
Toervaren – Overzicht clubboten met ligplaats, kenmerken en geschiktheid

UKC-nr Stalling Merk / naam / uitvoering Kenmerken Eigen spatzeil Maat spatzeil Kenmerken/eigenschappen Trekgaten Standaard Ruim water Type boot

UKC 9 C 03 Mi-Design 415 Tourer ja x (x) Vlakwater

UKC 17 C 33 ja x x x (x) Zeekajak

UKC 28 B31 P&H Orion ‘Cirdan’ ja x x x x Zeekajak

UKC 30 C05 Piccolo Geel, PE ? ? x (x) Vlakwater

UKC 40 C32 StipYaks Safari ja x (x) Vlakwater

UKC 41 A47 ja x x Vlakwater

UKC 42 C35 KSU Falco ja x x x Vlakwater

UKC 43 C25 Rofra nee x x Combi

ja x (x) Vlakwater

UKC 54 C24 VKN 415 ja x x Vlakwater

UKC 55 C21 Aquastar ja x (x) Vlakwater

UKC 69 A05 Dag Tiwok wit, PE, 440 cm lang ja x x (x) Zeekajak

UKC 70 C04 Merkloos, rood PE rood, PE, 419 cm lang ja x x Vlakwater

Samenstelling: UKC-Toercommissie, oktober 2021

Als je clubmateriaal gebruikt, behoor je het Reglement clubmaterialen te kennen en er naar te handelen.

Geschikt voor activiteiten: 
x = geschikt, (x) = geschikt onder voorwaarden, bv 

weersomstandigheden of vaardigheden van vaarder
Groot 
water/zee

Blauwgroen, PE, 415 cm 
lang

Breed en stabiel, grote kuip, makkelijke instap. Vaart 
gemakkelijk en koersvast in rustig weer. Bij wind zeer 
slecht op koers te houden. Minder geschikt voor 
dagtochten.

P&H Umnak rood, polyester, 469 cm 
lang

Een vrij korte en relatief wendbare zeekajak, daardoor 
op kleiner water goed bruikbaar. Heeft geen skeg, is dus 
met wind minder koersvast. Het zitje is vrij smal, en de 
voetensteunen (bloksteunen) zitten niet voor iedereen 
op de goede plek. Twee waterdichte compartimenten 
met kleine luiken.

lichtblauw, polyester, 518 
cm lang

Grote en vrij brede boot. Stabiel en betrouwbaar.
Variabele scheg, voetpomp, 2 waterdichte 
compartimenten met kleine luiken. Geschikt voor wat 
grotere vaarders.

Jeugdboot, geschikt voor zeer slanke volwassenen. Kort 
en wendbaar. Bruikbaar als toerboot onder gunstige 
omstandigheden.

Blauw/wit, polyester, 420 
cm lang

Redelijk wendbaar en minder koersvast. Bruikbaar als 
toerboot onder gunstige omstandigheden.

'Vaar maar/ Woeste Beer’ lichtgroen, polyester, 510 
çm lang

Vlotte en koersvaste boot, lang, vrij smal met een niet al 
te grote kuip. Heel geschikt als toerboot.

oranjerood, polyester, 
432 cm

Vlotte en koersvaste boot, met een vrij standaard kuip.
Heel geschikt als toerboot.

blauw/beige, polyester, 
420 cm lang

Neopreen of pvc –  
87 cm (breed)

Goede vaareigenschappen, relatief koersvast. Breed 
inzetbaar als toerboot. Met grijplijnen, daardoor 
geschikter voor ongunstige omstandigheden dan de 
witte Rofra’s.

UKC 52
UKC 53

C01
C02

Rainbow Oasis
2 stuks

oranjerood, PE, 436 cm 
lang

Stabiele en ruime kajak. Vaart wat zwaar en traag, 
daardoor minder geschikt voor dagtochten.

wit, polyester, 450 cm 
lang

Fijn toermodel, vlot en makkelijk varend, mooie 
combinatie van (redelijk) koersvast en ook nog 
wendbaar genoeg. Het zitje is niet voor iedereen 
comfortabel. 

wit, polyester, 450 cm 
lang

Lage aanvangsstabiliteit, voelt voor velen erg wiebelig 
aan. Zeer ruime kuip en instap. Erg wendbaar, koers 
houden vergt techniek. Geen allemansvriend, voor 
beginners misschien wat lastig.

Vrij korte en wat bredere kajak.Geschikt voor ruimer 
water onder gunstige omstandigheden. Geen scheg, 
dus minder koersvast bij wind en golven. Goed 
bruikbare compartimenten, dus ook geschikt voor 
trektochten.

Stabiel, makkelijk hanteerbaar, voldoende koersvast en 
wendbaar. Ruime kuip (sleutelgat vorm) en zeer 
ruim/breed zitje. Vaste voetsteunen zijn niet voor 
iedereen goed geplaatst. Geen rugband, maar een blok 
schuim/kuiprand om tegenaan te leunen – niet voor 
iedereen comfortabel.



UKC-nr Stalling Merk / naam / uitvoering Kenmerken Eigen spatzeil Maat spatzeil Kenmerken/eigenschappen Trekgaten Standaard Ruim water Type boot
Groot 
water/zee

UKC 71 C31 Aquastar ja x (x) Vlakwater

UKC 74 B01 Scott Mirage paars, polyester, 450 cm nvt nvt x x

UKC 75 A04 nvt nvt x x

UKC 88 A16 nee x x x x Zeekajak

nee x x Combi

UKC 115 C34 Aquastar nee x (x) Vlakwater

UKC 116 B11 NDK Romany nee Neopreen – 94 cm x x x x Zeekajak

UKC 117 B21 KSU Noctiluca nee Neopreen –  87 cm x x x x Zeekajak

UKC 118 A16 P&H Scorpio 170 LV nee Neopreen – 87 cm x x x x Zeekajak

oranje, polyester, 416 cm 
lang

Lichte, vlotte kajak, vrij wendbaar maar met enige 
techniek toch redelijk op koers te houden. Stabiele en 
speelse boot. Ruime kuip. Geschikt voor dagtochten 
onder gunstige omstandigheden.

Tweepersoons open kano. Redelijk licht varend, vrij 
koersvast. Daardoor beter bruikbaar voor dagtochten 
dan de groene canadees. Knielzit alleen mogelijk voor 
kleinere schoenmaten. 

Canadees/ 
open kano

Merkloos, groen met 
luikje

donkergroen, polyester, 
460 cm lang

Tweepersoons open kano. Redelijk ‘zwaar’ varend, iets 
minder koersvast dan de paarse canadees. 

Canadees/ 
open kano

North Shore Shoreline blauw/wit, polyester, 485 
cm lang

Neopreen – 66 cm, 
bv klein slalom 
(bedrukt met 
cirkeltjes)

Uitstekende kajak voor alle dag- en trektochten. 
Verstelbare scheg, loopt stroef. Kleine kuip en vrij smal 
zitje. Balkje als voetsteunen, wat lastig verstelbaar. Met 
2 waterdichte compartimenten, dus geschikt voor 
trektochten (maar: kleine luiken).

UKC 101  
UKC 102

C22    
C23

Rofra
2 stuks

wit, polyester, 420 cm 
lang

Neopreen of pvc – 
87 cm (breed)

Goede vaareigenschappen, relatief koersvast. Breed 
inzetbaar als toerboot. Kajaks hebben verschillende 
zitjes en voetsteunen.

geel, polyester, 430 cm 
lang

Neopreen of pvc – 
87 cm (breed)

Vrij zwaar varende, maar wendbare kajak. Koers 
houden vergt techniek. Bol en hoog dek, daardoor 
windgevoelig. Stabiel, met een zeer ruime kuip en 
instap. Zitje wellicht minder comfortabel.  Geschikt voor 
dagtochten onder gunstige omstandigheden.

Geel, polyester, 487 cm 
lang

Uitstekende zeekajak, die ook geschikt is voor alle dag- 
en trektochten. Zeer goede vaareigenschappen, ook 
voor binnenwater. Met verstelbare scheg, vast kompas, 
goede verstelbare voetsteunen, drie luiken. Qua maat 
schikt voor personen van gemiddelde lengte. 

Geel, polyester, 505 cm 
lang

Uitstekende zeekajak voor alle dag- en trektochten, ook 
op binnenwater. Verstelbare scheg, goede verstelbare 
voetsteunen. Met 2 waterdichte compartimenten, dus 
geschikt voor trektochten (maar: kleine luiken).

appelgroen, PE, 511 cm 
lang

Uitstekende zeekajak, die geschikt is voor alle dag- en 
trektochten. Zeer goede vaareigenschappen, ook voor 
binnenwater. Met verstelbare scheg, vast kompas, goed 
verstelbare voetsteunen, 4 waterdichte compartimenten. 
Met grote luiken. Qua maat schikt voor wat langere 
personen. Schoenmaat kan beperkende factor zijn.
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