een afwisselende tocht. Dank jullie allemaal voor de organisatie en gezelligheid,
het was geweldig.
				-Marjolein
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3e Kerstdag brunch
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Johanneke had de UKC uitgenodigd om de dag na Kerst samen de restjes te delen tijdens
een gezamenlijke brunch en daarna een rondje door Utrecht te varen.
Uiteindelijk schoven er 10 mensen aan. Yvette en Sandra kwamen later.
Er kwamen de lekkerste left-overs op tafel: forelsalade van Tjerk, duivekater van Sonja, gerookte boter van Johanneke, tulband van Marjolein. De soep van Jonna besloten we te bevaren tot na het varen.
Na een uurtje samen genieten van al dit lekkers gingen we de boten opladen.
Johanneke had geregeld dat we mochten parkeren bij het revalidatiecentrum De Hoogstraat.
Daar lag een mooie, maar wel heel glibberige kanosteiger. We voeren richting de Zilveren
Schaats. Dit is een wat bredere vaart, bijna een meertje, waar kennelijk ‘s winters een ijsclub
is.
Wij sloegen direct af richting de Minstroom: smal en begroeid. Het was leuk om dit
stroompje eens bij daglicht te varen. Dat maakte het een stuk makkelijker om de braamranken te vermijden. Bovendien is het best een mooie wijk om door te varen.
De Minstroom mondt uit in de Singel. Hier konden we weer naast elkaar varen.
Omdat de Nieuwe Gracht nog steeds door werkzaamheden gestremd is, besloten we deze te
vermijden en richting de Oude Gracht te varen. En deze op en neer te varen.
We hielden eerst nog een drijfpauze voor de Weerdsluis, met kerstkransjes.
Daarna ging de snelle groep nog even een ommetje maken op de westzijde van de Singel.
De langzame groep ging direct de Oude Gracht op. Het was aardig druk in de stad. Regelmatig bleven mensen op de bruggen naar ons kijken. Af en toe hebben we flink gezwaaid
naar enthousiaste kleine kinderen. Vlak voor de stadhuisbrug werd er kennelijk aan de kade
gewerkt. De Domtoren stond ook nog steeds in de steigers.
We voeren inmiddels richting het rustige deel van de Oude Gracht en hielden aan het einde
weer een drijfpauze. Nu met koeken van Johanneke. Al snel was de andere groep ook ter
plekke en konden we we samen de Gracht weer terugvaren. Inmiddels waren mensen begonnen blikjes en flessen uit het water te halen en te verzamelen op hun boten.
We voeren ook weer een stukje de Singel af totdat waar de Biltse Grift in de Singel uitmondt.
Deze volgden we langs het Griftpark en de Vee-artsenijbuurt weer terug naar de Zilveren
Schaats.
Bij het opladen begon het al wat schemerig te worden. Het was inmiddels na vieren.
De snelle groep had 13,7 km gevaren, de langzamen 12,5.
Op de club hebben na het afladen de soep van Jonna nog samen opgegeten. Daarna ging
ieder weer zijns weegs.
												-Margot

Personalia
Alles wat we binnen UKC doen en organiseren wordt mogelijk gemaakt door (actieve)
leden. Soms in de vorm van kleine losse klussen, maar vaak ook via commissies en
werkgroepen. Zonder de inzet van deze actieve leden zouden we niet de club zijn die we
zijn; veel dank dus aan iedereen die zich op wat voor manier dan ook inzet voor UKC!
In deze rubriek praten we je bij over de laatste wijzigingen in de deelname van deze
commissies en werkgroepen. Bij de commissies met mutaties noemen we ook de namen
van de leden die in de commissie blijven. In principe noemen we alleen de voornaam,
maar soms is een achternaam nodig omdat we meerdere leden hebben met dezelfde
voornaam.
Bestuur
Nieuw: John (coordinator faciliteiten)
Gebleven: Johanneke, Nicole, Dineke, Marjoke,
Woutske, Paul
Vacature: coördinator Kanovaren
Jeugd
Nieuw: Jur van Kesteren (jeugdopleiding)
Gebleven: Anke (nieuwe coördinator), Oscar,
Mieke Steenbruggen, John van der Heemst
Materiaal
Gebleven: Ties (nieuwe coördinator)
Gestopt: Sjoerd
Website
Nieuw: Ingmar (webmaster)
Gebleven: Marian
Schoonmaken
Nieuw: André Andringa (zoon van clublid Kay
Schoenmaker)
Fijn om te zien dat er weer zoveel nieuwe
mensen aan de slag zijn voor UKC: veel succes
in deze nieuwe functies! De mensen die stoppen
met hun functie willen we graag heel hartelijk
bedanken voor hun inzet!
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Personalia
Vacatures!

Wil je je ook inzetten voor UKC? Leuk! Dat kan op verschillende manieren. Op het clubhuis
is een lijst aanwezig met klusjes die je altijd kan doen als je even tijd over hebt. Via de klussen WhatsApp worden af en toe ook oproepjes gedaan voor klussen. Ook zou je actief
kunnen worden in een van onderstaande vacatures en/of commissies:
- Buddies (met name toervaarders): om nieuwe leden wegwijs te maken.
- Tochtleiders voor korte toertochten.
De lustrumcommissie zoekt:
- Mensen die onderdelen van het lustrum willen voorbereiden/ coördineren
- Mensen die tijdens de lustrumactiviteiten concrete hand en spandiensten willen verlenen
(ontvangst, catering, opbouwen, afbouwen etcetera)
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-Leden voor de materiaalcommissie:
We zoeken met enige spoed iemand die het onderhoud van het materiaal willen coördineren
en iemand die kanomaterialen die we willen afstoten wil verkopen. Wie kan daarbij helpen!?
Als materiaalonderhoud coördinator zorg je dat klussers en kapotte kano’s aan elkaar worden
gekoppeld en dat klussers beschikken over de juiste materialen en kennis om de klus te kunnen klaren. Dat kan je bijvoorbeeld naar eigen inzicht doen door klusdagen te organiseren,
leden te motiveren en reparatiecursussen te organiseren. Geef hier vooral je eigen draai aan.
Als materialenverkoper maak je foto’s van de materialen die we willen afstoten en zet je deze
bijvoorbeeld op marktplaats of op relevante Facebookgroepen en regel je de verkoop met de
eventuele verkoper.
-Introductiecommissie: We zoeken iemand die na de voorjaarscursus de coördinatie van
de introductiecursus van Irene wil overnemen. Dat betekent onder andere dat je verantwoordelijk bent voor de planning en contact onderhoud met (potentiële) deelnemers en met
iedereen die vanuit de club betrokken is bij de introductiecursus.Het mooiste zou zijn als je
in het voorjaar dan alvast mee kan lopen zodat je het daarna soepeltjes kan overnemen.
-Tenslotte willen we op korte termijn op de plek waar de trailer nu staat een stalling bouwen
voor 6-8 Open Kano’s. Wie wil helpen om deze stalling te ontwerpen en wie wil helpen om
hem te bouwen?
Voor meer informatie kun je terecht bij Johanneke of Woutske via
info@utrechtsekanoclub.nl Ook als er in dit overzicht iets mist of iets niet klopt kun je
dit ook aan hen laten weten.

Algemene gegevens
NB een volledig overzicht van de
bezetting van elke commissie is
(vanaf oktober) te vinden in het
clubhuis

Kanopolo
Jonna van Ulzen
kanopolo@utrechtsekanoclub
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Toervaren
Eefje van den Braak
toervaren@utrechtsekanoclub.nl

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.

Website
www.utrechtsekanoclub.nl

Wildwater
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl

(Bij het versturen van foto’s
graag het orgineel
meesturen en niet de foto’s
van bv. facebook.)

Voorzitter
Johanneke Minnema
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl

Zeevaren
Adrian Los
zeevaren@utrechtsekanoclub.nl

Stuur een mail naar
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl

Secretaris, stalling- & ledenadministratie
Paul van Rijn (vanaf 2020
Woutske Hartholt)
secretaris@utrechtsekanoclub.nl

FACILITEITEN & ONDERSTEUNING
Contactpersoon in het bestuur:
<vacature>

Clubhuis
Westbroekse Binnenweg 2c
3612 AH Maarssen
Postadres
Secretaris UKC
Bessemerlaan 33
3553 GA Utrecht

Penningmeester
Nicole Kerkhof
penningmeester@utrechtsekanoclub
Algemene bestuursleden
Dineke Broekema, Marjoke Zaadnoordijk
bestuur@utrechtsekanoclub.nl
KANOCOMMISSIES
Contactpersoon in het bestuur:
<vacature>
Introductiecommissie
Irene Aarts
introductie@utrechtsekanoclub.nl
Jeugd
Anke van der Wal
jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl

Activiteitencommissie
Irene Grijzen
activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl
Gebouwbeheer
Fred van den Brink
gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl
Kantine & Verhuur Clubhuis
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl
Lustrumcommissie
Evert Schönhage
lustrum@utrechtsekanoclub.nl
Materiaalcommissie
Ties Obers
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

Volg de Utrechtse Kano Club

twitter.com/kanoclub

facebook.com/kanoclubutrecht
Peddelblad
Sjaan Bindt
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl
PR & sponsering
Ties Obers
pr@utrechtsekanoclub.nl
Website
Marian Willems en Ingmar de
Beukelaar
webmaster@utrechtsekanoclub.nl
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