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Nummer

2 | Jaargang 35 | Oktober 2019 |Clubblad van de Utrechtse Kano Club

Toervaren:
Excursie Staatsbosbeheer

WW: Voorjaarsweek Lofer

Kanopolo: NK dames

Tarieven 2019*
Lidmaatschap
Eerste gezinslid
€ 109,00
Tweede gezinslid
€ 74,00
Derde gezinslid e.v € 26,00
Zelfstandig jeugdlid
(tot 18 jaar) 		
€ 74,00
U-pas korting mogelijk
Inschrijfgeld 		
Sleutelborg		
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€ 15,00
€ 50,00

Kanostalling
(op eigen risico)
Kayak		€51,00
Open kano, 2-p kayak,
Extra formaten
€ 66,50
Huren van clubmateriaal
			€ 26,00
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
We zijn voor dit blad weer hard bezig
geweest om artikelen te verzamelen en
deze te voorzien van een mooie opmaak,
om het in dit blad te kunnen presenteren.
Voorheen was het moeilijk om over het
toervaren, artikelen te krijgen. Dat is deze
keer wel anders! Dit blad staat bordevol
prachtige toertochten! Niet alleen
toervaren is aanwezig ook kanopolo, wildwater en slalom staan weer in het blad.

Het blijft mooi om te zien hoe divers ons
club is en dat wordt mooi weergegeven
middels dit blad.
Wij nodigen jullie uit om verder te lezen en
te genieten van het dikste peddelblad ooit!
Groetjes, Margot, Lizelotte en Sjaan
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V

an de voorzitster

“Als ik iets wil doen voor UKC is er dan ergens een overzicht van wat er te doen is?”
Na de eerste avond van de nieuwe introductiecursus praten we nog wat na met de deelnemers toen een van hen deze vraag stelde. Bijzonder dat iemand na alle nieuwe indrukken van de eerste cursusavond ook nog aan dit soort dingen kan denken. Maar ook super
tof dat de dame in kwestie zich al zo snel wil inzetten voor de club! Steeds vaker worden
nieuwe leden al heel snel actief in allerlei commissies. Vaak hoor ik dat ze het leuk vinden
om te doen en het naar hun zin hebben bij UKC. Ze voelen zich thuis en doen daar graag
wat voor terug. Dat maakt me super blij en trots op onze mooie club!
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Tegelijkertijd zet de vraag me ook aan het denken. Vanuit het bestuur zien we het als
onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende structuur zodat duidelijk is wie
waarvoor verantwoordelijk is en met wie je wat kan bespreken en afstemmen. De contactpersonen van de commissies staan daarom op de website en op de achterkant van dit
peddelblad en elke commissie heeft een aanspreekpunt in het bestuur. Ook vinden we het
belangrijk om duidelijk te maken voor wat voor functies en klussen er hulp nodig is. Daarom vermelden we de (meest urgente) ‘vacatures’ in de nieuwsbrief en bij de Personalia in
het Peddelblad. Daarnaast hebben we natuurlijk de klussen whatsapp groep voor klusjes
aan het clubhuis en soms benaderen we mensen rechtstreeks.
Een actueel en volledig overzicht van openstaande functies en taken is er echter niet. Nu
waren we al van plan om binnenkort lijsten met de leden van elke commissie op het clubhuis neer te leggen. We zullen daar nu ook een overzicht bij doen van wat er allemaal te
doen is. Zo zie je maar dat we zelf ook nog steeds leren van de introductiecursus!
Hartelijke groet,
Johanneke

Clubdag
Op 16 juni was er weer een clubdag. Hoewel het niet heel druk was, was het wel erg
gezellig! Er werd gepoloëd, een tourtocht gedaan en gewoon lekker gekeuveld. We
eindigde met een heerlijke barbeque.
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De UKC kanopolo dames op het NK kanopolo dames 2019
Na vorig jaar laatste van Nederland geworden te zijn, lazen we dit jaar, de dag van vertrek in het nieuws dat we ambitie hadden. De meningen daarover verschilden. De ene
reageerde met: “Wij?? Ambitie?? Echt?? Daar wist ik niks van.” De ander reageerde met:
“Hoezo hebben we de ambitie om 5e te worden? 1e toch?”
Het UKC dames polo team bestond dit jaar
uit: “ervaren speelsters Lorre Maes en Mieke
Steenbrugge, de Italiaanse Elena Fumagalli,
Sonja van Kooten, Eefje Roelofs en de
‘powertwins’ (en oud-kampioenen waterpolo) Merel en Jolien Bouwman, aldus
coach Mark Prins”. (Quote: Stadsblad
Utrecht.) Dat belooft wat toch?
En we begonnen fantastisch, want niet lang
na aankomst in Alkmaar, hadden we het
mooie nieuwe clubhuis al overgenomen en
stonden we achter de bar. Maar…om deze
snelle overname zaterdag voort te kunnen
zetten, besloten we toch om middernacht
onze tanden te poetsen en om na wat paaldansen moves in Peters tipi, onder slaapzakken in te duiken.….typisch…
Al direct op zaterdagochtend bleek, dat
ochtend wedstrijden UKC polo breed pro-

blematisch zijn. En niet alleen zaterdagochtend verloren we de eerste wedstrijd die
we waarschijnlijk hadden gewonnen op een
ander tijdstip, ook op de zondag ochtend
lieten we belangrijke punten liggen. Helaas.
Het blijkt voor velen lastig om op tijd al
je spullen bij de hand te hebben, hard te
peddelen, met power in te varen, maar
ook om ballen te vangen die in de handen
aankomen. We hebben 3 plannen bedacht
voor de rest van de polo toernooien:

1.
Testen of pittig eten ons pittiger maakt. Wie oh wie kent pittige ontbijt recepten voor
op toernooi? Zoals boterhammen met pindakaas, sambal en komkommer óf pepernootjes.
Stuur je recept in naar kanopolo@utrechtsekanoclub.nl. (NB. Diverse kanopolo proefpersonen waarop getest kan worden zijn bekend, maar mocht je andere geschikte proefpersonen kennen, kunnen we de recepten daar uiteraard mee delen.)
2.
De wekker 3 uur voor de wedstrijd zetten om een rondje hard te lopen.
3.
Alle schema makers omkopen zodat ze ons niet voor 10u laten spelen.
Voor elke wedstrijd kregen we fabuleuze
speeches van coach Mark. Veel gehoorde
kreten waren: “zoek je energie” en “zoek je
focus”, met daarna de serieuze aandachtspunten. Buiten de wedstrijden om werden
er complete analyses op losgelaten. Zat je
wel in je focus? In je cirkel 1. Of dacht je
aan “willen winnen”, wat niet oké was, want
dan ben je niet gefocust, dan zat je in cirkel
2. Of dacht je aan het niet om willen gaan,
ver van je focus af, en zat je daarmee in
cirkel 3?
Maar…uiteraard zouden wij geen UKC
kanopoloërs zijn, als we alleen serieuze
gesprekken hadden. Tussendoor konden

we e-i-n-d-e-l-ij-k eens heerlijk vrouwelijke gesprekken houden. Bijvoorveeld over
“voor het eerst in mijn leven pas ik niet
meer in spatzeil maat Small” (quote: Mark
Prins). En “We’ve tested and I’ve smaller
boobs than Mark” (quote: bekend bij ons.)
Iets unieks gebeurde: voor het eerst in de
geschiedenis van kanopoloënd UKC won
het damesteam een wedstrijd. We wonnen
er zelfs meerdere. We verloren er ook wat.
We scoorden flink en hielden veel tegen.
Kortom: we gingen eigenlijk wel lekker. Aan
het eind van dag 1 stonden we zelfs op de 3e
plek, met een positief doelsaldo.
Misschien hadden we het hierbij moeten
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laten….Want op zondag kwamen de
eeuwige nummer 1 en nummer 2 van
Nederland aan op het NK. Stoppen op een
hoogtepunt is een kwaliteit. Een kwaliteit
die wij niet bleken te hebben, want hierna
ging het bergafwaarts met ons.
De zondag begon liefdevol. Want als je een
dames NK houdt op moederdag, dan begin
je natuurlijk met een ontbijt op bed; krentenbollen uiteraard. Met daarbij onze kiddo
Mark, die gezellig rond rupste door de tent
met Souf daar vrolijk achteraan springend.
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Het voelde het hele weekend alsof heel
kanopoloënd UKC met ons meeleefde en
ons supportte. Diverse appjes van mensen
die de uitslagen online bleken te volgen.
Zelfs juichende, trotse, vaderlijke appjes na
overtredingen van onze zijde. Ties en Fijke
kwamen beide dagen aanmoedigen. En Nils,
Maaike, Jonna & Casper zijn de zaterdag
langs geweest. Hiermee hoorden wij het
vertrouwde Uuuuuuuukc van de zijkant.
Hartverwarmend hoe betrokken iedereen
bleek te zijn.

We lieten helaas meer punten liggen dan
nodig was, maar…om te laten zien dat het
echt zo slecht niet was een paar cijfers:
2018: een doelsaldo van -50 doelpunten!!
6 wedstrijden gespeeld, allen verloren, 11x
gescoord, 61 doelpunten tegen.
2019: een doelsaldo van +1 doelpunt. 8 wedstrijden gespeeld, waarvan 3 gewonnen & 1
gelijk. 23x gescoord, 22 doelpunten tegen.
Inmiddels zijn we redelijk op elkaar ingespeeld. Zondagmiddag communiceerden
we zelfs onder de douche met kreten als
“Mieke, neem over. Ga ik rechts” (Tja, 3
persoons douche met 5 man delen.) Dus
we zijn klaar voor 2020. We hopen op net
zoveel gezelligheid, net zulk mooi weer,
weer een positief doelsaldo, maar graag iets
hoger op de ladder. En hopelijk….. wil Mark
weer onze coach zijn.
Dank jullie allen voor jullie steun, betrokkenheid, liefde en de geleende spullen.
					
						-Eefje
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Kanoslalom
HollandCup
Utrechtse kano club

Uitslagen kanoslalom

UKC
Dames
1e Elke Klieverik 116.92 (0) s
2e Sjaan Bindt 122.08 (2) s
3e Marjoke Zaadnoordijk 128.70 (0) s
4e Sonja van Kooten 137.82 (0) s
5e Margot van Rijn 145.82 (4) s
Heren
3e Igor Spee 110.25 (2) s
5e Bart Meerman 123.13 (0) s
7e Paul van Rijn 131.63 (0) s
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C2 mix
1e plaats Sjaan Bindt en André Lindenbergh 154.46 (0) s

C1
2e André Lindenbergh 137.00 (0) s
Ploegen
Heren:
4e Bart Meerman Paul van Rijn en André
Lindenbergh 153.51 (4) s

VKC

NK

Dames
2e Elke Klieverik 139.94 (0) s
3e Sjaan Bindt 141.45 (0) s

Dames
2e Elke Klieverik 179.44 s
3e Sjaan Bindt 220.83 (4) s

Ploegen dames
1e: Sjaan Bindt, Majoke Zaadnoordijk, Elke
Klieverik 160.73 (0) s

Heren Veteranen
6e Igor Spee 225.30 (58) s

Heren veteranen
2e Igor Spee 131.29 (0) s
Heren C1
4e Evert Schonhage 137.12 (0) s
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Uitslagen kanoslalom

MKV

Gennerpermolen

K1 Dames Senioren
2e Sjaan Bindt 102.72 (0)s
4e Marjoke Zaadnoordijk 116.65 (0)s

Funklasse
1e Bas Hermans
2e Menno Drooglever
3e Marthan

K1 Heren Veteranen
1e Igor Spee 95.52(0)s
C1
1e Gert Jan Theunissen 107.74 (0)s
3e Andre Lindenbergh 123.94 (0)s

11

Dames senioren
2e Sjaan Bindt 128.49 (4) s
Dames veteranen
2e Elke Klieverik 125.01 (0) s

C2
2e Sjaan Bindt en André Lindenbergh
132.55 (0)s

C2
3e Sjaan Bindt en André Lindenbergh
155.19 (0) s

Ploegen
3e Sjaan Bindt, Gert Jan Theunissen, Igor
Spee 120.13 (2) s

C1
7e André Lindenbergh 155.68 (4)

Zondag 14 juli 2019: UKC Canadeestocht/Instaptocht
Bergermeer-Alkmaar
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Deelnemers:
André met Dariusz in Pocahontas.
Jan Tjalling in de Advantage.
Mieke in haar eigen kajak.
Wij waren verbaasd over zo geringe belangstelling. Ik moet zeggen: het was een super
fijne tocht.
Ok, het begin was een beetje saai tussen de
rietkragen met weinig uitzicht, maar af en
toe een molen gaf de nodige variatie. Een
beetje miezerig, maar dat werd snel beter.
Na een paar uur gevaren te hebben zagen we
het bordje met pijl: Alkmaar.
Dat was even een opkikker, geweldig om
daar te varen!!
Even pauze bij het bolwerk en daarna de
stad in.
De terrasjes waren druk bezet, alsof je in
Frankrijk was, of Venetië, maar: dit is
Alkmaar!
Op de terugweg nog even geshopt bij Bloem
voor de club.

Met dank voor jullie hulp bij het uit en instappen mannen, niet mijn sterkste kant. Ga
ik aan werken.
Het was een heerlijke dag!
http://www.kanoroutes.nl/nl-bergermeer.
htm
					Mieke Abels

Vaartochtje door gebied van Staatsbosbeheer, 30-6-2019
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In het gebied aan de overkant van de Westbroekse binnenweg kun je komen wanneer er ijs
ligt (wie heeft daar nog nooit geschaatst?), maar met een kajak kan dat alleen onder begleiding van iemand van Staatsbosbeheer. Peter de Vries, nieuw lid van UKC en als ecoloog
actief in het gebied, was bereid ons een rondleiding te geven.
Peter gaf ons allemaal een geplastificeerd overzicht waarmee we onderweg allerlei planten
zouden kunnen determineren.
Een van de eerste vragen was: Waarom zijn die stroken riet in netten verpakt? Het antwoord was dat vogels anders het riet zouden beschadigen en die fel blauwe kleur moet ervoor zorgen dat de vogels de netten goed konden zien. Wanneer het riet goed aangeslagen
is gaan de netten wel weg hoor!
Het instappen was een beetje lastig, maar uiteindelijk lag iedereen in het water met 11
kajaks en 1 kano.
Het viel ons op dat hier veel minder waterplanten waren dan aan onze kant, bijna geen
dotters en waterlelies te zien, het water leek een beetje dood. Een paar jaar geleden groeide
hier veel Krabbenscheer, maar deze waterplant is hier volledig verdwenen, mogelijk door
de rode rivierkreeft, die niet alleen de planten eet, maar ook zorgt voor vertroebeling van
het water.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Molenpolder_krabbescheer.jpg
Tijdens de pauze zijn we een strook land, nou ja, meer moerasland, op gegaan: een
dichtgegroeid petgat met trilveen. Bijzondere planten om te zien waren de Zonnedauw (een
vleesetend plantje, met allemaal glinsterende druppeltjes) en de Koningsvaren.

Het was een mooie gelegenheid om het gebied te bezoeken en meer te weten te komen over
de flora en fauna van het veengebied. Voor mij was het heerlijk om na lange tijd weer even
een stukje te kunnen varen.
												Mieke Abels
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Holland4ALS @ UKC
Met twee teams hebben in totaal ca. 40 sportieve leerlingen en docenten van het Griftland
College uit Soest deelgenomen aan “Holland4ALS”, een estafette van Groningen naar Soest
om geld in te zamelen voor de terminale spierziekte ALS. De in Soest gevestigde Stichting
ALSJan organiseert dit evenement dat de disciplines kanovaren, zwemmen, wielrennen en
hardlopen bevat, nu een aantal jaren.
om in elk geval de deelnemers een basis instructie mee te kunnen geven. Marjoke Zaadnoordijk, Andre Lindenberg, Evert Schönhage en Igor Spee waren bereid om samen
met mij de groep van bijna 25 personen mee
te nemen op de plas en de eerste trekgaten.
Elk team deelnemend aan Holland4ALS
Daarnaast maakte de groep “alles” samen met
bestaat in principe uit 10 deelnemers. Vanuit de groep “hardlopen” van de gelegenheid gehet Griftland namen er twee teams deel. Eén bruik om voorafgaand aan het kanovaren een
looptraining te doen vanaf het clubgebouw
team met doorgewinterde atleten die het
volledige programma uitvoerden. Het zoge- over de fietspaden rond de plas.
naamde “alles” team en een team bestaande
Het is inmiddels alweer een hele tijd geleden
(maart…) dat ik gebruik mocht maken van
de UKC locatie en kano’s om de Griftlanders
voor het goede doel een eerste kano instructie te geven.
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uit de drie sub teams: “water” (kanovaren
en zwemmen), “wielrennen” en “hardlopen”.
Elke deelnemer “alles” legde om de afstand Groningen - Soest te overbruggen 2,5
km kano varend af, 500 meter open water
zwemmend, 75 km fietsend met twee ploegen en 15 km hardlopend in estafette vorm.
In totaal 330 km per team met start op
Hemelvaartsdag in Groningen en aankomst
ruim 24 uur later in Soest bij voetbalvereniging VVZ’49.
Dit jaar was het eerste jaar van deelname
door het Griftland College. Omdat vrijwel
geen enkele deelnemer kano ervaring had
-anders dan een toertochtje- hebben we
contact gelegd met het bestuur van de UKC

Na een korte pauze voor de lopers hebben
we de groep een instructie gegeven over de
basis van de peddelslag, dat je de bolle kant
van een peddel kunt gebruiken voor stuurslagen en om achteruit te peddelen en dat je de
peddel rechts stevig vastpakt en links door je
hand laat glijden om peesschede problemen
te voorkomen. Vervolgens hebben we iedereen in subgroepen gesplitst en zijn we de plas
opgegaan. Op de plas hebben we vervolgens
aandacht geschonken aan de toepassing van
de basisslagen en een goede houding in de
boot.
Ondanks de stevige wind op de plas werd al
snel duidelijk dat we met een snel lerende
sportieve groep te maken hadden. Na 45
minuten op de plas en een half uurtje in de
trekgaten werden de boten weer opgeborgen

in de loods en werd er nog even nagenoten
in de kantine en op het dakterras. Vanuit
de schoolleiding is grote dank uitgesproken
richting de UKC. Daarnaast is de UKC als
“sponsor” vermeld op de speciale Griftland
Holland4ALS schoolwebsite.

delen en diensten aangeschaft zodat ALSpatiënten zolang mogelijk in een comfortabele thuisomgeving kunnen genieten met
familie en vrienden voor de resterende tijd.
Als gevolg van het grimmige verloop van
de ziekte ALS kunnen de behoeften van
patiënten in zeer korte tijd veranderen. De
Na de UKC instructie heeft de groep nog
bestaande infrastructuur kan over het algeeen keer op de Kromme Rijn en op de Eem
meen aan deze snel veranderende vraag geen
gevaren. Op de Eem was ik er zelf ook weer invulling geven, waardoor patiënten vaak te
bij om de laatste puntjes op de “i” te zetten.
lang moeten wachten op hun hulpmiddelen.
En wachten, dat is nou juist iets wat ALS
Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei vond het patiënten zich niet kunnen veroorloven….
Holland4ALS evenement plaats. De school is
ongelofelijk trots op de groep van 42 leerGraag dank ik het bestuur van de UKC noglingen en medewerkers die 24 uur lang in
maals voor het beschikbaar stellen van de
touw zijn geweest Helaas kon ik zelf op het
locatie en het materiaal. Natuurlijk ook heel
Holland4 ALS evenement zelf niet aanwezig hartelijk dank aan de begeleiders Marjoke,
zijn omdat ik als scheidsrechter aanwezig
André, Evert en Igor.
was op het EK kanoslalom in Pau. In elk
geval heeft de gehele groep bij het kanovaren Jan van Gestel
een prima prestatie neergezet met snelle
tijden, vergeleken met andere teams.
Meer info:
https://holland4als.zoalsjan.nl
Het Holland4ALS evenement heeft in totaal https://holland4als.zoalsjan.nl/teampage/
ruim vier ton opgebracht. Er hebben in
griftland-college
totaal 260 sporters deelgenomen verdeeld
over 17 teams. De opbrengst van het Griftland College van in totaal € 62.000,- werd
door de organisatie “bizar” gevonden. De
school heeft allerlei acties georganiseerd
en daarmee het meeste geld van alle teams
opgehaald. Met dit geld worden hulpmid-
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UKC Pinksterweekend Friesland 2019: krabben met muisarmen

Swarte Brekken (Synneveer) – Jutrijp – Heeg – Hegemer Meer – Gaastmeer – Idzega ( Het
Klokhuis) Idzega – Idzegaster Poel – Heeg – IJlst – Riper Feart – Swarte Brekken –
(Synneveer)
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Bovenstaande opsomming van onze tweedaagse Pinkstertoertocht oogt wellicht wat
droogjes. Een blik op de kaart schiet ook al
niet op: pijltjes op blauwe vlakken (‘marren’)
of langgerekte blauwe slierten (‘fearten’). Die
kaarten liggen bij ons thuis dan ook altijd
weken van tevoren op de tafel. Want als
Willie tochten plant moet het qua kilometers en qua aantrekkelijke wateren altijd
precies kloppen. Het mag dan voor het ontbijt niet opzijgeschoven, en ik mag geen opmerkingen maken of suggesties doen tenzij
op nadrukkelijk verzoek van de slootvoogd.
Ik kan me een dergelijk Pinksterkamp van
drie jaar geleden nog herinneren. Willie
kon als tochtenleider op de valreep niet
mee want die was over haar schoenveters
gestruikeld op dat comfortabele Luxemburgse wandelbeton, (drie weken daarna
konden we nog een stukje brillenpoot uit
de wond boven haar oog peuteren). En toen
ik in Langweer arriveerde waren er al twee
gerenommeerde kajakkers gedrost. Het
waaide namelijk toen godslasterlijk hard,
een koude wind. En ik heb het nog nooit zo
koud gehad als tijdens die Nederdaling van
de H. Geest! Ik had me gekleed op Pinkster-

omstandigheden! Tsja!
Dit Pinksterweekend (2019) zouden we
het herhalen en zou het beslist anders zijn
hadden we zo gerekend. Welnu: het weer
op zaterdag gedroeg zich zo atypisch dat
de vroegelingen (dus zij die al op vrijdagavond arriveerden) zich de zaterdag konden
vermeien met kopen van leuke souvenirs
(Vaasjes met opdruk “Groeten Uit Mooi
Langweer”, alsmede Friesche kruidkoek).
Varen zat er niet in: te veel Beaufort’s. Na
enig heen en weder getelefoneer werd
besloten dat zij zouden doorrijden naar
Synneveer waar we elkaar zouden treffen
voor een tweede startpoging en een dientengevolge kortere route.
Zondag 1e Pinksterdag gaan we dan daadwerkelijk scheep. De wind is, precies zoals
voorspeld toch gaan liggen, en zo varen we
als UKC-smaldeel zuidelik van IJlst via de
Weinsleat (‘sleat’ is geen slet maar een sloot)
naar de Wide Wimmerts en dan in ZZOrichting naar Heeg. Deze wetering is best
nog rustig, weinig vaartuigen. Het lijkt erop
dat watersportend Friesland een roes uitslaapt als gevolg van het probleemdrinken (te
veel wind), de dag ervoor.

Bij Heeg (Heech) wordt het allengs drukker
en voordat we het Hegemer meer opdraaien
moeten we omzichtig een scheepsinfarct
passeren waarvan de kern wordt gevormd
door een Skutsje, afgeladen met studenten
die “slootje in drieën keren” praktiseren.
Dikke pret, donderse lol, moet toch kunnen? Uiteindelijk lukt het ons over te steken
naar het recreatie eiland voor de haven van
Heech (Heeg), om daar te lunchen. Skûtsjes
met studenten varen af en aan. De schippers, zich omringd wetende door eejstejaajs
kipjes, kijken cool door hun spiegelzonnebrillen en roken hun e-sigaretten met
flair. De tijd van stenen pijpjes toeback is
uiteraard voorbij! De skûtsjes echter blijven
prachtig om te zien, ook al vervoeren ze allang geen kool, bieten en stront meer.

het “Klokhuis”.
Het “Klokhuis”. Dat klinkt als een op algemene ontwikkeling gericht kinderparadijs.
Maar de klokkenstoel, te midden van de
grafzerken laat bij mij altijd een sinistere
indruk achter: dit is midden-Friesland,
donkere wolkenluchten en op het oog nergens bewoning. Drie jaar geleden vond ik
met Adrian Los menselijke botrestjes in de
borders op deze dodenakker. Brrr!

De volgende dag (tweede Pinksterdag) zijn
we weer drie jaar teruggeworpen in de tijd
(of twee dagen zo je wilt). Een brute noordoostenwind doet er alles aan om ons tegen
te werken en onze koers te frustreren op
de Idzegeaster Poel. We volgen de zuidelijk
oever, dus de lage wal, en dat betekent bij
Het ruime sop van het Heeger meer is weer een strijklengte van pakweg een kilometer
geweldig om te peddelen. De boeienrij vol- een onplezant heen -en weer schudden.
gen in zuidwestelijke richting tot het tweede Maar we redden het, en na een flitsendsnelle
grote eiland en dan in noordwestelijke richt- verkenning van Jan Tjalling steken we de
ing en via de Wijdesloot (Wije Slet?) naar
Wide Wimmerts over voor een UKC-mohet Grutte Gaastmar. Terugdenkend aan
mentje op een Marekriten oevertje. Het is
dit traject voldoet dit helemaal aan varen in erg druk en het oversteken terug naar onze
Friesland: ruim water, tonnen, bakens, boer- route noordwaarts is eng: overal motorderijdaken boven de dijk, klokkentorentjes
bootjes met schippers die nooit van oogvan kerken die de handen vol hadden aan
contact hebben gehoord. Eenmaal aan de
het eronder houden van woest, dwars en
overkant zetten we onze straffe koers noordsocialistisch volk. Via kleine slootjes mawaarts in naar IJlst.
noeuvreren we uiteindelijk het Tsjerkehop
op om aan te meren bij boerderijcamping
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In IJlst is het zien en gezien worden omdat de Elfstedentocht voor fietsers (15000
deelnemers), voorbijkomt en wij vooral
op het water moeten uitkijken niet fijngemalen te worden tussen de motorboten
met oceaanformaat. En dan is er ook nog
fierljeppen! Kortom: Nederland recreëert.
Vroeger werden er allen maar schaatsen en
blokschaven geproduceerd in IJlst! Waar
blijft de tijd?
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Na het turbulente gebeuren in IJlst (Drylts),
zetten we weer koers naar Synneveer. Na
een dagje tegen de wind in krabben ga ik
het toch wel voelen in m’n muisarmen, (lang
geleden dat ik regelmatig een blokschaaf in
m’n handen had!) Maar uiteindelijk draaien
we dan toch weer de Swarte Brekken op.
Bij deze wind en lichtval is de kleur van het
water inderdaad zwart!
Zo beëindigen we onze tocht weer op de wal
van Synneveer.

Leden van de Pinkstertoergroep: HB, de
beide Margot’s, Paul, Willie, Helen,
Corrie, Ad, Jan Tjalling, Ben, het was weer
als vanouds!
				

-Roon Bakels

Kanotocht Den Haag

Op 25 augustus is de kanotocht door de
grachten van Den Haag en naar twee parken
bij Den Haag gevaren. Er waren 6 deelnemers waaronder 1 huidige bewoner van Den
Haag (mijn persoontje), 2 naar Utrecht verhuisde Hagenezen en 1 naar Epse verhuisde
Hagenaar. Voor deze laatste 3 was het echt
een “Sweet Memory Tour”.
Den Haag is nooit een stad geworden maar
altijd een symbiose van twee dorpen geweest. In het begin was het Hof rond het
Grafelijk kasteel en het dorp rond de grote
Kerk, later werd het de bewoners van het
veen (Hagenezen) en die van het zand
(Hagenaars).
De tocht begon aan de zuidzijde van het
Haagse bos op loopafstand van mijn huis.
Van daaruit voeren we langs het Haagse
bos en het Malieveld naar de grachten. Het
eerste stuk was duidelijk in de wijk waar
vroeger de huizen van de edelen die aan het
Grafelijk Hof dienden hebben gestaan. Het
is ook de wijk waar nu de Ministeries en de
meest ambassades zijn. In dit gedeelte van
de stadsgracht vaar je ook langs de plaats

waar vroeger het zwembad Mauritskade
stond. Dit zwembad had tot het laatst toe
een apart bad voor dames. In de tijd dat ik er
zwom (rond 1960) was het damesbad verboden voor lieden van het mannelijk geslacht (alleen bij afzwemmen voor het (door
mij nooit gehaalde) C-diploma kregen mannen dispensatie. Nu is het nieuwbouw en
een Welness centrum. Na het Hilton-hotel,
de Koninklijke stallen en de Hoftuin gingen
we de Noordwal op. Een scherpe overgang
naar het “dorp”. Gedurende de hele tocht
rond Die Hague was het een feest om in de
buurt van de Sweet Memory Tour kanoërs
te zijn. Steeds hoorde je dat er nieuwe herinneringen opgehaald werden. Teruggekeerd
bij het Malieveld was de rondvaart door de
grachten ten einde en begon deel twee; bezoek aan de parken Oosterbeek en
Clingendael.
De tocht naar de parken Oosterbeek en
Clingendael gaat vanaf het Malieveld langs
de Benoordenhoutse kant van het Haagse
bos. Aan het eind van het bos kan je rechtsaf richting Bezuidenhout, maar dan kom je
in de sloten rond het Huis Ten Bosch. Ook
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een prachtig park maar niet voor het publiek
opengesteld en zwaar beveiligd. Daarom
maar linksaf gegaan over de tankgracht
langs de nieuwe Amerikaans Ambassade.
Gelijk kwamen er jeugdherinneringen over
wandelen en spelen in de parken en voetballen.
Park Oosterbeek was voor de oorlog de filmlocatie van Nederland. Uit ervaring weet ik
dat als je op de grote vijver bent dan kan je
het einde van een film, waarbij de hoofdrolspelers elkaar weer gevonden hebben en
staande aan het water met het landhuis op
de achtergrond elkaar eeuwig trouw beloven, simpel voorstellen. Echter de ruïne, die
van het landhuis na de oorlog was overgebleven, is gesloopt en de toegang tot de grote

vijver werd geblokkeerd door een zwanen
echtpaar met 6 puberende jongen. Dus
door naar Clingendael, waar we in het theehuis IJgenweis (juiste spelling) in gezelschap
van elkaar en van enige tientallen wespen
wat gedronken en het toilet bezocht hebben.
Daarna onder het Huize Clingendael door,
langs het ANWB-gebouw terug naar het
startpunt.
De dag is afgesloten in de tuin van de familie Terpstra, met een in verband met het
mooie weer, aangepaste eenvoudige maar
voedzame maaltijd en bijbehorende drank.
Het was een geslaagde tocht/dag.
					-Tjerk

Pasen op de Lahn

De Lahn ontspringt in het Rothaargebergte
op een hoogte van 628 m en mondt na
242 km bij Lahnstein uit in de Rijn op een
hoogte van 61m. Het is één van de langste,
rustigste en mooiste rivieren voor een kanotoer in Duitsland. De rivier kan over een
lengte van 235 km bevaren worden.
Langs de rivier staat iedere halve kilometer een groot bord met de ‘Flusskilometer’, waaraan je bijna constant kunt zien
hoe snel of langzaam je vaart.
Die borden hebben we te danken aan de
prins van Nassau eind 19e eeuw. Om

nauwkeurig te rapporteren waar zijn
schepen zich bevonden had hij de Lahn in
zijn gebied voorzien van kilometernummers.
Daarnaast wilde hij de Lahn in heel zijn
gebied bevaarbaar maken. Daarom liet hij
sluizen bouwen om de hoogteverschillen te
overbruggen. Tussen Giessen en Limburg an
der Lahn zijn dit tegenwoordig zelfbedieningssluizen. Omdat deze etappe ook
landschappelijk heel aantrekkelijk is, hebben we onze toer op dat deel van de rivier
uitgezet.

Gevaren etappes op de Lahn:
Etappe			km
-Wetzlar-Niedergirmes 9,7
Fischerhütte
-Solms -Schohleck		
23,3
-Gräveneck			48.5

Tot					km Totale afstand
Solms (Tentplek Schohleck) 23,3		
13.5 km
Gräveneck camping		
48,5		
25,3 km
Limburg a.d. Lahn			75,6		27,1 km

Om maximaal te kunnen genieten van het
mooie weekend vertrokken we al op donderdag uit Nederland. Deels al overdag
voor een optimale logistiek (opzetten van
de tenten in Wetzlar), zodat de anderen bij
aankomst ‘s avonds laat zonder enige moeite
de slaapzak in konden schuiven.

Bij de nachtelijke aankomst leek Wetzlar een
rustig, vriendelijk dorpje in het dal van de
Lahn, maar in de loop van de nacht en de
volgende morgen bleek het een grote plaats
te zijn: rumoerig langs de snelweg en een
drukke spoorlijn.
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Vrijdagochtend konden we een picknicktafel zo neerzetten dat we een zonnig ontbijt
hadden. Daarna stopten we snel alle spullen
in de boten en konden we vertrekken. De
rest van de dag, nee het weekend, was het
prachtig weer.

iswachter op zich: eerst de juiste schuiven
in de sluisdeuren sluiten en openen om de
sluiskolk te vullen en dan kon er geschut
worden. Nog best een werkje vanwege de
trage overbrenging van de handwielen op de
schuiven.

Meteen al na het instappen was er even
verwarring welke kant we op moesten: bij de
instapplek stroomde het totaal niet. Maar gelukkig was Eefje goed voorbereid met gelamineerde kaarten van het gebied, en konden
we onze richting vinden door de stad.

Na het schutten kon Otto via een trap en
stoepje achter de sluis weer in zijn boot stappen. We voeren lekker door in de zon. Zagen veel watervogels en bloeiende bomen en
bermen. Bij de volgende sluis was de beurt
aan Eefje. Dat viel best tegen: het openen
van de sluisdeuren ging maar moeizaam.

Al snel stuitten we op de eerste stuw, die we
via een kanogoot aan de rechterzijde konden
passeren. Nog bijzonderder was een paar
honderd meter verderop een rolbank voor
kano’s bij het volgende verval. Het was nog
even lastig om de lange boten goed op de
rollen te houden, aangezien er een knik in
de bank zat.
Daarna waren we snel de stad uit en tussen
het groen.
Vier km verder kondigde het rood-wit
gestreepte stopbord en het bord met de
zwarte pijl naar rechts de eerste zelfbedieningssluis aan. Otto nam de taak van slu-

Na het passeren van deze sluis bij Oberbiel
hebben we gepicknickt aan een van de picknicktafels achter de sluis. Er was goed met
kanovaarders rekening gehouden. Er stond
zelfs een (schoon!) chemisch toilet.
Inmiddels waren een vader en zoon in Faltboote (vouwkano’s) bij de sluis aangekomen.
Zij vormden een groepje, dat we de komende dagen regelmatig troffen bij sluizen
of campings.
Al vrij snel daarna arriveerden we bij Zeltplatz Schohleck bij Solms. Daar hadden we
een plaatsje gereserveerd. Zowaar had de

rivier hier wat kleine stroomversnellingen
en kon je beter in het kleine haventje voor
de camping uitstappen.

terugvaren om het te halen. Eefje legde
ondertussen contact met een andere camping: in Gräveneck.

Kort nadat we de tenten op de lege camping hadden opgezet kwam de eigenaresse
aanrijden. Ze was zeer behulpzaam met
allerlei aanwijzingen, en wist te vertellen
dat de camping in Runkel, waar we ook een
overnachting gepland hadden, niet open
was. Dat wijzigde onze plannen voor de
komende vaardagen. We spraken af over het
stuk naar Limburg nu geen 3, maar 2 dagen
te doen. Ze leverde ons ook een kruiwagen
vol hout, waar we een mooi kampvuur van
hebben aangelegd.

Dit deel van de rivier was werkelijk mooi
en lieflijk. We voeren nu ook vaker ver van
enige weg.
Bij Weilburg kwamen we terug tussen stadverkeer, maar ook tussen hoge rotsen.
Hier ligt ook de trots van prins van Nassau:
een onverlichte tunnel van zo’n 200 m met
een dubbele sluis erachter. Aangekondigd als
“die älteste und längste Schifffahrtstunnel
Deutschlands” die nog bevaarbaar is. Best
wel een beetje spooky. Maar we waren niet
de enige kanoërs die er gebruik van maakten. Otto en een andere vaarder klommen
via een wankel laddertje naar boven om de
sluizen te bedienen. We moesten hier eerst
wachten tot een groep voor ons de sluis uit
was.
Nadat we in een prachtige lentewei vol
bloemen langs de rivier hadden geluncht,
vervolgden we ’s middags een mooie groene
tocht. We haalden vader en zoon kanoërs
weer in die ook hadden besloten verderop
bij camping Gräveneck te kamperen. Het is
een langgerekte camping op een strook land
ingeklemd tussen de Lahn en een spoor-

De volgende ochtend legden we snel na
vertrek eerst aan bij Leun, om naar de supermarkt te gaan. Aangezien de rest van
het Paasweekend zo’n beetje alle winkels
in Duitsland dicht zijn, hadden we hier op
zaterdag de laatste gelegenheid om nog de
laatste voorraden brood en natuurlijk eieren
in te slaan.
Na terugkomst bij de kajaks bleek dat Otto
zijn kanokarretje op het strandje van de
camping in Solms te hebben laten liggen en
moest weer een km tegen de stroom op
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lijn. We staan op het zuidelijkste puntje, de
kraan voor vers water en het sanitair zijn
in het noordelijkste…een flink eind lopen voor we kunnen koken (water halen),
douchen en afwassen. En dan moet je de
toegangssleutel voor het sanitair wel meenemen, anders moet je een paar keer heen en
weer.
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Zo’n 15 km en 3 sluizen later waren we in
Runkel. Die plaats wordt gedomineerd door
een groot vierkant oud fort op de heuvel.
Hier kon je zowaar even proberen te surfen
op de uitstroom van het verval.
We namen hier een pauze om even een blik
te werpen op het stadje en een ijsje te eten.
Het was er druk: mooi weer en een vrije
zondag.
De volgende ochtend -paaszondag- moesten Toen we langs de camping voeren van Runer natuurlijk eieren gekookt of gebakken
kel keken we gespannen naar tekenen van
worden voor het ontbijt. Een zalig pasen,
leven. Het was duidelijk dat er wel campers
startend in een paaszonnetje, goede start
en caravans stonden: toch open!
van de dag. Het was even puzzelen hoe we
Vanaf hier nog veel historie op de oever:
de boten van de hoge oever weer de rivier
het slot bij Dehrn, een grote middeleeuwin kregen. De avond ervoor hadden we
se basiliek bij Dietkirchen en uiteindelijk
best een lang stuk met kanokarretjes over
doemde de Dom in Limburg an der Lahn
de camping gesjokt. Dus niemand had zin
op.
terug te gaan naar die instap.

Dit laatste stuk was de Lahn veel breder en
zagen we steeds meer pleziervaartuigen om
ons heen. Helaas nu ook motorboten.
Even na de grote brug van de Autobahn bij
Limburg bereikten we de camping. Margot
was behoorlijk kapot en mocht (moest)
gelijk gaan douchen om weer een beetje bij
te komen. Net als de eerste nacht had had ze
daardoor weer het geluk van de tent-opzetservice!
De laatste dag begon met het ophalen van
de auto’s uit Wetzlar: Corrie en Otto reisden
daar met de trein heen. Onderweg met veel
terugblikken op de gevaren route.
Als afsluiting van het weekend hebben we
de Limburg Altstadt bezocht. Een aantrek-

kelijk plaatsje met veel vakwerkhuizen en
steile straatjes. De Dom bleek een bont beschilderde laat-romaanse kerk te zijn.
Aan de Bischofsplatz vonden we Konditorei-Café Kosmol annex bakkerij met een
indrukwekkende hoeveelheid paasgebak in
de vitrines. Daar moesten we natuurlijk een
en ander van uitproberen, een aanrader.
Het was een mooi weekend.
			

Margot & Otto
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Tochtverslag TT Loetbos, zondag 4 augustus 2019
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Bij het verzamelen bij het clubhuis worden
twee dingen snel duidelijk. We gaan met
vier van vijf aangemelde deelnemers op pad.
De vijfde heeft zich verslapen. Yvette is een
voor mij nog nieuw clublid. maar ik heb
haar vandaag al twee ker eerder gezien. Ze
was net voor mij klaar met brandstof tanken
voor haar scooter, toen ik aan kwam rijden
voor diesel. En op weg naar het clubhuis
was ik diezelfde scooter nogmaals voorbij
ge-reden. Haar heldergele jack, maakte haar
heel herkenbaar.

De kajaks en één kano zijn snel beladen en
vlot zijn we onderweg. Na niet al te lange
tijd volgt de eerste overdraging. Superkort,
maar nodig omdat het verder gaat over vaart
met een ander polderpeil. We nemen dan de
eerste pauze. We hebben immers geen koffie
genomen bij het instapppunt.

Als we net onderweg zijn, is in de verte een
tegemoetkomende kajakker te ontwaren.
De zon blikkert in de natte peddelbladen.
Na enkele haakse bochten volgt de tweede
(en voorlaatste) overdraging. Deze is bij een
Als experiment gaat mijn open kano mee
inlaatpunt naar een lager peil. Eefje en ik
in de kajaksteunen. Niet de mooiste oploss- spelen kort met het beetje stroming dat er
ing, maar als de nood aan de man komt in
is. Iets verderop wijken we op initiatief van
de toekomst dan weet ik dat het kan. En dan Otto iets af van de geplande route. Dat levert
kan er dus een kajak naast.
enkele uitdagend lage bruggetjes op. om te
passeren. Met de kano lukt het om vanuit
Het is een mooi zonnige zondag en over
kniezit zó diep in de boot te duken dat het
smalle polderweggetjes rijden we de
lukt. De kajakkers passen bij de laagste brug
Krimpenerwaard door op weg naar het
een methode toe waarbij ze elkaars voor- of
startpunt. Er is gelukkig nog maar weinig
achterdek als steun onder de oksel gebruikander autoverkeer, want sommige wegen
en om de klus te klaren. De beloning is dat
zijn te smal voor twee auto’s. Je moet elkaar we door een mysterieus donkere tunnel van
passeren bij verbrede stukken en inritten
dicht gebladerte bosje doorvaren, waarin
van boerderijen en weilanden.
een paar buizerds een nest hebben. Na nog

een stukje varen zijn we bij de derde overdraging en is het tijd voor een wat
langere pauze.
Na de pauze gaat het grofweg westwaarts
verder, voor Otto, Eefje en mij. Yvette komt
aan haar taks en blijft daar wachten tot we
van het verste punt deze pauzeplek opnieuw
passeren. Op deze lus komen we nog wat
meer andere kanovaarders tegen dan eerder. Dat we langs een kanoverhuur peddelen heeft daar vast mee te maken. Op de
oever loopt een fiets- en wandelpad dat druk
gebruikt wordt. Toch is het opvallend stil in
het gebied. Je hoort nauwelijks motorverkeer.

Nadat we Yvette hebben teruggevonden.
Geen verrassing, precies daar waar ze was
achtergebleven, is het niet ver meer naar het
eindpunt, dus instappunt.
De Loetbos is een leuke verrassende tocht,
met meer stilte en bomen dan je in eerste
instantie verwacht van een polder in ZuidHolland.
Jan Tjalling van der Wal (tekst),Otto Coops
(foto’s)
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Tocht door de Nieuwkoopse plassen in 13 uitspraken
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Startpunt Noorden, S.Capelweg 111.
10-14 graden. Noorderwind. Werd tegen uitstappunt bewolkter.
“Supertocht”
“Wel een echter Geo caching tocht (Jossi heeft 2x een cache gevonden. 3e
is niet gevonden) (foto is van de eerste)”
“Veel verschillende vogels gezien: blauwe kiekendief duidelijk gezien, 3x.
Daarnaast visdiefjes, kieviten, een havik, buizerd, torenvalk, en natuurlijk verschillende soorten ganzen (ook met jongen), een eendenmoeder met kuikens
op ons lunch eilandje. Ook de tjiftjaf, winterkoning, karekiet,rietgors, tuinfluiter,
zwartkop, kokmeeuw, vluchten aalscholvers, veel futen en natuurlijk heel veel de
rietzanger gehoord.”
“Snor gehoord”
“Mooie weiden of moerassen”

“Wat veel bloemen, koekoeksbloem, veenpluis, boterbloem, moerasvaren,
koningsvaren, kleine valeriaan, gele lis.”
“Ook veel bloeiende struiken. Wel lage struiken: wilgen met katjes, gagel”
“Bijzonder gemaal, werkte op zonnepanelen.”
“Prachtig gebied, lieflijker dan de Biesbosch”
“Denk je naar de kerk te varen, wordt je nog de andere kant op gestuurd”
“Prachtige wolkenpartijen”
“Echt Hollands dagje”
“Lekker rustig: zeker door het weer. geen andere boten”
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Tussen weidebeekjuffers en reggezompen
-Toertocht Regge – 2 juni 2019

De grens tussen Salland en Twente, met plaatsen als Enter, Rijssen, Nijverdal en
Hellendoorn is op zich al een prachtig landelijk gebied met fraaie wandel- en fietsmogelijkheden. Maar voor kanovaarders is de Regge een attrractie op zich. Ik vind het
misschien wel de allermooiste vaarplek van Nederland. Een verslag in hoofdpunten.
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•
De Regge vaar je het liefst met de stroom mee. Dus bij start én finish moeten auto’s
staan, en dat is een logistieke uitdaging op zich. Tijdens het omrijden van de auto’s konden
de achterblijvers gerieflijk neestrijken op een picknickbank, alvast een stukje stroomopwaats varen om de eigen energie te kanaliseren of de verderop rondrennende hazen proberen te volgen. En te ontwijken: Margot werd bijna omvergelopen terwijl ze haar kajak aan
het inpakken was.
•
Hoewel het waterschap een ingenieuze beweegbare kanosteiger heeft aangelegd,
kozen we toch voor een instap tussen de brandnetels, dat scheelde weer een eind lopen op
deze prachige, maar bijzonder warme zondag.
•
Het belangrijkste kenmerk van de dag was de overdagige hoeveelheid weidebeekjuffers en andere libellen. Een andere kenmerk: rust. Er zijn nauwelijks wegen langs het
water, soms een wandel- of fietspad. Zelfs het deel van Nijverdal dat we passeerden, was in
diepe rust.
•
Hoe neem je een betonnen glijgoot bij een vistrap? Droog (de meesten, inclusief een
candees met ervaren bemanning), compleet nat (door omgaan, een enkeling), of met natte
voeten (vanwege het overdragen via de overtoom; een canadees en een kajakker)!
•
De lunchpauze werd wat laat: met zo veel meanders bleek het lastig om op de kaart te

zien waar je precies bent. Maar de plek was het wachten waard: een heerlijk grasveld met
een grote boom voor de broodnodige schaduw, een vistrap en een overtoom (zie uitleg
elders).
•
Na de lunch werd het landschap iets opener, stukjes bos en weiden met koeien of
schapen wisselden elkaar af. De oevers waren vaak platgetreden door het vee, waarschijnlijk net zo dorstig als wij.
•
Naarmate de dag vorderde, zagen we steeds meer dagjesmensen met tweepersoons
(huur-)kano’s en kajaks. Vaak met zeer rood aangelopen gezichten, wellicht door de zon,
maar aarschijnlijk ook vanwege de onderlinge irritaties door het steeds maar weer uit koers
raken. Ga bij een kanoclub, wilde ik dan steeds roepen....
•
Vogels gezien: huiszwaluwen, kieviten, fuut met 4 jongen, waterhoen op nest, reiger,
nijlgans, knobbelzwaan, buizerd, groene kikkers. Gehoord: geelgors, fitis, misschien zelfs
een nachtegaal.
•
Planten oa: geel bloeiende waterkers, veldbies, gele lis, gelderse roos, watermunt,
moerasvergeetmijnietje, kikkerbeet.
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Weetje 1: Beekherstel
De Regge zag er een paar jaar geleden heel anders uit. Wat ooit een natuurlijk meanderende en onvoorspelbare beek was, groeide in de loop der tijd uit tot een rechtgetrokken,
gereguleerde maar ondiepe transportader voor platbodems, de reggezompen. Naar mate
het wegtransport toenam, raakt de Regge in onbruik. In 1955 leverde de laatste zomp
zijn vracht af. Daarna restte een onaantrekkelijk vaarwater, met nauwelijks waarde voor
de natuur of recreatie. Om daar verandering in te brengen, koos het waterschap eind
jaren negentig voor beekherstel. Vanaf medio 2000 werd de heraanlegvan de meanders
voortvarend ter hand genomen, en sinds een jaar of vier heeft de Regge veel van zijn natuurlijke karakter terug.
Op dit filmpje uit 2013 https://vimeo.com/user23958618 zie je vers gegraven meanders en
stakerige boompjes; de nieuwigheid spat er nog vanaf. Maar het natuurlijke herstel gaat
razendsnel en als kanovaarder heb je daar prima zicht op. Elke keer dat ik op de Regge
vaar, is het groen hoger en dichter, zie ik meer zandbanken en zijn er weer andere meanders aan het ontstaan.
Weetje 2: Elektrisch overdragen
Vanoudsher telde de Regge enkele overtooms: installaties waarmee schepen over land
van het ene in het andere water worden getrokken om zo het peilverschil te overwinnen.

Inmiddels vaart er weer een nieuw gebouwde reggezomp, nu met dagjesmensen in plaats
van vracht. Ook zijn er bij Zuna en Overwater twee nieuwe overtomen aangelegd, die niet
meer met spierkracht, maar elektrisch werken. De zomp wordt in het water op een lorrie
gemanoeuvreerd. Deze lorrie rijdt – met accustroom van de boot – naar de andere kant
van de stuw, waarna het hoogteverschil (1 en 2,50 meter) overbrugd is en de zomp zijn weg
kan vervolgen.
Weetje 3: Stroomgebied
De Regge stroomt van zuid naar noord: van Diepenheim naar Ommen. De rivier bestaat
uit de Boven-Regge (Diepenheim-Rijssen), de Midden-Regge (Rijssen-Hellendoorn) en de
Beneden-Regge (Hellendoorn-Ommen). Bij Ommen mondt de Regge uit in de
Overijsselse Vecht.
Eefje van den Braak (met dank aan Margot Vielvoye)
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Toertocht Vecht 28 juli 2019

Al dertig jaar woon ik in Utrecht noord-west, en telkens als ik langs de Vecht fiets denk
ik: “zou het niet heerlijk zijn hier met een kano te varen”. Vandaag was het dan eindelijk
zo ver! Onder leiding van Ad Tourné maakten we een mooie tocht die deels over dit stuk
Vecht ging. Als absolute beginner was ik benieuwd of ik de hele tocht vol zou houden.
Om 10.00 uur gingen we met een klein
groepje te water vanaf de UKC steiger. We
staken de plas over en hadden ons eerste
overdraag-punt. (Er zouden er nog vier
volgen, en oefening baart kunst…) Een
worsteling met een zware overhangende tak
verloren: pet en peddel in de plomp.
Geretourneerd door een tochtgenoot, en
een natte pet is lekker verfrissend op een
warme dag. Via een vaartje langs tuinderijen kwamen we na circa 1 uur bij de
twee Molens van Oud Zuilen. Daar moesten
we wederom overdragen en hielden een korte pauze. Weer te water voeren we de Vecht
op en gingen rechtsaf richting Maarssen.

Op de vecht kwamen we de Fietsboot tegen.
Zoals de naam al aangeeft mag de fiets mee
aan boord op de route van Oud Zuilen naar
Nieuwersluis (en terug). Leuke idee voor
een dagje uit (defietsboot.nl).

De speedboten gaven golfjes op de Vecht,
een nieuwe ervaring na enkel gevaren
te hebben op een spiegelgladde Maarseveense Plas en de beschutte trekgaten. Ik
moest even wennen (reageerde instinctief
tegengesteld aan wat handig is: peddel in het
water houden en vaart houden). Maar na
een half uurtje door het pittoreske Maarssen
weet je niet beter.

Na de Kraaienestersluis gingen we vol energie van de lunch verder in oostelijke richting over het Tienhovens Kanaal tot aan de
zuidwestpunt van de Loosdrechtse plassen
bij jachthaven Manten. Daar droegen we
mijn boot vast over naar de Bethunepolder.
Ik nam een pauze terwijl de anderen nog
een stuk trekgatengebied van de Kievitsbuurt gingen verkennen.

Op een gegeven moment sloegen we
rechtsaf en kwamen we bij de Kraaienestersluis. We kozen ervoor niet te schutten bij
de zelfbedieningssluis maar droegen voor de
derde keer vandaag over. Tot nu toe
allemaal lage en prima toegankelijke in- en
uitstapplekken. Hier hielden we midagpauze
terwijl we keken naar de motorbootjes die
wel van de sluis gebruik maakten.
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Door ondiepe drabbige poldervaarten
gingen we gezamenlijk weer verder richting Tienhoven. Toen volgde de eerste
uitdagende uitstap in de vorm van een steile
dichtbegroeide oever. Met elkaars hulp lukte
dat prima. En Ad trok met zijn lijn de boten
naar boven. Een vrij drukke weg oversteken
en toen aan de rand van de Maarsseveense
Trekgaten bij het beeld de Aalscholver weer
instappen. FOTO6 De avontuurlijkste instap
want we moesten in het dichte riet half op
de kant al instappen en met hopjes de boot
het water inwerken. Vandaar gingen we met
een slinger via de trekgaten terug naar UKC
clubhuis. Daar kwamen we moe en voldaan
aan na dit prachtige rondje van 16-20 km.
Bedankt Ad voor de mooie tocht, Jeroen,
Marjolein en John voor de gezelligheid!
					Yvette

Foto-impressie van de Vorderrhein
wildwater week
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Bas Hermans

U
K
C-er in beeld

37

Wie ben ik?
“Ik ben Bas Hermans, 36 jaar oud en woon
in Leidsche Rijn. Ik ben trotse vader, van
mijn dochtertje Livia en mijn zoontje Aron.
Ik ben ook een vrij onrustig persoon die
moeite heeft om stil te zitten en goed te
slapen.”

klimmen bij de ASAC (Amsterdamse Studenten Alpen Club). In die periode (8 jaar
geleden) kende ik iemand via het klimmen
die me mee vroeg om een keer te gaan wildwater kajakken op de Durance in Frankrijk.
Het leek me wel leuk dus ik ging mee. Sinds
een aantal jaren ben ik aan het worstelen
met 2 blessures. Ik kan door die blessures
Een raar feitje over Bas:
eigenlijk niet meer klimmen, in ieder geval
“Een raar feitje, dat niet te persoonlijk is. Ik niet op de manier die ik leuk vind. Ik een
heb meer last van hoogtevrees op 4 meter
aantal andere sporten geprobeerd (fitness,
hoogte als ik klim met touw dan zonder
squash) die ik na een paar keer eigenlijk
touw en ik spreek Chinees.”
wel saai vond. Tussendoor ben ik ook nog
een keer op een wildwater kajak cursus geHoe lang ben je lid?
weest in Noorwegen bij Voss. Daar kreeg
“Ik ben lid sinds mijn introductie cursus in ik samen met een vriend een week lang een
April, dus slechts 6 maanden.”
super leuke cursus van Julian Stocker. Ik
had dus eigenlijk al de conclusie getrokken
Hoe en waarom werd je lid van de club?
dat ik wildwaterkajakken super leuk vond,
“Ik heb jarenlang geboulderd. Boulderen
maar wist niet wat je daar in Nederland mee
was voor mij een speelse en explosieve sport kon doen. Een paar maanden geleden stond
waar ik ongeveer 3x per week heel veel
ik op het punt om maar gewoon een kajak
plezier aan beleefde. Ik was begonnen met
te kopen en wat te gaan peddelen. Gelukkig

bedacht ik me en vroeg ik in de winkel informatie over kajakverenigingen in de buurt
van Utrecht, en of die ook tripjes maakten
naar de bergen om te gaan kajakken….en
nu ben ik dus nieuw lid bij UKC.”

af en toe ook even lekker mijn eigen dingen
proberen. Ik vind het alleen jammer dat ik
merk dat ik nog weinig risico neem, vooral
omdat ik niet kan rollen. Ik heb me al ingeschreven voor de eskimoteercursus. Ben
benieuwd hoe het deze zomer op wild water
Welke discipline(s) beoefen je bij de club ? gaat.”
“Ik ben begonnen mee te trainen met de
slalom, omdat ik denk dat ik daar het
Blij dat ik lid ben geworden. :)
meeste van leer en het me ook gaat helpen
deze zomer als ik naar Slovenië ga. Twijfelde
wel of het polo misschien iets voor me was,
maar het positiespel en het spelen in een
team is niet iets dat ik gewend ben.”
Wat vind je leuk aan deze discipline(s)?
“Ik vind het eigenlijk nog leuker dan ik
dacht. De bootjes zijn heel wendbaar en
ik voel dat ik steeds meer controle over de
boot krijg. De bootjes stuiven ook vooruit
als je een beetje aanzet met de peddel, een
lekker gevoel. Het explosieve bevalt me ook
heel erg, en past bij het boulderen dat ik
eerder deed. De groep is heel prettig en ik
krijg veel advies over techniek, maar ik kan
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Vroege vogeltocht 20-5
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Er waren 14 mensen bereid om een vroege
vogel te zijn. Sonja had George ook overgehaald om een keer mee te gaan. Leuk dat er
zoveel belangstelling was!
Paul had de deelnemers gewaarschuwd dat
ze wel op tijd moesten zijn. Dat was iedereen ook.
Marthan en Ewout stonden al voor het hek
te wachten om half 5. Het was toen nog
donker, met een kleine halve, wat
versluierde maan aan de hemel.
De weersverwachting voor zaterdagvroeg
waren gunstig: 8 graden en geen wind. De
plas was spiegelglad. Alleen het gekrijs van
de boerenzwaluwen onder Spa Sereen was
te horen. De boten werden klaargelegd.
Iedereen kleedde zich snel om en we lagen
dus echt om 5:00u op het water. Het begon
toen al te schemeren.
Paul had van tevoren aangekondigd, dat hij
op bepaalde plekken zou stoppen en dan
iedereen dan een vlotje moest vormen om
goed te kunnen luisteren. Omdat de groep
vrij groot was, kon men ook vragen stellen

aan Jossi.
We stopten als eerste op de slalombaan.
Daar was al een heel vogelconcert bezig.
Het hardste zong de winterkoning maar
ook de merel en de zanglijster kwamen
daar goed tussendoor. Iedereen ging daadwerkelijk stil liggen om goed te luisteren.
Daarna stopten we nog 2x in de vaart,
bekeken een familie meerkoeten en gingen
toen de trekgaten in. Daar lag een lichte deken van mist over het water, waarbij soms
slierten mist omhoog kringelden. Achter
ons kleurde de hemel eerst roze en daarna
oranje geel. Dat vormde mooie contrasten
met de donker gekleurde wolken. De eerste
zonnestralen prikten door de mist.
In het begin was het een en al zang en gekwetter en was het moeilijk om de zang van
de afzonderlijke vogels te onderscheiden.
De roep van de koekoek was natuurlijk wel
een duidelijk herkenbaar geluid. Ook naar
de kleine karekiet hebben we een tijdje
liggen luisteren. Boven ons vloog een mantelmeeuw langs.

Ook in de trekgaten hielden we op verschillende plekken stil. Het was heel mooi om
gewoon een tijdje bewust te liggen luisteren,
terwijl we de zon langzaam zagen opkomen.
Bij de Nedereindsevaart hoorden we een
kievit en een grutto roepen in de weilanden
achter de plas. Opeens sprong er grote vis
omhoog voor onze kano’s.
We maakten een rondje rond het fort en
zochten vergeefs naar een goudvink. Wel zagen we een halsbandparkiet. In de oeverwal
broedt ook een ijsvogel. Alleen Margot, die
achteraan voer, was zo gelukkig hem te zien
vliegen. Anderen moesten het doen met de
blik op zijn holletje.
Op de terugweg leek de zon volop te gaan
schijnen. De hoeveelheid vogelzang nam
duidelijk af. Sommige waren kennelijk al
begonnen aan hun ontbijt. Anderen begonnen nu pas te zingen, zoals de fitis. We
konden nu ook beter de zang van verschillende vogels apart beluisteren. De rietzanger

gaf een mooie variatie van gekwetter en volle
tonen af. We joegen een stel canadese ganzen
op, die luid roepend boven ons bleven rondcirkelen. We wurmden ons door een bijna
met riet volgegroeide doorgang en hoorden
nu mooi de tuinfluiter en zwartkop vlak bij
elkaar zingen.
Vlak voordat we de trekgaten weer verlieten,
was een groepje staartmezen luid kwetterend
bezig in een groepje bomen. Een knobbelzwaan vloog klapperend weg uit de buurt
van de staartmezen.
Toen we terugkwamen op de club, was het
tijd voor het ontbijt. We konden met allen
precies om de grote tafel zitten. Sonja was
jarig geweest en trakteerde op kwarktaart.
Gezellig napratend hebben we de taart en
broodjes zitten verorberen. Tegen half negen
ging iedereen weer huiswaarts.
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Hieronder de lijst met (34) vogelsoorten
die we met elkaar hebben waargenomen; de
bovenste ook gezien, de onderste (de zangvogels) vooral gehoord.
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Trekgaten 25 mei 2019:
Nijlgans
Canadese Gans
Brandgans
Kuifeend
Fuut
Blauwe Reiger
Meerkoet
Scholekster
Grutto
Visdief
Houtduif
Koekoek
IJsvogel
Zwarte Kraai

Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Boerenzwaluw
Tjiftjaf
Fitis
Rietzanger
Kleine Karekiet
Zwartkop
Tuinfluiter
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Huismus
Vink
Groenling
Mantelmeeuw
Halsbandparkiet
Kievit
Knobbelzwaan
Margot

Verslagje van de Waaltocht op 7 juli
Wij, dat zijn Otto, Adrian en ik vertrekken op tijd naar Vuren om daar de Waaltocht te beginnen. We starten, natuurlijk
na een korte voorbespreking, op een klein
strandje dichtbij het waterliniefort Vuren,
ook al is daar weinig van te zien, vanwege
de hoge struiken en bomen rondom het
Fort. Aan de overkant van de Waal ligt
Slot Loevestein, waar o.a. Hugo de Groot
heeft gevangen gezeten. De koekoek heet
ons met zijn opvallende geluid welkom.
Je hoort hem wel maar ziet hem niet. We
varen aan bakboordzijde tegen de stroom
in richting Gameren en kunnen op deze
manier het kribbenvaren weer oefenen. Ik
denk dat het voor je eigen veiligheid en die
voor de bemanning van de schepen ook
beter is want je kunt op deze manier ook
beter de vrachtschepen in de gaten houden.
Het water staat gelukkig af en toe zo hoog
dat Adrian zelfs een krib over kan varen.
We varen langs de kalksteencentrale. Er
staan langs de rivier ontzettend veel cellenbetonblokken (vroeger heette dit Gasbeton). Even later passeren we de veerpont
bij Brakel respectievelijk Herwijnen. Ook
passeren we camping de Zwaan, een kleine
camping pal aan het water en mooie boerderijen, de gemeente Zuilichem. Dan even
pauzeren op een klein strandje.
Daarna richting Gameren nog steeds aan
bakboordzijde tegen de stroom in. Het
keerpunt hebben we bij de Gamerensche
Waarden, een natuurgebied met nevengeul
van de rivier, waar we ook pauzeren. In de
Gamerensche Waarden zijn in de periode
1996-1999, als onderdeel van kleiwinning
voor de nieuwe dijken, drie nevengeulen

aangelegd, waarvan 2 aanzandende oevergeulen en één grote stromende nevengeul.
Deze geulen hebben tegelijkertijd voor veel
extra ruimte voor het water gezorgd. Ik zie
hier ook nesten van oeverzwaluwen in de
oeverwanden, al zie ik de oeverzwaluwen
zelf niet, want die zijn natuurlijk al vertrokken naar het zuiden.
Na de lunchpauze varen we even aan
stuurboordzijde. We hebben nu de stroming mee. Een prima tocht en heerlijk
weer om te varen!
					Groet, Ben
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Wildwaterweek Lofer
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Het was mijn eerste voorjaarsweek en ik had
er niet zo over nagedacht, maar wat was ik
blij met mijn extra slaapzak, mijn regenpak en mijn muts! En wie had gedacht dat
ik (‘opgegroeid’ in mijn UKC-leven met de
zomerweek als dé activiteit van het jaar)
met Irene (Aarts) mee zou zeggen ‘de voorjaarsweek is de nieuwe zomerweek’. Ik vond
het een ontzettend leuke week! Doordat
we sommige trajecten tijdens de week twee
keer gingen varen (met verschillende waterstanden), kreeg je de kans om jezelf te verbeteren. In Oostenrijk was het water voor
mij uitdagend (echt in de ‘zone van naaste
ontwikkeling’). Tijdens de voorjaarsweek
rolde ik voor het eerst dit seizoen en deed ik
mijn allereerste viservaring op. Smaakt naar
meer!
					Anna
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UKC Zomerweek BINGO!
Voordat de Zomerweek echt kon beginnen
hadden we een lange autorit voor de boeg.
Om die rit nog leuker te maken bedachten
we Bingo. Want wat is er nou leuker om te
doen dan autobingo!
Het idee ontstond tijdens eerdere kanoritjes
waarbij Paul en Johanneke los van elkaar
ideeën hadden verzameld voor een autobingospel. Carline wist deze ideeën
vervolgens super mooi vorm te geven op
een heuse UKC Zomerweek Bingo kaart.
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bleek echt te bestaan en bedoeld als oriëntatiepunt voor zelfrijdende auto’s. De speeltijd
van de autobingo werd verlengd en op de
camping kregen we nog de kans om grote
opblaasdieren en een regenboog te spotten
en in de bergen zagen we parapenters door
de lucht zweven.

De laatste ochtend op de camping was
spannend: de winnaars van het spel werden
bekend gemaakt. Team Fijke/Jeroen van
Hemert kregen een eervolle vermelding
omdat ze 17 punten hadden. De derde prijs
Het idee is simpel: de inzittenden van een
was voor Team Manon (met Casper, Eelco
auto vormen samen een team en strijden
en Marianne) met 19 punten, de tweede
tegen elkaar: wie spot de meeste afbeeldprijs voor de Teams van Niels (met Sjaan
ingen in het echt en kan de meeste vakjes
en Tijmen) en van Sjoerd (met Johanneke)
wegstrepen? Via de groeps WhatsApp hield- met 20 punten en de eerste prijs was voor
en de teams elkaar op de hoogte van elkaars de Teams van Maaike (met Paul en Menno),
vorderingen, wat zorgde voor enerverende
Mark (met Lieke en Carline) en Wouter
gesprekken. Het ene groepje werd tureluurs (met Bart). Zij hadden elk 21 plaatjes gevan het speuren naar een nummerbord met scoord en kregen elk een pak kanokoeken
daarin de letters UKC en een ander team
voor de terugweg. Bingo!
nam zo nu en dan wat binnendoor weggetjes om dan toch eindelijk eens wat laTeam BINGO
vendel tegen te komen. De speurtocht bleek Paul Koppelaar, Carline en Johanneke
ook leerzaam: het onbekende verkeersbord

De prijsuitreiking!

Zomerweek in Lienz
Gezien we al meerdere keren naar de voor de hand
liggende gebieden zijn geweest (Frankrijk, Spanje,
Slovenië), werd het tijd voor iets nieuws. Sjoerd, Niels
en Paul hadden de schone taak op hun genomen om
ons te voorzien van een mooie zomerweek. En dat is
ze zeker weer gelukt!
Zij namen ons (31 man) mee naar Lienz (Oostenrijk),
waar in de winter geskied wordt en in de zomer gekajakt kan worden. Door Lienz loopt de rivier de Isel,
een zijrivier van de Drau. De Isel en de Drau bevatten
trajecten van WW II tot WW V. Deze rivier wordt
gevoed door gletsjer smeltwater, waardoor je overdag
een goede waterstand hebt en ’s avonds minder.
Gevaren trajecten:
Isle
- Ainet-Lienz WW II-IV
- Huben –Kalserbach WW III-IV
- Kalserback- AInet WW III+
- Defereggenbach standardstrecke WW III-IV
Drau
- Galitzenklamm-Lienz Zusammenflus WW II
- Lienz/kosakenfriedhof-Nikolsdorf WW II
Zie voor een impressie van deze week de volgende
bladzijde. Ook is er een filmpje te vinden op de
facebookpagina van de UKC!
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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: Woutske (kandidaat secretaris)
Gebleven: Johanneke, Nicole, Dineke, Marjoke (kandidaat), Paul (stopt voorjaar 2020)
Gestopt: Rutger
Vacatures: coördinator Kanovaren, coördinator Faciliteiten & Ondersteuning
Jeugd
Nieuw: Jeroen van Hemert
Gebleven: Oscar (coördinator), Anke, Mieke Steenbruggen, John van der Heemst
Stallingscommissie
Nieuw: Otto, Margot Vielvoye, Bas, Elke en Paul van Rijn
Gebleven: Marco
Vertrouwenspersonen (nieuw)
Lizelotte (lizelotte@utrechtsekanoclub.nl) & Martin (martin@utrechtsekanoclub.nl)
Losse functies
Jeroen van Hemert is inmiddels aan de slag gegaan met het coördineren van de kanobegeleiding bij sport evenementen zoals Triatlons. Verder is Roeland onlangs begonnen met
het verkopen van overbodige UKC bezittingen via Marktplaats en denkt Mayke met het
bestuur mee over of we als UKC nog voldoende goed zijn verzekerd. Tenslotte gaan Ties
& Sonja zo nu en dan het grasmaaien en zouden zij het leuk vinden als nog een of twee
mensen hen zo nu en dan willen helpen om dit ook te doen. Helaas heeft Roeland
inmiddels zijn lidmaatschap opgezegd en stopt hij dus ook met het verkopen.
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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Vacatures!
Wil je je ook inzetten voor UKC? Er zijn op dit moment nog vacatures voor de volgende
commissies en activiteiten:
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•
Bestuurslid kanoën. Je bent contactpersoon voor alle kanodisciplines, cursussen,
materiaalbeheer en kanoroute-ontwikkeling. Daarnaast denk je mee over het opleidingsbeleid en veiligheid tijdens het kanoën.
•
Bestuurslid faciliteiten en ondersteuning. Je bent contactpersoon voor gebouwbeheer, materiaal, activiteitencommissie, Peddelblad, kantine, stalling en je werkt samen
met deze commissies om de doelstellingen uit ons beleidsplan te realiseren.
•
Webmaster: we zoeken een nieuwe webmaster met ervaring met Wordpress themes
en hosting om de website in technische opzicht te onderhouden en technische aanpassingen te doen als dat nodig is. Je wordt ingewerkt door Tom van Zanten die er aan het
eind van het jaar helaas mee stopt.
•
Schoonmaken: we zoeken iemand die het clubhuis schoon wil houden. We denken
daarbij vooral aan het twee-wekelijks stofzuigen, dweilen en poetsen van douches, toiletten
en keuken, in aanvulling op tweejaarlijkse intensievere schoonmaakacties met een groep
leden. Voor het schoonmaken is een onkostenvergoeding van €75,- per maand beschikbaar.
•
Instructeur voor nieuwe jeugd: vanaf 2020 zoeken we iemand die de introductiecursus voor nieuwe jeugd wil organiseren en/of begeleiden (dat hoeft niet dezelfde
persoon te zijn). Als je snel je interesse kenbaar maakt, kan je dit najaar alvast met Oscar
meelopen en de kunst afkijken!
•
Buddies (met name toervaarders): om nieuwe leden wegwijs te maken.
•
Tochtleiders voor korte toertochten.
•
Leden voor de materiaalcommissie.
Voor meer informatie kun je terecht bij Johanneke via voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Ook als er in dit overzicht iets mist of iets niet klopt kun je dit aan Johanneke laten weten.

Algemene gegevens
NB een volledig overzicht van de
bezetting van elke commissie is
(vanaf oktober) te vinden in het
clubhuis
Clubhuis
Westbroekse Binnenweg 2c
3612 AH Maarssen
Postadres
Secretaris UKC
Bessemerlaan 33
3553 GA Utrecht
Website
www.utrechtsekanoclub.nl
Bestuur
bestuur@utrechtsekanoclub.nl
Voorzitter
Johanneke Minnema
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Secretaris, stalling- & ledenadministratie
Paul van Rijn
secretaris@utrechtsekanoclub.nl
Penningmeester
Nicole Kerkhof
penningmeester@utrechtsekanoclub
KANOCOMMISSIES
Contactpersoon in het bestuur:
<vacature>
Introductiecommissie
Irene Aarts
introductie@utrechtsekanoclub.nl
Jeugd
Oscar van Dam
jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Kanopolo
Jonna van Ulzen
kanopolo@utrechtsekanoclub
Slalom
André Lindenbergh
slalom@utrechtsekanoclub.nl
Toervaren (inclusief zee en open
kano)
Eefje van den Braak
toervaren@utrechtsekanoclub.nl
Wildwater
Cor Veninga
wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl
FACILITEITEN & ONDERSTEUNING
Contactpersoon in het bestuur:
<vacature>
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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.
(Bij het versturen van foto’s
graag het orgineel
meesturen en niet de foto’s
van bv. facebook.)
Stuur een mail naar
peddelblad@gmail.com
Volg de Utrechtse Kano Club

Activiteitencommissie
Irene Grijzen
activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl
Gebouwbeheer
Fred van den Brink
gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl

twitter.com/kanoclub

Kantine & Verhuur Clubhuis
Dineke Broekema
clubhuis@utrechtsekanoclub.nl

facebook.com/kanoclubutrecht

Lustrumcommissie
Evert Schonhage
lustrum@utrechtsekanoclub.nl

PR & sponsering
Ties Obers
pr@utrechtsekanoclub.nl

Materiaalcommissie
Sjoerd Tromp
materiaal@utrechtsekanoclub.nl

Website
Marian Willems
webmaster@utrechtsekanoclub.nl

Peddelblad
Sjaan Bindt
peddelblad@utrechtsekanoclub.nl
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