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Rollen in het zwembad
Toen opeens zeiden de helpers 
aan de kant dat mijn heupzwaai 
goed was.

Zomerweek
Landschappelijk hoogtepunt was 
de kloof’ ‘Congost de Collegats’.

Biesbosch
Het doel om bevers of zeearenden te 
spotten is helaas niet gelukt, dus ben 
ik bang dat we nog maar een keer 
terug moeten naar de Biesbosch!



Tarieven 2022*

Lidmaatschap 
Eerste gezinslid  € 113,-
Tweede gezinslid  € 77,-
Derde gezinslid e.v  € 28,-
Zelfstandig jeugdlid (tot 18 jaar) € 77,-
U-pas korting mogelijk 

Toegang clubgebouw 
Borg voor een TAG € 17,50
Een mobile key gratis

Inschrijfgeld € 15,-

Kanostalling (op eigen risico) 
Kayak € 53,-
Open kano, 2-p kayak, Extra formaten € 69,-

Huren van clubmateriaal € 28,-

Gebruik kantine
Lid, privé  €30,50
Zakelijk en overig  €92,50

In januari volgen de tarieven voor 2023

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.

afbeelding voorzijde:
Kanopolo Toernooi Utrecht (KUT)
28 augustus
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Als ‘nieuwe’ voorzitter komen er allerlei afwisse-
lende onderwerpen en uitdagingen voorbij. 
Om me de wereld van verenigingen en besturen 
meer eigen te maken heb ik allerlei workshops 
gevolgd, zoals bijvoorbeeld over ledenbinding. 
Bij een bijeenkomst bij Sport Utrecht werden twee 
prikkelende vragen gesteld:
Welke vooroordelen bestaan er over kanoën, en 
ontkrachten we die op onze website? Ik kon het me 
nauwelijks voorstellen, maar volgens aanwezigen bij 
de bewuste avond is kanoën iets voor studenten en 
een soort – al dan niet dronken – variant van roeien. 
De andere prikkelende vraag was wat er overblijft 
van de vereniging als je het kanoën weghaalt?  En 
laten we dat genoeg zien aan de wereld? UKC heeft 
veel kennis in huis, over overstapplekken, mooie 
routes en avontuurlijke of mooie vakantiebestem-
mingen. Ook kan je er maatjes vinden om samen een 
toertocht of een wildwatertocht mee te varen.
Welke vooroordelen kennen we nog meer, en wat 
blijft er nog meer van UKC over zonder het kanoën? 

Ik ben benieuwd waar jullie mee komen!
Veel vaarplezier gewenst met alle tochten en 
(buitenland) tripjes die er gepland staan deze herfst 
en winter!

Van onze voorzitster
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De participizza beleid brainstormavond 
De clubavond terug, een horecavergunning, een 
extra kanopolo veld en kano kampeertochten. Dit 
is slechts een kleine greep uit alle voorstellen die 
zijn gedaan op de flipovers en op de participizza 
brainstormavond van 22 april. De rode draad van de 
avond was binding met de club. Met ons groeiende 
ledenaantal en straks ook de nieuwbouw, is het goed 
om nu al na te denken over hoe we één club blijven. 
Ook leden die hun hart hebben verpand aan één 
discipline willen graag leren van of samenkomen 
met andere disciplines. Voorbeelden hiervan zijn 
een gezamenlijke klusdag of tips uitwisselen over 
reparatie van boten.

De wens tot het behoud en het vergroten van kano-
vaardigheden leeft bij meerdere disciplines. Dit 
werkt twee kanten op. Dit vraagt enerzijds leden 
die willen doorgroeien en anderzijds een ruim 
aanbod om dat mogelijk te maken. Nienke als ons 
bestuurslid varen & veiligheid kijkt met alle disci-
plines naar de wensen op dit gebied. Zo was er 
onlangs een instructeursavond onder leiding van 
Oscar en Sido en volgt er binnenkort een cursus 
didactische vaardigheden voor trainers! 

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen en de 
daaruit voortkomende code goed bestuur heeft ook 
het thema sociale veiligheid de revue gepasseerd. 
Centrum Veilige Sport Nederland ziet in vereni-
gingsregels een preventiemiddel, of in ieder geval 
een boodschap over wie wij zijn als vereniging. 
Hier liggen nog vragen: wat vinden we belang-
rijke waarden? Zijn deze vooral zichtbaar in ons 

handelen, of willen we deze ook vastleggen voor 
leden? 
Van instructeurs wordt al van alles verwacht qua 
gedrag via de reglementen van het WSV en de ISR, 
na het aannemen van de nieuwe statuten. Dit is nog 
niet voor iedereen zo duidelijk. 
Wil je hier bij helpen? Met een aantal leden en/of 
instructeurs wil ik een tijdelijke werkgroep vormen 
om voor UKC een passende weg hierin te vinden. 
Mail me voor meer informatie op 
voorzitter@utrechtsekanoclub.nl. 
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De kou iedere winter, maakt dat we op de Maars-
seveense plas minder risico’s nemen tijdens trai-
ningen. Geen idee waarom, maar op de een of 
andere manier hebben we niet elke training behoefte 
aan een verkwikkende nieuwjaarsduik. We zijn geen 
ijsberen, maar kanopoloërs. Dus daarom huren we 
elk jaar een aantal keer het zwembad af om daar in 
het licht en de warmte te spelen met elkaar.

We hebben dit jaar 6 trainingen gehad, welke waren 
verdeeld over alle teams. Én als laatst hebben we het 
winterseizoen afgesloten met een gezamenlijk klein 
toernooitje.

De trainingen waren uiteraard heerlijk. We konden 
weer écht spelen, elkaar omduwen en technieken 
oefenen waarbij de kans op omgaan goed aanwezig 
was. En dat alles in de heerlijke tropische tempera-
turen van De Kwakel.
In totaal hebben 31 poloërs gebruik gemaakt van 
deze warme optie in de winter. De trainingen waren 
goed bezet en dat ondanks de Corona uitdagingen 
die we hadden. Er waren trainingen bij dat er een 
invaller van de invaller nodig was. Dat irritante virus 
sloeg soms ineens op het laatste moment toe op 
huisgenoten en dat had niet alleen invloed op wie 
er wel/niet kon trainen, het had ook invloed op hoe 
we de boten heen en weer vervoerd konden krijgen. 
Heel veel dank aan de Oscar & Mieke voor hun inzet 
op die ene zondag dat het echt dramatisch was.

Naast dat het spelen en trainen leuk was, was het 
ook leuk om te merken hoe we steeds beter werden 
in de opbouw. Er ontstond steeds sneller een 

vervoersschema, opladen van de juiste boten ging 
steeds sneller, en ook het opbouwen & afbouwen van 
het zwembad ging uiteindelijk in een razend tempo. 
Bijvoorbeeld konden we door die snelheid tijdens 
het toernooitje 6 wedstrijden spelen ipv de geplande 
4 wedstrijden.

Onze hoogtepunten waren: 
Jorge liet ons tijdens een training een techniek 
varen en ineens herkende Mieke deze als die als de 
tactiek van de vetjes. Dus, ontdekking van de eeuw: 
de vetjes hebben wel degelijk een échte tactiek!
Michelle vaart onwaarschijnlijk goed op slechts 3 
uur slaap, na een nachtdienst.
Jelte heeft zijn nieuwe boot gedoopt en goedge-
keurd.
De bioloog onder ons, ontdekte dat neusklemmen 
nóg beter zijn in kamoeflage dan kameleons.
De eerste biertjes met elkaar na opening van de 
horeca. Met zelfgebakken cake & hutjemutje op de 
bank zitten
Hans…won zoals altijd met zijn team het toernooi. 
De prijs die iedereen wilde winnen: De Gouden 
Schildpad en een zak grof geld.

Lieve  Anne, Aniek, Casper, Chantal, Cor, Daan, 
Elena, Hans, Ingmar, Jelte, Jolien, Jonna, Jorge, 
Kenneth, Koen, Lennart, Merel, Michelle, Mieke, 
Oscar, Pepe, Pris, Raymond, Roel, Roy, Ruben, 
Sep, Sonja, Ties & Tijmen: Jullie waren allemaal 
TOP. BEDANKT voor alles op deze fijne zondagen. 
Volgend jaar weer, maar nu eerst genieten van de 
zomer.

Liefs Eefje Roelofs

Zwembadtrainingen 
februari-maart
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Jaarlijks zijn er de eskimoteer-lessen in zwembad de 
Kwakel van de UKC.
En de tips, instructie en aanmoedigingen kwamen 
van Reinier Sjaan, Sjoerd, Nienke, Jeroen, Casper, 
Bobby, Cor, Niels, Paul ,Jur, Bart en Dorine.
Mij werd gevraagd bij: “En hoeveel jaar ben je al 
bezig ? 3 jaar?  4 jaar ? “
En dan zeg ik: Nou, volgens mij al 8 jaar. Minstens.
Meerdere cursussen bij Zwalker in Rotterdam 
gedaan. En ook nog met Europagaai, ergens in 
Noord-Brabant 3 uur lang in een zwembad proberen 
boven te komen.
En natuurlijk bij de UKC de cursussen, in het koude 
water van de plas (en het wordt echt koud na een 
uur!). Dus wat vind ik het eigenlijk fijn in dat warme 
water in de Kwakel.  
Maar goed, het gaat niet om het warme water, maar 
het gaat om eindelijk leren eskimoteren.
Ik schreef me maar meteen in voor bijna alle 
avonden.

Leren 
eskimoteren  

 
maart

En de eerste avonden herkende ik alles weer: “mijn 
eigen teleurstelling in mezelf, dat ik het nog steeds 
niet kan”, “het motorisch niet herkennen wat ik goed 
doe en wat ik niet-goed doe“,  “mijn verdwaalde 
gevoel onder water “, maar toen opeens zeiden de 
helpers aan de kant dat mijn heupzwaai goed was.
Toen maar andere boot geprobeerd. Inazone aan de 
kant, want die heeft een vierkantere bodem en de 
Fly genomen (rondere bodem ).
Hey, het gaat nu wel.  Eén avond zelfs heel erg vaak
Ik had meteen visioenen om de volgende trainings-
avond (de laatste avond) dan maar meteen rechts 
ook te leren eskimoteren.
Daar kwam ik echter mezelf grandioos bij tegen. Zo 
goed had ik het nou ook weer niet onder de knie.
Affijn, dan blijft er nog wat voor later op de plas.
Of toch in het heerlijke warme water, volgend jaar.

Marthan Migchelsen
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Op 10 april kon UKC na twee jaar weer een Holland 
Cup wedstrijd organiseren.
De vrijdag van tevoren werden de steigerdelen overge-
varen door André, John en Sonja.
Marjoke bakte de mooiste cupcakes. Helaas was Evert 
ziek en kon dus geen taart bakken.
Een groepje vrijwilligers hebben op  zaterdag de tenten 
opgezet op het terrein van de naaktrecreatie. Het 
waaide flink en ze kregen ook wat buien over zich heen.

Dus was de zondag even angstig afwachten wat het 
weer zou worden.

Slalomwedstrijd 
10 april

Maar op zondag was het prima weer: zonnig, wel wat 
wind, maar dat stond nauwelijks op de baan. Marthan 
kwam de catering verzorgen en Elke zette de tijdwaar-
neming op via RaceGorilla.
Uiteindelijk hadden we in totaal 26 deelnemers, die 
zich in 2 runs met elkaar hebben gemeten.

Hieronder staan de uitslagen.
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Twee jaar lang was er wegens corona geen kanopolo 
toernooi bij HWC De Helmvaarders. Dit jaar waren er 
wel weer kano’s vanuit heel Europa in het Helmondse 
kanaal tijdens het HIT (Helmond International Tourna-
ment).
De Helmondse kanovereniging HWC De Helmvaarders 
hield het toernooi voor de 26ste keer. Maar liefst 81 
teams vanuit heel Europa reisden af naar Helmond om 
mee te doen aan het Helmond International Tourna-
ment. 

Bij de heren derde klassen deden UKC 2 en UKC 3 mee.
UKC2 bereikte de derde plaats en ging naar huis met 
deze trofee.

Overigens was het een gemengd team. Dus alsnog 
hartelijk gefeliciteerd: Merel, Roy, Anne, Kenneth, 
Chantal, Elena, Michelle, Jelte, Niels en Ingmar!

Daar gingen we op pad, 4 dames erop uit, Sonja, 
Margot, Lizelotte en Esther, kayakken in Korten-
hoef. Na even puzzelen was er een auto met trekhaak 
geleend, uitgedokterd welk koppelstuk nodig was, de 
trailer eraan en de kayaks erop! Dankzij goede voor-
bereiding, helemaal top! Het weer was mooi, lekker 
zonnig. Genieten is het, zodra je in de kayak stapt en 
onder het maaiveld bent en je je geheel in de natuur 
opgenomen voelt. Zo’n 14 km door kleine vaartjes, 
ook vogeltjes gehoord, de tjiftjaf en de “snorder”, 

Polotoernooi Helmond 15 april

Tochtje Kortenhoef, 23 april 
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beide heel herkenbaar aan de noten op hun zang: 
tjiftjaf tjiftjaf en snorrrrrrrrrr. Hoe eenvoudig kan 
het zijn? Je waant je steeds dieper opgenomen in het 
gebied en vér van de bewoonde wereld vandaan. Het 
Indiana Jones gevoel neemt toe, wanneer op een 
zorgvuldig gekozen plek gepicknickt kan worden, 
rust en omgeven door riethalmen, totdat een vrien-
delijke groetende wandelaar voorbijkomt. Natuur-
lijk... 
‘t Is verrassend welke heerlijkheden er uit de tas 
komen, zelf gebakken cake, stroopwafels ... En 
sowieso is er genoeg voor een 2e stopje later in de 
middag. 
We nemen de route “tegen de bordjes” in. Soms even 
zoeken, dat is leuk en geeft onontdekte doorkijkjes. 
Voldaan komen we aan bij het eindpunt, toch nog 18 
km ervan gemaakt, en we zijn het eens dat Korten-
hoef een jaarlijkse aanrader is.
 
Esther Kolb
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Vandaag  (1 mei) was er een succesvolle klusdag. 
Sonja, Margot, Ellen, Marjolein, John, Loek en 
Paul hebben labels opgehangen, polodoelen hoger 
tegen de muur gehangen,  een loshangende kabel 
vastgemaakt, lichten van de trailer gerepareerd,een  
kast opgeruimd en een plank voor 4 WW-kayaks  
gemaakt, 2 buizen voor een extra WW-kayak in de 
WW-stalling toegevoegd en de doorgezakte balken 
in de polostalling een kwartslag gedraaid.
Achteraf bleek ook het linker voorlicht van de trailer 
kapot en was het disselslot niet meer compleet.
Sonja en Jan Tjalling hebben het licht weer gefikst 
en John heeft weer voor een compleet disselslot 
gezorgd.

Overigen wordt er niet alleen op klussendagen aan 
de stalling gewerkt. Oscar heeft ervoor gezorgd dat 
de deuren van de stalling weer goed sluiten.

Klussendag
1 mei
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met indesign en 
heb je tijd om 
enkele keren 
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te geven, laat het 
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Word jij de nieuwe vormgever van het peddelblad?

peddelblad@utrechtsekanoclub.nl

vacatures

Coördinator materiaal en stalling
Om de stalling overzichtelijk te houden en om te weten wat we allemaal hebben zoeken we iemand (of 
een duo) die het leuk vind om de stalling te beheren (zowel fysiek als administratief).

Als jij hierop reageert, beheer jij binnenkort de botenstalling: je plant welke boot waar ligt, je zorgt voor labels 
in de stalling en je ontvangt verzoeken tot het krijgen van een stallingsplaats (en behandeld deze natuurlijk).

Daarnaast administreer je de boten (zowel prive als UKC) en het materiaal in Conscribo. Voor het 
materiaal doe je dit samen met de materiaalcommissie.

Hoeveel tijd kost het? Deze functie kost gemiddeld 1 uur per week. De ene week meer dan de andere 
week, maar de tijd is zelf in te plannen!

Woutske - secretaris@utrechtsekanoclub.nl- of John - faciliteiten@utrechtsekanoclub.nl- horen het 
graag als je interesse hebt

UKC is op zoek naar een nieuwe secretaris
Kun je een beetje gestructureerd werken?
Als secretaris van UKC denk je samen met de andere 
bestuursleden mee over de richting waar UKC naartoe 
gaat, waarbij het beleidsplan houvast biedt. Daarnaast 
houd je de ledenadministratie bij, stuur je 
regelmatig een nieuwsbrief naar de leden en 
notuleer je bij de bestuurs- en algemene leden 
vergaderingen.

Hoeveel tijd kost het? Het is natuurlijk 
een beetje wat je er zelf van wilt maken, 
maar hou rekening met ongeveer 3 uur 
per week.
Heb je interesse. Informeer bij Woutske: secretaris@utrechtsekanoclub.nl
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Mijn eerste toertocht met de club buiten de 
UKC-wateren gaat naar de Nieuwkoopse plassen.
Verzamelen bij de club om 9.30 uur en 10 uur 
vertrek staat er in het protocol dat Otto daags voor 
de tocht heeft verstuurd.
Als ik om half tien bij de club arriveer, worden de 
laatste kano’s op de auto’s gesjord.
We zijn met elf man en iedereen heeft er zin in.

Via Breukelen rijden we binnendoor naar het plaatsje 
Noorden.
De kano’s worden volgeladen met proviand en al snel 
liggen ze in het water en kunnen we van start. Het is 
een heerlijk zonnige dag. 
Manoeuvreren door de bochtige, soms smalle, slootjes 
is voor de tien zeekajaks best lastig. Esther heeft als 
enige een toerkajak en heeft het iets makkelijker in de 
bochten. Soms wordt er zachtjes wat gemord als Otto 
niet op tijd aangeeft dat we toch een andere afslag 
nemen en de voorvaarders moeten keren.

De tocht voert door een prachtig landschap. Overal 
bloeien de koekoeksbloemen, meidoorns en laten de 

Toertocht Nieuwkoopse plassen
Zondag 8 mei 2022

weide- en watervogels van zich horen. Veel van de 
vogelgeluiden worden door de aanwezige vogelaars 
gedetermineerd. Een zacht windje geeft een lichte 
deining op de plassen en maakt het voor mij soms 
lastig om koers te houden.
Er wordt lekker veel gekletst en mooie verhalen over 
peddelavonturen worden uitgewisseld.

Nadat we 6,5km hebben gepeddeld is het tijd voor 
de lunch op een eilandje. John en Marjolein halen 
hun tuinset tevoorschijn om lekker te kunnen zitten 
tijdens het eten. De stroopwafels en aardbeien gaan 
van hand tot hand. 
Na de lunch kronkelen we verder door het Nieuw-
koopse landschap met een mooie afwisseling van 
vergezichten en nauwe doorgangen door rietkragen.
Eefje wijst ons nog op een rondfladderende koningin-
nepage. Via waarnemingen.nl weet Eefje te achter-
halen dat deze pages vorig jaar zijn uitgevlogen uit 
een nabijgelegen moestuin met een bed winterwortels.
Na 18 km is er behoefte aan een theepauze. De ther-
moskannen worden weer tevoorschijn gehaald en 
iedereen geniet van de zonovergoten dag.
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Terwijl Willie en Otto discussiëren of ze nu wel of 
geen sprinkhaanzanger horen, zoekt iedereen zijn of 
haar plekje weer in de  kano op voor het laatste stuk 
richting de kerktoren van Noorden.
Met behulp van krukjes en trapjes worden alle 
kajaks weer op de auto’s gehesen. 

Bij ‘t Leeuwtje wordt de dag afgesloten. De ober 
komt langs; we zullen wel een borrel zullen lusten... 
Corrie plaatst de eerste bestelling: warme chocola-
demelk.
Het heerlijke gebak, aangekleed met een grote dot 
slagroom, gaat er wel in na zo’n enerverende dag 
peddelen.
Dank aan Otto voor de organisatie en de medeped-
delaars voor de gezellige dag.

Roel
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Voor de mei wildwaterweek zijn we dit jaar naar 
Wildalpen in Oostenrijk geweest, waar we lekker 
hebben gevaren op de Salza. Dit is een mooie, 
heldere rivier, die kronkelt tussen bergen van circa 
2000 meter hoog met wildwater passages II a III.

De eerste 2 dagen hadden we een beetje regen, maar 
daarna heerlijk zonnig weer,  waardoor de rivier en 
het water nog mooier tot z’n recht kwam. 
Dit jaar hadden we een ware filmploeg op het water 
met Paul en Margot en de GoPro. Voldoende hoog-
waardig filmmateriaal voor een Netflix documen-
taire zou ik zeggen. 

Lieke had de bus mee waar we elke ochtend binnen 
10 minuten de kano’s indeden zodat we voor 10 uur 
op het water konden zitten. Elke dag hebben we een 
nieuw stuk van de Salza gevaren met soms stukjes 
overlap die extra leuk waren. 

Progressie was er zeker te zien. De laatste dag kon je 
echt merken dat iedereen veel lekkerder in z’n boot 
zat en weer een stapje beter is gaan varen. Dit mede 
door de uitdagingen verzonnen door de voorvaar-
ders Casper, Bobby en Niels. De volgende termen 
waren geregeld te horen op de rivier: ‘probeer maar 
eens in dat keerwatertje te gaan liggen’, ‘vaar die 
wals maar in’, ‘ga maar achter die steen liggen’ en 
‘probeer dit keerwater maar achteruit uit te varen’. 
Ook heeft iedereen wel stukjes voor gevaren.

Sonja heeft haar visserskunsten goed kunnen 
oefenen en was er telkens als de kippen bij om weer 
een kano uit het water te vissen. Jeroen voer, na 
wat aanpassingen aan z’n zitje te hebben gedaan, 
de sterren van de hemel waarbij meerdere walsen 
en rotsen met keerwaters ten prooi ging aan zijn 

Wildwater Week 
8-14 mei
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peddelslagen. Lennart wist naast het pakken van 
mooie keerwatertjes ook nog wat te vertellen over de 
geologie met de vele kalkformaties en oude rivier-
beddingen, die op sommige stukken flink waren 
ingesneden door de rivier. Casper probeerde in de 
grote wals bij de camping nog het wereldrecord 
aantal keren omgaan in één wals te verbreken.

S ’middags konden we vaak nog genieten van de 
zon, vele zakken chips, bier en Radlers. Onder de 
partytent van de UKC werden mooie kookkunsten 
tentoongesteld. Ik heb in tijden niet meer zo lekker 
en gevarieerd gegeten. Jan Tjalling en Eelco wisten 
zelfs nog rosti te bakken voor iedereen en ook de 
Indische rijsttafel was een groot succes. De pannen 
hoefden eigenlijk niet meer te worden afgewassen.

Tijdens de rustdag werd er veel gewandeld, gefietst, 
ijs gegeten en watervallen beklommen. Toch dacht 
een groepje (Bobby, Niels, Lennart, Casper en Lieke) 
dat het leuk was om op de rustdag een waterval af 
te varen, waarbij Niels zijn adrenaline weer op peil 
kreeg door na z’n plons tegen een rotswand aan te 
worden gespoeld, uit z’n boot moest en zwemmend 
terecht kwam achter de waterval. Na enige tijd wist 
Niels zich toch weer te bevrijden door een diepe duik 
te maken.

De laatste avond hebben we afgesloten bij het plaat-
selijke restaurantje wat wel een museum leek (inclu-
sief de bediening). Mooie Oostenrijkse gerechten 
kwamen op tafel en er werd alweer druk gesproken 
over wie het volgende uitje wilt gaan organiseren.

Tony
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Omdat ik voor de eerste keer ben meegeweest met 
een kano activiteit heb ik de eer gekregen om iets te 
vertellen over het slalomweekend in Duitsland, dus 
bij deze!
Begin mei kwam Marjoke met het idee van een slal-
omweekend, waarbij het plan was om zaterdag naar 
Schwerte te gaan en zondag naar Hohen-Limburg. 
Ondanks veel enthousiasme werd het uiteindelijk 
een relatief kleine groep. Vanwege de wildwater-
week die op hetzelfde moment was en ook, helaas 
voor Marjoke, vanwege een rondwarende griep. 
Uiteindelijk zijn we met z’n achten naar Duitsland 
afgereden. Schwerte bleek een baantje te zijn waar 
goed op te oefenen was voor iedereen, bovendien 
zat er een kleine camping naast. Schwerte was dan 
ook meteen een goede opwarmer voor de volgende 
dag want bij Hohenlimburg stroomde het water een 
stukje sneller. Ondanks enige twijfel is iedereen met 
slalomboot en al de baan afgevaren, hoewel ik er een 
klein deukje in mijn kano aan heb overgehouden. 
Die middag is iedereen zijn of haar eigen ding gaan 
doen: Beer heeft meegetraind met enkele mensen 
van de VKC, ik mocht meedoen met een introduc-
tieles van Okawa en Sido & Evert hebben nog een 
ander type boot tevoorschijn getoverd. De kers(en) 
op de taart waren het prachtige weer, de lekkere 
pizza en bovenal de mensen die er een ontzettend 
leuk weekend van hebben weten te maken. Bedankt 
daarvoor  
 
Sara 

Slalomweekeinde Duitsland 
14-15 mei
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Toertocht Biesbosch
22 mei

Nu het nieuwe kanoseizoen weer is begonnen was 
het weer tijd voor een toertoch naar de Biesbosch. 
We hadden enorm veel geluk want na een behoorlijk 
regenachtige week was het een prachtige zonnige 
dag waarop we vaarden. Dit was ook te merken aan 
het vaarverkeer, naast een aantal gemotoriseerde 
boten kwamen we ook andere kanogroepen tegen.
Otto had de tocht georganiseerd en was goed voor-
bereid met een zelf ingetekende(geüpdate) kaart. 
Een deel van het gebied, de Noordwaard, lag name-
lijk een aantal jaar geleden nog droog en is in 2015 
onder laten lopen om meer water gebied te creëren 
voor de natuur en het opvangen van hoog water. In 
deze voormalige polder was het ook goed opletten 
waar je vaarde want het was op sommige plekken 
erg ondiep.

We hebben een lunchpauze gehad op een strandje, 
en later ook nog een korte pauze op een
plek die eerder bekend stond als “de modderheuvel”. 
Natte voeten waren ook dit keer niet te voorkomen, 
maar gelukkig was de heuvel goed te beklimmen en 
konden we genieten van een mooi uitzicht.
Het doel om bevers of zeearenden te spotten is die 
dag helaas niet gelukt, dus ben ik bang dat we nog 
maar een keer terug moeten naar de Biesbosch!
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Voor het laatste weekend van mei was de vroege 
vogeltocht aangekondigd: een toertochtje door onze 
petgaten om vogels te zien en -vooral - te horen. En 
wanneer doe je dat het best? In de vroege ochtend, 
zo rond zonsopgang, wanneer diverse vogels het 
luidruchtigst zijn. Eind mei is dat al vrij vroeg, dus 
we moesten best vroeg opstaan, om op tijd op het 
water en in de petgaten te zijn  (5.00 uur).
De eerste vogels hoorden we al rond het clubhuis, 
bij de sauna en in de rietkraag naar de slalombaan. 
En toen moest het grootste spektakel nog beginnen. 
Want in de bosrand langs de sloot naar de petgaten 
krioelde het van de mezen, lijsters, merels en 
andere zangers, opgevolgd door de ganzen, zwanen, 
meeuwen op het bredere water. Eigenlijk teveel 
om zo op te noemen en daarom voor de liefhebbers 
hiernaast de complete lijst. Dan kun je je een beetje 
voorbereiden op jouw volgende vogel-spottocht.
 
En om de lijst nog completer te maken, is ie aange-
vuld met soorten die later op de dag waargenomen 
zijn door de onfortuinlijke medevaarder die niet op 
tijd uit z’n bed kon komen, maar als goedmakertje 
‘s-middags nog even een rondje heeft gemaakt.
buizerd, fitis, grasmus, krakeend, kuifeend, ooie-
vaar, purperreiger, rietzanger, visdief.

Otto

Vroege vogeltocht 
12 juni

Grauwe Gans
Brandgans
Knobbel-
zwaan
Wilde Eend
Fuut
Blauwe Reiger
Meerkoet
Zilvermeeuw

Visdief
Houtduif
Koekoek
Gierzwaluw
Grote Bonte 
Specht
Zwarte Kraai
Koolmees
Boerenzwaluw

Tjiftjaf
Kleine Kare-
kiet
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Cetti’s zanger
Winterkoning
Merel

Zanglijster
Roodborst
Huismus
Witte 
Kwikstaart
Vink
Groenling
Groene specht
Kauw
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We hadden geluk, onze eerste wedstrijd begon om 
9:30 in Helmond. Dat betekende dat we om zeven 
uur zaterdagochtend konden vertrekken. En niet 
vroeger, want kanopolowedstrijden beginnen vaak 
goddeloos vroeg vanaf 8:00. We waren ook opti-
mistisch. Immers een maand geleden hadden we 
als UKC2 team de derde prijs weggesleept, bij het 
Helmond Internationale Tournooi (HIT). En wat 
voor een prijs, een glas in lood kunstwerk van een 

kanopoloer. Het was daar de eerste keer dat we als 
een nieuw samengesteld team 2 in een competitie 
speelde. 
 
We moesten tijdens het NK over het weekend zes 
wedstrijden spelen, drie per dag. En op net zoveel 
wedstrijden als scheidsrechter optreden. De eerste 
wedstrijd begon voor ons met een vliegende start. 
We maakte HCW met 5-0 in. Onze strategie van 

Spanning en sensatie op de Nederlandse 
kampioenschappen kanopolo 18-19 juni
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de molen en de switch pakte goed uit. Onze coach 
Tijmen had ons deze succesvolle tactiek de afge-
lopen weken aangeleerd. Hierbij kanoën we achter 
elkaar aan in een rondje, en gaan links of rechtsom 
de verdediging in. Doordat er altijd iemand achter 
je zit kun je veilig overspelen. En met de switch 
ga je opeens van de rechter naar de linkervleugel 
van de tegenspelers, die in verwarring raken en 
dit geeft gelegenheid tot scoren. Deze overwinning 
sterkte enorm ons zelfvertrouwen. De volgende 
wedstrijd was tegen Deventer. En de mensen van 
Team Deventer hadden we juist afgelopen zondag 
een clinic gegeven. Dit team was net een jaar 
bezig. Ha, die zouden we ook wel even inpakken 
op het NK. Het liep anders. Deventer had een hoog 
energieniveau en we stonden eerst voor met 2-0, 
maar ze kwamen terug en versloegen ons met 3-2. 
Beteuterd schudden we hun handen na afloop van 
de wedstrijd. Dat was een lullig zeg… Het was een 
voorbode van dat het niet makkelijk zou worden. De 
derde wedstrijd tegen Rijnland speelde we gelijk 1-1. 
‘s Avonds gingen we uit eten in Helmond, gezellig 
samen in het zonnetje met team 1 op het terras in 
Helmond. Na een dag wedstrijden heb je reuzentrek!
 
De volgende dag, zondag speelden we tegen het 
Anker, weer was het een zwaar bevochten 1-1. 
Daarna kwamen we weer uit tegen HWC, die we 
zaterdag dik hadden verslagen. Wie schetst onze 

verbazing dat zij ons na een pittige wedstrijd 
versloegen met 2-1? Wij hadden ook pech. Tijdens 
deze wedstrijd bleef Ingmar tijdens een wissel 
hangen in een extra lijn, die hem weer terug kata-
pulteerde het speelveld in, terwijl Chantal het veld in 
voer. Toen waren er dus zes in plaats van vijf spelers 
van ons even in het veld. Hiervoor krijg je de gele 
kaart, en moet het team twee minuten van de tien 
met vier mensen spelen. Dat maakte het winnen 
natuurlijk niet makkelijker. De laatste wedstrijd 
van de zondag was weer tegen het Anker. Deze keer 
wonnen we met 1-0! 
Al met al eindigde we als tweede in de poule. 
Deventer bleek onbetwist op de eerste plaats te 
staan: alles hadden ze gewonnen. We hoorden van 
hun dat ze heel veel trainen, wel drie keer per week! 
Achteraf analyseerden wij zelf (van WCeend) - 
domineerde wij meestal met onze molenstrategie en 
hadden we veel schoten op doel, maar helaas veel 
daarvan kwamen op de lat terecht, pech!
In september spelen we de tweede reeks van de 
poule, en dan wordt beslist wie er kampioen is van 
Nederland. Dan moeten onze schoten tussen de 
latten terecht komen en moeten we Deventer eens 
flink te grazen nemen! 
 
Het tweede team was ingeschreven in de derde 
klassen. De laagste klasse van de competitie.

Kenneth
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Op woensdagavond 22 juni organiseerden we een 
gezellige kanotocht in de Trekgaten met de duikers 
van Lake Diving. We vertrokken  om 19.30 uur voor 
een  tocht in de Trekgaten van1,5 uur tot max. 2 uur.  
De avond was bedoeld om samen wat iets leuks 
te doen: UKC en Lake Diving. We deden dat van 
oudsher iedere zomer en dat was altijd leuk. 
Afgelopen 2 jaar was daar door corona niets van 
gekomen. Nu hebben we  die traditie weer opgepakt. 
 Het was mooi weer en er waren dus een wel 17l 
deelnemers van Lake Diving.   onder begeleiding van 
8 UKC-ers  voeren  ze tot aan de nieuwe steiger bij 
de Aalscholver en terug.
Hierbij wat foto’s van deze avond.

Varen met duikers, 22 juni
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Zondagmiddag 26 juni hadden we een geslaagde 
UKC Burendag. Dit was georganiseerd  in samen-
werking met de Bewonersvereniging Maarsseveen 
en Molenpolder onder het motto: “Als Goede Buren 
maken we Kennis met Elkaar!”
 
Op 18 juni waren Ellen, Nienke en  Ad namens de 
UKC als gast aanwezig op het Zomerfeest van de 
Bewonersvereniging. We hielden een kort praatje 
over de UKC en we kletsten gezellig met de aanwe-
zigen. Goed om ook hun bestuur te leren kennen
 
Zondag kwamen er 8 bewoners uit de buurt bij 
ons op bezoek. Vooraf was moeilijk in te schatten 
hoeveel er zouden komen: 0?? 5?? 25??  Die 8 
bezoekers was meer dan we hadden verwacht. 
 
We zaten ruim vóór 14.00 uur klaar, maar de eerste 
drie kwartier kwam er niemand. Daarna kwam het 
op gang. Iedereen kreeg een rondleiding en een 
praatje over UKC. Er lagen er verschillende  typen 
kano’s klaar om uitleg te geven.  Een aantal gasten 
heeft onder begeleiding een (makkelijke) kano uitge-
probeerd op de Plas.
 

UKC Burendag, 26 juni 
voor bewoners Maarsseveen en Molenpolder

We hebben uitgebreid in de zon en met zicht op de 
Plas met hapjes en drankjes zitten kletsen. De sfeer 
was gezellig. De meeste  gasten bleven best lang en 
hadden het erg naar hun zin. Twee mensen wilden 
onze Introductiecursus gaan doen. Omdat er op 
het laatste moment voldoende UKC ers waren om 
te helpen konden we de gasten goed begeleiden op 
het water en liep alles op rolletjes. Dank voor al die 
hulp!! Wij vonden het een geslaagde dag.
 
Ad Tourné
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De Zomerweek 2022 bracht ons naar Spanje om de 
Noquera Pallaresa te bevaren. De waterstand wordt 
daar geregeld door waterlossingen uit het stuurmeer 
bij Espot, zodat we ondanks de droogte verzekerd 
waren van voldoende water.
Sjaan en Tony vormden de organisatie; Nienke en 
Tom (van okawa) de voorvaarders.
Sido moest helaas gelijk al bij aankomst afhaken, 
omdat hij positief testte op corona.
Ook Irene voelde zich al snel niet lekker (geen 
corona) en heeft na twee vaardagen de rest van de 
week gewandeld.

Zomerweek Spanje 
9-17 juli

Onze uitvalbasis was Sort. Toevallig waren er die 
week ook allerlei wedstrijden op de slalombaan 
van het stadje. Op dinsdagavond hebben we met 3 
ploegen zelf ook meegedaan aan een raftwedstrijd. 
Varen met een raft is toch heel wat anders dan met 
een kayak.
Het team van Nienke, Tom, Bas en Sara wisten 
echter toch de tweede ronde te halen.  Helaas bleef 
het daarbij.

De rest van de week was het mooi varen over 
verschillende trajecten op de rivier. Landschappelijk 
hoogtepunt was de kloof’ ‘Congost de Collegats’.
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De lastigste passage was ‘El Pastis’ even na Gerri de 
la Sal. 
Helaas sloeg Bas hier om en raakte zijn schouder uit 
de kom bij zijn poging te eskimoteren.  Hij moest 
hiervoor naar het ziekenhuis en is nog aan het reva-
lideren.
Daardoor miste hij de laatste dag met het meest 
uitdagende stuk vanaf Llavorsi. Hier volgden de 
golven en walsen elkaar snel op en was er weinig tijd 
om naar iets anders te kijken. Tom had nog genoeg 
energie om in de pauze van een brug af te springen 
met zijn boot.
De week werd traditioneel afgesloten met een geza-
menlijke maaltijd in een restaurant. Dit keer een 
tapasmaaltijd.
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In 2020 zou 75 jaar na de eerste keer de 25 editie 
van de Friese Elfstedentocht te water worden 
gevaren. Echter Coroontje gooide roet in het eten. 
Het werd een jaar uitgesteld. In 2021 was Coroontje 
nog steeds in de contramine en moest het weer 
uitgesteld worden. Maar in dit jaar kon het eindelijk 
doorgaan, 77 jaar na de eerste tocht.
Sonja en Tjerk waren op tijd voor de inschrijving, 
maar toen Margot zich wilde inschrijven was de 
inschrijving gesloten. Ze besloot om de tocht illegaal 
mee te varen.

Vertrek op maandag 25 juli
Om kwart voor negen waren praktisch alle kano’s te 
water. Eerst een toespraak van de Commissaris van de 
Koning, maar die is door weinigen gehoord vanwege 
de slechte geluidsinstallatie. Daarna een bandje met 
het Friese volkslied en toen achter het  Statieschip aan 
dat ons tot aan de buitengrens van Leeuwarden bege-

leidde. Vlak daarop vraag je je af waar de meer dan 
150 kano’s zijn gebleven. Als je er nog 10 ziet, is het 
veel. Maar de Elfstedentocht was nu echt begonnen en 
we gingen op weg naar Sneek en IJlst.

De hele route stond er een stevige zuidwester-
wind, die we voor een groot deel tegen hadden. 
De luwte opzoeken naast het riet was iets wat we 
permanent probeerden te doen. Ook probeerden de 
windschaduw van de deelnemende motorboten te 
gebruiken.
Een voordeel van het volgen van “De Swette” is dat, 
als je aldoor rechtuitgaat je vanzelf bij de beroemde 
Waterpoort van Sneek komt. Na deze bewonderd te 
hebben, hebben Sonja en Tjerk hun eerste stempels 
gehaald bij de kanoclub van Sneek. Op de Geeuw 
richting IJlst was er totaal geen beschutting meer 
tegen de wind en was het ploeteren naar het terrein 
van de fierljeppen (polsstokverspringen) -school in 
IJlst. We kwamen alle drie behoorlijk uitgeput aan.

De 10 stedentocht van
Sonja, Margot en Tjerk, 25-30 juli
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Dinsdag 26 juli, via Sloten naar Stavoren
De tocht van IJlst naar Woudsend met de wind in de 
rug verliep voorspoedig en we besloten om, voordat 
we het Slotermeer zouden opgaan, eerst nog even 
koffie te drinken. Toen we echter het Slotermeer 
opvoeren, lag er een boot van de organisatie en 
kregen we de instructie om niet naar Sloten, maar 
direct naar Balk te varen. De golven bij Sloten waren 
te gevaarlijk;  er was al een boot omgegaan. Wilden 
we toch beslist naar Sloten dan was het voor eigen 
risico (klonk aardig maar we voeren al op eigen 
risico). Hoewel het beslist minder hard woei dan de 
vorige keer en golven aanzienlijk lager waren en we 
alle drie zeekano-ervaring hadden, besloten we om 
geen stennis te maken en Sloten links te laten liggen 
en direct naar Balk te varen. Eenmaal bij Balk op de 
Luts richting Gaasterland was het rustig kanoën. De 
Luts ligt zo diep dat alle wind er overheen blaast. 
Rustig kanoën dus tot het eind van de Luts, waar je 
een hoek van 90 graden maakt en opeens weer alle 
wind van voren krijgt. Buiten het feit dat Tjerk zich 
steeds meer uitgewoond begon te voelen was de 
verdere tocht door Rijstervaart, via Oude Karre en 
de Galamadammen, de Morra op en verder door het 
Johan Frisokanaal tot aan Stavoren gewoon rustig.

Woensdag 27 juli, van Stavoren via  

Hindelopen en Workum naar Bolsward
De deelnemende windsurfers gingen het IJsselmeer 
op richting Workum. op weg naar Hindeloopen. Wij 
volgden de standaard kano-route achter de dijk. 
Tjerks zitje was niet goed afgesteld en daardoor 
raakte hij vermoeid. In Hindelopen probeerde hij 
de afstand tussen zijn pedalen en zitje te verbeteren. 
Van langskomende kanoërs kreeg hij tips. Hierdoor 
verbeterde het wel. 
Na het stempelen in het schaatsmuseum en 
een kopje koffie op het terras van het museum 
peddelden we verder naar Workum. Om Workum in 
te komen is niet gemakkelijk. Je moet ergens afslaan 
maar er was niet aangegeven waar en de beschrij-
ving was summier. Toch met behulp van andere 
kanoërs en de waterkaart op de juiste plek aange-
komen.
Na het stempelen verder naar Bolsward. In het 
eerste stuk hebben de dames nog enkele surfers 
gesleept, totdat deze op de Workumer trekvaart 
voldoende ruimte en wind hadden om zelfstandig 
door te gaan. In Bolsward kwam Tjerk weer op zijn 
tandvlees aan.
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Voortgangsdiscussie
Tijdens het eten werd de voortgang van de tocht ter 
discussie gesteld. Het kon zo niet doorgaan. Volgens 
Sonja waren er twee opties; Tjerk moest stoppen of 
ze zouden hem moeten slepen. Uiteindelijk werd 
het een derde optie en wel splitsen, waarbij Tjerk op 
eigen tempo verder zou varen. Uiteraard bleven we 
in de rustplaatsen samen optrekken.

Donderdag 28 juli, via Harlingen naar Franeker
Tjerk vertrok voor de beide dames en voer op zijn 
eigen toersnelheid naar Witmarsum. In Arum 
haalden de dames hem in. Ze hadden hem al die tijd 
in het vizier gehouden om te kijken of het goed ging. 

Ze merkten op dat hun snelheid niet ver uit elkaar 
lag. Toch was er voor Tjerk een groot verschil in het 
varen alleen of met z’n drieën.  We spraken af om in 
het volgende dorp, Kimswerd, samen koffie te gaan 
drinken. Helaas hebben we elkaar daar gemist.
Ook bij het stempelpunt in Harlingen zagen we 
elkaar niet. 
Tjerk bleek gelijk doorgevaren te zijn.  Er is een 
lage spoorbrug in Harlingen, waar motorboten niet 
onderdoor kunnen, maar kano’s wel. Tjerk wist 
dat de motorboten tot 13:00u moesten wachten 
om doorgelaten te worden. Tussen Harlingen en 
Franeker gaat de route over het van Harinxmaka-
naal. Het nadeel daarvan is dat je door de boeg- en 
hekgolf van vooral de snel varende motorboten 
alle kanten wordt opgeslingerd. Tjerk wist dit en 
probeerde ze zoveel mogelijk voor te blijven. Pas 
toen hij vlak voor Franeker was, kwamen ze in volle 
vaart langs. Margot en Sonja hadden minder geluk. 
Ondanks de hinderlijke golfslag weigerde Margot de 
alternatieve tocht langs Achlum te nemen. Deze is 
aanzienlijk langer. Achteraf had ze er wel spijt van.

Vrijdag 29 juli, van Franeker naar Dokkum
Deze dag moesten we vroeg op om tijdig op weg te 
gaan voor de langste afstand, 44 km, die gevaren 
moest worden. We gingen nu door het gebied dat 
bij het schaatsen ‘de Hel van het Noorden’ wordt 
genoemd. Dat viel nu wel mee. De wind was veel 
minder krachtig geworden.
Grofweg is deze tocht in 4 delen van rond de 10 km 
te verdelen. Het eerste stuk is een vrij brede sloot 
tussen het riet.  Het tweede stuk begint bij een sluis 
en eindigt bij een sluis. 
Zo’n sluis is best gezellig wachten tot je erin mag. Na 
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de tweede sluis volgt nog 10 km langs riet en dan is 
er de beroemde brug van Bartlehiem. Daarna draai 
je de Dokkummer Ee op. Die is wat breder, kronkelt 
wat en is omzoomd met boerderijen en af en toe een 
dorp. 
Sonja maakte zich zorgen om het stempelen. 
Volgens de beschrijving zou het stempelkantoor om 
17u in Dokkum sluiten. We voeren daarom zo hard 
mogelijk.  Achteraf bleek dat er ook gestempeld kon 
worden bij een schip van de organisatie bij binnen-
komst in Dokkum. Dus ze kon daar haar stempel 
halen. Margot was wel kapot bij aankomst in 
Dokkum Gelukkig overnachtten we op een camping 
en konden we douchen.

Zesde dag 30 juli, terug naar Leeuwarden
Bij de camping moesten alle 150 kano’s te water via 
een oud versleten en gammel steigertje. Om toch 
iets snellere doorstroming te krijgen was er met een 
stuk zeil ook een soort glijbaan voor kano’s aange-
legd. We besloten deze maar te gebruiken, alhoewel 
een himalaya start met zeekano’s een nogal wankele 
bedoening is. Alle drie kwamen we veilig te water. 
Tjerk ging weer vooruit. 
De deelnemers (en dus ook de kano’s) werden om 
13.00 uur verwacht bij de Eebrug in Leeuwarden, 
om daarna deel te nemen aan de paradetocht voor 
de Prinsentuin. 
Dat betekent niet alleen dat je als kanoër vroeger 
moeten vertrekken, maar ook dat de 75 deelne-
mende motorboten vroeg gaan varen en dat hebben 
we gemerkt. Gedurende het begin van de tocht naar 

Leeuwarden varen kano’s langs de motorboten, 
als die liggen te wachten voor de brug in Dokkum. 
Als de brug open is,  varen de motorboten langs 
de kano’s op de Dokkumer Ee. Gelukkig herhaalde 
zich dat nog maar 2 keer bij andere bruggen tot we 
aankwamen in Bartlehiem waar de kano’s afbuigen 
naar Altstjerke en de motorboten (op enkele motor-
sloepen na) verder gaan op de Dokkummer Ee.
Toen was het weer even genieten, ook van de mooie 
tegeltjesbrug met afbeeldingen van schaatsers. Dan 
de laatste kilometers naar de Bonkevaart waar het 
eindpunt van de Elfstedentocht voor de schaatsers 
gemarkeerd wordt door een boog over het water. 
Een stukje verder op stond George – de man van 
Sonja - ons op te wachten en foto’s te maken. Tjerk 
kwam als eerste binnen en ging gelijk door naar de 
Eebrug. Hij was op tijd voor de parade. De dames 
zaten niet ver achter hem, maar misten toch de 
parade,  omdat Margot een (plas)pauze prefereerde.
Om 13.00 uur werd deze Elfstedentocht afgesloten 
met het laatste ererondje voor de Prinsentuin. Voor 
Tjerk was alles in orde toen hij in het begin van de 
Prinsentuin zijn naam hoorde roepen en zijn vrouw 
zag staan.  Ze had – heel lief – voor ons allemaal een 
bos bloemen bij zich.

Afsluiting
Sonja en Tjerk kregen hun kruisje en een boek over 
de Elfstedentocht . Voor Tjerk was de 6de keer dat 
hij de Elfstedentocht heeft gevaren.
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Met 8 UKCers gingen we op 26 augustus naar de 
Berkel voor een tweedaagse kanotocht. 
We gingen vrijdag al kamperen in Rekken,  omdat de 
start zaterdagochtend om 9 uur bij de Duitse grens 
was. Rekken bleek vol te hangen van de vlaggen van 
het boerenprotest. Ook stonden er praalwagens van 
wat kennelijk een dahlia festival was.

De volgende ochtend konden we - na het omrijden 
van de auto’s - vertrekken vanaf de camping. 
Vanwege de lage waterstand was het startpunt in 
Ellewick (Duitsland) geschrapt.
We starten zowat bij de grenspaal. Het eerste deel 
vormt de Berkel de grensrivier. Dus we maakten 
grapjes naar elkaar door als we  naar links of rechts 
uitweken als “Even naar Duitsland hoor” en vice 
versa te roepen.

Het eerste stuk was de rivier vrij bochtig en leek het 
landschap ietwat glooiend. Snel volgde de eerste 

stuw van wat later 7 stuwen tot Borculo bleken te 
zijn. Daarna werd de Berkel snel breder en rechter. 
Net als de Regge was hij in vorige eeuwen vanwege 
de handel gekanaliseerd. Het landschap bleef wel 
aantrekkelijk met afwisselen velden en bosjes.

Bij Eibergen werden we langs de Mallumse Molen 
geleid. Dit is een historische watermolen.  We 
moesten verzamelen in een oude stuw, waar een 
sluiswachter in gepaste historische kledij ons één 
meter naar beneden liet zakken. Daarna kwamen 
we nog diverse stuwen tegen, die elk telkens wel 
bijna een meter hoogteverschil overbruggen. Voor 
en na de stuw moesten we telkens een flink stuk 
overdragen. Gelukkig hadden we twee karretjes bij 
ons voor de zeekano’s en hadden er 3 mensen een 
combi, die makkelijk te dragen was. De organisatie 
had ook steeds iemand bij een stuw gepositioneerd 
om ons te helpen. Toch betreurde ik de afwezigheid 
van kanogoten.

Berkelrally 
27-28 augustus
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In Borculo mochten we kamperen bij de uitval-
basis van een Berkel zomp, de Zompeloze Jappe. 
Deze zomp is een van de historische boten, die 
nog met toeristen rondvaart op de Berkel. Toen 
we aankwamen, troffen we Pieter als een van de 
toeristen op de zomp aan.
We hadden hem de hele dag al niet in het zicht 
gehad, omdat hij een van de eersten was geweest 
die ingestapt was in Rekken en door de organisatie 
was gemaand om door te varen. Helaas was het het 
laatste rondje van de dag geweest. Dus wij hebben 
deze ervaring gemist.
Na het opzetten van de tenten hebben we een rondje 
door Borculo gelopen. Loek kreeg nog een kennis 
uit Lochem op bezoek en we hebben gezellig zitten 
borrelen.
‘s Avonds was er een buffet, waarvoor we allemaal 
hadden ingeschreven.

De volgende ochtend moesten na het opruimen van 
de tenten eerst de auto’s weer naar Zutphen. Daar-
door waren we de laatste ploeg die vertrok.
Het eerste deel van de tocht was de Berkel vrij recht. 
De eerste stuw liet vrij lang op zich wachten waardoor 
we de voorlaatste groep daar direct al inhaalden. Dat 
was een groep met Duitse jongeren. 
Voor het traject door Lochem was ons een kaartje 
gegeven om 3 cascades (gemarkeerd door paaltjes) 
goed te kunnen passeren. Eenmaal daar aangekomen 
bleek de rivier dermate overgroeid door waterplanten 
en flap, dat het moeite kostte deze plekken te zien, 
laat staan dat er sprake was van stroming of verval.
Bij de kanoclub van Lochem (Njord) kregen we koffie 
aangeboden. Het was leuk om even te praten met 
mede-kano-enthousiastelingen en hun clubhuis te 
bekijken.

Daarna weer door richting Zutphen. Na Lochem 
gaat de Berkel weer meer meanderen en is het 
prachtig varen. Toch waren het wel weer 7 stuwen.
Het verval bij de stuwen werd wel minder en ook de 
afstanden om over te dragen kleiner. 
In Zutphen voeren we door de imposante Berkel-
poort naar het eindpunt. Zodra we de boten aan 
de kant hadden, sprongen Loek, Pieter en Marcel 
in het water om nog even te zwemmen. We kregen 
allemaal als afscheid een tasje met spulletjes van  
sponsor Kanoshop en gemeente Zutphen.
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Er was regen voorspeld voor zaterdag 10 september. 
Misschien was daarom de belangstelling niet erg 
groot voor het Waterconcert op de Wijde Gat bij 
Kortenhoef.
Maar we waren toch met zijn vieren: Sonja (organi-
sator), Jan Tjalling, Paul en ik.
We hadden geluk: er was geen wolkje aan de lucht 
en het was ook praktisch windstil.
Ideale omstandigheden dus.

Toen we het Wijde Gat op draaiden, hoorden we de 
band al oefenen met ‘Just the two of us’.
We waren vroeg en voeren het orkestje dus voorbij 
en maakte nog een rondje door de kreekjes achter 
Kortenhoef. Toen we - goed getimed - 5 minuten 
voor aanvang terugkwamen, lag er al een skala aan 
bootjes op het concert te wachten: motorbootjes, 
zeilbootjes, roeiboten, sups en kano’s.

De band begon ons twee uur te vermaken met 
‘goude oude’.  De stemming kwam er steeds beter in. 
Sommige mensen begonnen, staande op hun bootjes 
te swingen.
Niet altijd een goed idee in een wankel bootje! Een 
aantal doken - denk ik  - ook bewust het water in. 
Geen slecht idee op zo’n zwoele zaterdagavond. 

Omdat het concert om half zes begon had ieder 
bootje wel een mondvoorraad bij zich . We zagen 
flink wat wijnflessen van hand tot hand gaan.
Wij hielden het op sap met een scheutje port. Sonja 
had een groentetaart gebakken, JT had borrelno-
tjes bij zich en ik wat fruit.  We hebben dus goed van 
alles genoten.

Waterconcert Wijde gat 
10 september
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De Kroostocht
11 september

Deze tocht van tegen de 30 km door Den Haag en 
omstreken heeft vaker op de vaarlijst gestaan, maar 
het is bij mijn weten de tweede keer dat hij binnen 
UKC verband, gevaren is. 

De tocht heeft deze keer de naam Kroostocht 
gekregen omdat kroos gedurende de hele tocht 
niet ver afwezig was. Op sommige stukken was het 
echt door een dikke laag kroos varen, terwijl op een 
ander stuk het een dunne laag drijvende plantjes 
waren. We hebben zelfs kleine stukjes kroosvrij 
gehad, maar kroos bleef in zicht

Ik had de tocht een week eerder proefgevaren en 
toen al gemerkt dat het warme weer goed was 
voor de planten onder het water en voor het kroos 
erop. Voor het eerst in 3 jaar waren op sommige 
plaatsen de planten onder water weer zo groot dat ze 
hinderden bij het varen.

Het aanmelden voor de tocht ging was ingewikkeld. 
Alleen Loek Pijls melde zich zonder voorbehoud. 
Zijn bedoeling was om mee te varen met zijn vouw-
kano, maar op aanraden van Ad Tourné heeft hij 
toch gebruik gemaakt van mijn Oasis 3,4. Ad zelf 
en Jan Tjalling wilden ook graag meevaren maar 
moesten eerst nog enkele privézaken regelen en 
John en Marjolein Daas hadden een klein probleem: 
de boot van Marjolein lag achter de stakende deur 
van de kano opslag. Maar alles is goed gekomen en 
zondag om 11 uur lagen er 6 kano’s langs de sloot in 
het Haagse bos en konden we vertrekken.

De tocht
Het eerste stuk gaat langs het Haagse bos, het scha-
mele overblijfsel van de uitgestrekte wouden tussen 
Den Haag en Haarlem (aan de andere kant heb je 
het Haarlemmer Hout). Dan langs het Malieveld., 
waar de tenten van TonTon-fair nog stonden. 

In de loop der eeuwen zijn er veel voorstellen 
geweest om het Haagse Bos en het Malieveld 
“nuttig” te gaan gebruiken. Maar iedere voorstel 
om het bos te kappen en het Malieveld te bestraten 
wordt nog steeds effectief afgeslagen door gebruik 
te maken van een schrijven van Willem van Oranje 
(je weet wel die in 1584 in Delft vermoord is) waarin 
staat dat er niets aan het bos en het Malieveld mag 
worden gewijzigd. De enige die daar geen boodschap 
aan hadden waren de Duitsers in de Tweede wereld-
oorlog die van het Haagse Bos een lanceerplaats van 
V1 en V2’s gemaakt hebben, en zijn zoon Frederik 
Hendrik die er een jachtpaleis liet bouwen en de 
Haagse gemeenteraad die met de aanleg van een 
belangrijke verkeersader het bos in tweeën deelde. 

De tocht ging verder over het eerste stukje van de 
Koninginnegracht, de gracht waar op zondagen met 
mooi weer druk gebruik van wordt gemaakt door 
rondvaartboten op weg naar Madurodam, huurka-
no’s of, zoals nu, door Suppers. 
Echter als je de grachten rond het gedeelte van Den 
Haag, waar vroeger de mensen die aan het Hof van 
de Graven van Holland verbonden waren, verlaat 
en het’ Zieke’ de sloot naast de weg die vroeger naar 
het Leprozenhuis leidde, opgaat keert de rust op het 
water terug. 
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De tocht ging verder via de voormalige binnenhaven 
van Den Haag, de Laakhaven. Dit is een prachtige 
plas voor de studentenroeivereniging, want de haven 
zelf wordt al vanaf 1975 alleen gebruikt als passan-
tenhaven, voor pleziervaart en een studentenroei-
vereniging. 

De haven gaat over in het Laakkanaal. Dit kanaal 
staat in verbinding met de Loosduinsevaart, waar-
door er een rechtstreekse verbinding met het West-
land is. Voor de eerste brug linksaf de Strijp op en 
in het verlengde daarvan de Reijenwetering rich-
ting Den Hoorn (Delft). Deze twee sloten hebben 
eenrichtingsverkeer waardoor de vaarrichting van 
de tocht alleen toegestaan is vanuit Den Haag naar 
Delft. Ook worden er tijdens het broedseizoen alleen 
kano’s toegestaan. 

We komen nu op een grensgebied; rechts Rijswijk 
en links een wijk die 20 jaar geleden ingepikt is van 
Wateringen: het Wateringseveld, toen tuinderijen 
nu nieuwbouw.  Op het eerste stuk van Reijenwete-
ring is een ideaal plek voor plek voor een rustpauze, 
met bank en voldoende begroeiing voor een plas-
pauze. Thee, koffie, brood en de door Loek meege-
nomen appeltaart werden genuttigd. 

De Reijenwetering komt uit op de Dulder, waar je 
als je linksaf gaat het Westland in vaart en rechtsaf 
na een aantal slingeren op de Vliet of Rijn-Schieka-
naal komt. Links af dus.
 Er wordt veel gediscussieerd of de Vliet nu wel of 
niet het voormalige Fossa Corbulonis, de verbinding 
tussen de Rijn en een vloedkreek van de Maas, die in 
47 na Christus in opdracht van de Romeinse veld-
heer Corbulo is gegraven, is. Maar de Fossa Corbu-
lonis was al verland toen de Vliet werd gegraven en 
ik weet dat in Leidschendam er resten van Fossa 
Corbulonis op een kilometer van de Vliet zijn 
gevonden 

De Vliet was vroeger bekend om de vele land-
goederen, maar in 1891-1894 heeft men de Vliet 
verbreed. Het moest een “snelweg” voor trek-
schuiten worden. Deze verbreding is ten koste 
gegaan van Landhuizen en Landgoederen. Dat is 
jammer want de Vliet is nu vrij saai van Delft tot aan 
Leiden. 
Een overgebleven landhuis , Drievliet , is gelegen 
bij de plaats waar de Trekvliet, als aftakking van 
de Vliet, richting Den Haag gaat. De tuin van Drie-
vliet is nu een pretpark. Voor de kanoërs was de 
Trekvliet een snelweg naar het Haagse Bos, langs 
het Industriegebied “De Binkhorst” wat nu in 
snel tempo wordt omgebouwd tot woonwijk met 
beperkte industriefaciliteiten. Verstopt en moeilijk 
te zien tussen al deze gebouwen heb je toch nog het 
Kasteeltje: De Binkhorst” dat zijn naam aan deze 
wijk gegeven heeft. 

Terug in het Haagse Bos de kano’s op de auto’s en 
mijn kano’s op de wieltjes. Afscheid genomen van 
de familie Daas, die niet bleven eten, en de rest naar 
ons huis voor het genieten van een eenvoudige, 
maar voedzame en gezellige, maaltijd. Het was een 
bijzonder mooie tocht.
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De Activiteiten-cie organiseerde op 18 september  
een Escape Room in de trekgaten met aansluitend 
een BYO barbecue. 
 
Ondanks het regenachtige weer waren een flink 
wat nieuwsgierige deelnemers. We werden in 
groepjes ingedeeld, die elk herkenbaar waren aan 
een bepaald kledingstuk (bijv. de roze dames). Van 
Lennart kregen we via onze mobiele telefoon puzzels 
en opdrachten, die we 
samen moesten oplossen. 
Doordat elke groep de opdrachten in een andere 
volgorde kreeg, waren de groepen na de sloot naar 
de trekgaten snel uit elkaar gedreven.
We moesten van het uitvoeren van elke opdracht een 
foto maken en die terugsturen naar Lennart, die ons 
dan weer een nieuw raadsel toestuurde. Vanwege de 
aanhoudende regen was het lastig om je mobiel goed 
te bedienen en geen ‘mistige’ foto’s te maken.
 

Escaperoom in de trekgaten
18 september
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Op basis van de raadsel moesten we steeds  
doorvaren naar de plek, die uit het raadsel naar 
voren kwam. De berekening van de coördinaten 
van een volgende stopplek was voor ons een 
spelbreker.  Het bleek een brug in de trekgaten 
te zijn. De groep van de roze dames was hierin 
een kei en is daardoor ook als eerste geëindigd.
 
Als laatste moesten we een gestrand piraten-
schip zoeken. Dat bleek nog voor verwarring te 
zorgen, omdat er 2 speeltoestellen in de vorm 
van een schip bij de plas aanwezig zijn.
Uiteindelijk moest je aan wal om de schat te 
zoeken, die vakkundig door Loek was begraven.
Er was op deze manier voor elke groep toch een 
prijs.
 
Ook voor de barbecue was het geen goed weer. 
We hebben onder de partytent op het balkon 
staan bakken, maar hebben onze hapjes lekker 
binnen opgegeten.
Al met al een erg leuke en gezellig middag!

Hoe diep is de de Maarsseveense plas (in meter)?
Tel deze getallen net zo lang bij elkaar op totdat 
er 1 getal over is.
Dit is A

Wat is het aantal grote palen van de korte 
steiger voor de club?
Dit is B.

Wat is het oprichtingsjaar van UKC?
Tel deze getallen net zo lang bij elkaar op totdat 
er 1 getal over is.
Dit is C.

Ga naar deze coördinaten en maak een foto van 
dit object:
CB.(A-B)C(C-C)ABA, C.(B-B)(B+C)C(C+A)(BxB)
(BxBxB)
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Materialen uitzoeken en afstellen
  We hebben voor vlakwater 2 typen boten:
De Standaard Klasse (SK) - dit is de instapboot als je 

de vlakwater techniek wilt leren. De boot voelt 
wiebelig (minder initële of midden stabiliteit), 
maar zal normaal gezien niet omgaan (goede 
zijstabiliteit)

De K1 klasse - dit is een boot met vrijwel ronde 
onderzijde waardoor hij makkelijk omgaat. In 
principe niet wiebeliger dan een SK (slecht iets 
minder initiële stabiliteit), maar hij kan makke-
lijker om (slechte zijstabiliteit)

 De club heeft een aantal kano’s beschikbaar die 
voldoen. Alle kano’s liggen in de C stalling (direct 
tegenover de deur als je de stalling inloopt) op 
de bovenste plank. In aflopende stabiliteit (en we 
stellen voor dat je ze in deze volgorde uitprobeert) 
betreft het:

• SK- Oranje (zonder roertje) - Pijlstaart
• Instap K1 - Tiger - Rood/Wit - UKC#111
• Instap K1 - Xxxx - Rood/Wit (ligt buiten in het 

lange gras) - UKC#?? 
• Instap K1 - Javelin - Oranje/Wit - UKC#73
• Gevorderden K1- Piranha - Rood/Zwart - UKC
http://bit.ly/k1piranha

 We varen met wingpeddels die de vlakwatertech-
niek ondersteunen en effectiever maken. De club heeft 
er een paar. Sommigen liggen in het peddelrek naast 
de slalom kanos en anderen naast de sprint kanos. 
Maar je kan eerst ook een gewone peddel pakken. 
Het gaat er tenslotte vooral om dat je in de boot blijft 
zitten. De peddel komt dan wel als je met de training 
mee doet.

 Het afstellen gaat als volgt
• K1 kano’s hebben een roertje. Dat betekent dat je 

de kano niet op de kant kunt passen: dan breekt 
het roertje af. Pas de kano dus altijd in het water.

• Afstellen kan meestal door zowel de voetensteun 
als het stoeltje te verschuiven. Hoe dat werkt 
verschilt per kano. 

• Je zitpositie is anders dan in andere kano’s. Je 
gebogen knieën (1 of 2 vuisten moeten onder je 
knieën passen) wijzen recht omhoog en steken 
uit boven de kuiprand. Je knieën / benen steunen 
niet tegen de kuiprand. Doorgaans en zeker in de 
zomer draag je geen spatzeil.

• NB: we hebben helaas maar een paar clubkano’s 
en kunnen daarom niet alle menselijke maten 
faciliteren.

 In en uitstappen wordt goed gedemonstreerd in dit 
(Deense, sorry) filmpje. http:// bit.ly/deens-filmpje
Stap in elk geval niet in met een hand op het achterdek 
(zoals we dat bij de introductiecursus aanleren) want 
daar is het achterdek niet sterk genoeg voor. 

Leren varen
 Bij vlakwater kano-en ga je (ook als je heel ervaren 
bent) soms om. Dus je moet vanaf het midden van 
de plas zonder problemen naar de kant kunnen 
zwemmen. Ervaren vlakwaterkano-ers dragen geen 
zwemvest bij goede omstandigheden, maar vaar als 
beginnend vlakwater vaarder altijd met een zwem-
vest.

 Vaar niet meteen weg maar probeer eerst eens 
langs de steiger en zonder peddel te voelen hoe de 
boot voelt. Steek je armen in het water en beweeg 
je armen heel rustig heen en weer langs de kano. 

Introductie 
vlakwater
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Geef jezelf 2-5 minuten totdat je merkt dat je 
‘vanzelf’ rustiger gaat liggen.
 Probeer eerst in de SK te varen en het gevoel te 
hebben dat hij niet meer héél erg van links naar 
rechts wiebelt
 Probeer daarna eens in een K1 te stappen; 
bedenk dat als de SK stabiel ligt, dan kun je ook 
in de K1 varen al voelt het wiebeliger (en al zul je 
misschien een paar keer omgaan)
 Zustervereniging Frisia heeft een mooie intro-
ductie http://bit.ly/introductie-vlakwater 
geschreven op sprintvaren. Daar vind je nog veel 
meer info over deze mooie sport.
 Golven zijn lastig vaar in het begin bij windstil 
weer en/of aan de kant van de plas waar weinig 
wind is. Overigens, golven hebben op een K1 
minder effect dan je denkt tot zo’n 4 beaufort; 
dus als er golven zijn - niet door van de wijs laten 
brengen en gewoon doorpeddelen.

 Als je om bent gegaan, draai dan als eerste de 
boot rechtop. Niet alle K1s hebben luchtzakken 
voor en achter en kunnen zinken.
 Nadat je om bent gegaan en de boot rechtop 
hebt gedraaid, zwem dan met de kano naar een 
plek waar je de kano kunt legen en weer kunt 
instappen. Bij het zwemmen kan het handig zijn 
de peddel in de kano te doen. Als het harder 
waait, zwem dan vooral met de wind in je rug.
 Probeer niet op het water in de K1 te klimmen. 
Dat lukt je hoogstwaarschijnlijk toch niet en de 
boot zal mogelijk beschadigen.
 Leeg de kano vervolgens door eerst de neus van de 
kano naar beneden te duwen zodat het water in de 
neus loopt. Vervolgens draai je vanaf de neus de 
kano om en laat je hem leeglopen. Dit moet je vaak 
een paar keer herhalen voordat de kano leeg is.  
Dit rustgevende filmpje http:// bit.ly/legen-kano 
demonstreert dat (vanaf minuut 2:00) terwijl je in 
het water staat maar dit kan ook vanaf een steiger 
(en dan is het makkelijker om in te stappen). 
Mocht je wel vanaf het zandstrand willen 
instappen let er dan op dat je roertje niet vast 
komt te zitten of breekt. Tip - je kunt je paddel 
op de grond laten steunen en zo makkelijker 
instappen. 

Last but not least: wees voorzichtig 
met het materiaal

Sprintkano’s en wingpeddels zijn kwetsbaar en kost-
baar (een nieuwe peddel al gauw enkele honderden 
Euro’s en moderne boten duizend tot enkele 
duizenden Euro’s). Ga hier altijd behoedzaam mee 
om. Een paar bijzonderheden:

 K1 kano’s hebben een roertje. Dat betekent dat je 
de kano niet op de kant kunt passen: dan breekt 
het roertje af. Pas de kano dus altijd in het water.

 K1 kano’s zijn super licht voor hun omvang en 
waaien dus makkelijk weg. Zorg dat dat niet kan 
gebeuren als je ze aan de kant neerlegt. 

 De kanos zijn onhandig lang. Pak de kano’s zeker 
in het begin bij voorkeur altijd met twee personen 
uit de stalling zodat je nergens tegenaan botst en 
schuif ze voorzichtjes terug in de stalling zodat de 
punt niet hard tegen de muur botst.

 Leeg een volle, omgeslagen kano door eerst de 
neus van de kano naar beneden te duwen zodat 
het water in de neus loopt. Vervolgens draai je 
vanaf de neus de kano om en laat je hem leeg-
lopen. Til NOOIT een volle omgeslagen K1 uit het 
water, dan zal deze breken.

 Wingpeddels hebben een omgekrulde rand en zijn 
van kwetsbaar karbon gemaakt. Gooi er niet mee 
en leg de peddel liever niet op de grond om zo te 
voorkomen dat je er per ongeluk op gaat staan.

Laat je hierdoor vooral niet afschrikken en geniet 
van het varen! 

Leren varen is … 
mogelijk een paar keer zwemmen!
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De Biesbosch bij volle maan
 om nooit te vergeten, ongelooflijk mooi! 9 oktober

Op zondag 9 oktober was het volle maan en was 
het weer tijd voor een ‘nachtelijke’ tocht door de 
Hollandse Biesbosch.. We vertrokken rond 16 uur in 
de middag vanaf de UKC.
We stapten in bij het bezoekerscentrum aan de 
Baanhoekweg in Dordrecht. Daar was het vanwege 
het mooie zachte weer nog erg druk. Gelukkig vonden 
een plekje voor onze auto’s en konden het laatste 
stukje naar de steigers via het fietspad bereiken. 
We waren met een mooie groep van 11 mensen. Dus 
genoeg hulp voor iedereen.
Daar lieten we de boten te water en voeren eerst nog 
een klein rondje door  een aantal flink overwoekerde 
slootjes.  Daarna gingen we oostwaarts om bij een 
uitzichtpunt aan wal te gaan voor de gezamenlijke 
picknick. Het was prachtig varen met de warme 
herfstkleuren van de boment in de avondzon. We 
kwamen al snel nauwelijks meer mensen tegen en 
konden genieten van de stilte, de geur en de natuur. 
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Na een korte blik  op het meertje achter onze zitplaats 
begonnen we aan de maaltijd. Iedereen had iets 
meegenomen om te eten en ook uit te delen. Een paar 
mensen hadden een brandertje genomen en konden 
iets opwarmen. Het was dus een gevarieerde en  een 
overvloedige maaltijd. We pauzeerden ruim een uur,. 
Inmiddels was het donker geworden en was de maan 
opgekomen. Hij was inderdaad helemaal vol. Er was 
genoeg zicht om zonder zaklampen of boordverlich-
ting te varen.  We voeren nu een slingerende route 
terug door het natuurgebied. We probeerden zo 
min mogelijk geluid te maken in de hoop bevers te 
spotten.
Helaas hoorden we wel af en toe een plons, maar 
niemand heeft daadwerkelijk een bever gezien.
Veel te snel waren we weer terug bij het eindpunt. We 
trokken onze kano’s weer op de wal en laadden ze in 
het donker op. Het was een prachtige tocht.
Bedankt, Adrian.

Zondag 9 oktober stapten we om 17:45 in de 
boten bij het bezoekerscenrum Baanhoekweg. 
We waren met z’n twaalven. Er stond nauwe-
lijks wind, het water was spiegelglad en de zon 
scheen.
Al snel verlieten we het brede water en gingen 
een smal zeer kronkelende zijarm in. Alsof je 
door een oerwoud voer.
Deze zijarm bracht ons weer terug bij het 
Bezoekerscentrum. Ik had dit rondje niet willen 
missen!
De zon begon steeds lager te staan, de kleuren 
en spiegelingen waren prachtig.
Tegen zeven uur was het pauze op het uitkijk-
punt. Iedereen had genoeg mee om te eten en 
uit te delen.
De zon ging onder, de maan kwam op en wij 
vertrokken voor het laatste deel van de tocht.
Het water zag er uit als olie en was spiegelglad.
Het water dat van de peddels gleed werd zilver 
gekleurd, het was adembenemend mooi.
Tot slot: ik vond het een erg fijne groep om 
mee te varen: iedereen hielp elkaar, om de 
kayak in en uit het water te halen, bij het in- 
en uitstappen en ook om mijn spatzeil vast te 
maken. En alles ging zo vanzelfsprekend!
Ik denk dat wij allen deze tocht nooit zullen 
vergeten. 

Mieke Abels
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Wild water 
beginnersweekeinde
 
Lippe en Hohen Limburg 14-16 oktober

Vrijdag 14 oktober rond 17.00 uur gingen we op pad, 
16 personen, met 3 auto’s, boten & peddels, zwem-
vesten, helmen en lekker eten!

Op de route  in Duitsland leek het wel of we een reis 
door Droomland maakte, omringd door een woud 
van honderden rode lichtjes, die ‘s ochtends van 
windmolens bleken te zijn. 

Aankomst rond 21.00/21.30 in een rustig landelijk 
dorpje, bij fijne appartementen! De deur was open … 
alle vertrouwen dat we onze weg wel wisten te vinden.

Bij een rondje door het dorp ‘s ochtends bleek zo onge-
veer in iedere straat voor een huis een Porche te staan. 

Zaterdagochtend, na een goed ontbijt met scrambled 
eggs en spek, hete koffie en vers gebakken appel-
taart van Roel, op pad naar een mooi stromend 
riviertje waar we de eerste wildwater technieken 
gaan oefenen. De gevorderde groep (4) haalde direct 
allerlei kunsten uit en genoten van de uitdagingen 
van de stroomversnellingen. 
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De 2 beginners groepjes (2 en 3) maakten stappen met 
traverseren, keren, s-je varen en omslaan. Qua fitness 
was het een topdag, ook van boten sjouwen krijg je 
spierballen. ‘s Avonds genoeglijk moe van het spor-
tieve gedoe en aanschuiven voor een lekkere maaltijd. 

Als wij hadden geweten op dag 1 wat ons dag 2 te 
wachten stond ... in Hohenlimburg … Bij de aanblik 
van de “afdaling” en de kolkende wals verbleekte 
iedere trotse gedachte aan vorderingen op dag 1. Het 
was een eitje geweest. 

Goed, eerst starten met oefenen van reddingen, 
safety first & always! Dan een loopje langs de baan, 
voor de 1e indruk en dan begint het echte werk. 
Boot in het midden van de stroom, recht houden en 
blijven peddelen peddelen peddelen hoor ik Lennart 
achter mij roepen! Het is gelukt! iedereen!

Het was een top weekend, gezellig, veel plezier 
gehad en veel geleerd! 

Eenmaal thuis op 1 oor bleef de adrenaline door-
razen tot vroeg in de morgen en heb ik nog vele 
“rapides” in mijn kayak doorstaan. 

Dank voor het heerlijke uitdagende sportieve 
weekend! Op naar het vervolg, eind november het 2e 
wildwater beginners weekend!

Esther
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Clubhuis en postadres secretaris
Westbroekse Binnenweg 2c, 3612 AH Maarssen

Website: www.utrechtsekanoclub.nl

Bestuur
Ellen - Voorzitter
 voorzitter@utrechtsekanoclub.nl
Woutske - Secretaris & ledenadministratie
 secretaris@utrechtsekanoclub.nl
Sven - Penningmeester
 penningmeester@utrechtsekanoclub.nl
John D - Faciliteiten
 faciliteiten@utrechtsekanoclub.nl
Nienke - Varen, opleiding en veiligheid
 varen@utrechtsekanoclub.nl
Algemene bestuursleden
 Dineke: kantine@utrechtsekanoclub.nl
 Marjoke: marjoke@utrechtsekanoclub.nl
 Ellen: ellen@utrechtsekanoclub.nl

Opleiding
Introductie: Michelle (coördinator), Cor V, Claudia,
Niels, Sjoerd, Johanneke, Anthony
 introductie@utrechtsekanoclub.nl
Kanovaardigheden: Oscar
 instructie@utrechtsekanoclub.nl

KANOËN 
Jeugd
Anke (coördinator), John vdH, Jeroen vH, Jur,
Mieke S jeugd@utrechtsekanoclub.nl

Kanopolo
Jonna (coördinator), Eefje R, Kenneth, Raymond,
Aniek, Elena, Tijmen  
 kanopolo@utrechtsekanoclub.nl

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

Toervaren (incl. zeevaren en open kano)
Fiona en Eefje (coördinator), Otto, Sven
 toervaren@utrechtsekanoclub.nl
Adrian (coördinator zeevaren)
 zeevaren@utrechtsekanoclub.nl
Jan Tjalling (coördinator open kano & Vaarmee)
 openkano@utrechtsekanoclub.nl
Loek (inspectie kanoroutes)
Olaf (belangenbehartiging kanoroutes en voorzie-
ningen in het regioteam van het Watersportverbond)

Vlakwater
Tom E en Martin
 vlakwater@utrechtsekanoclub.nl

Wildwater
Sjaan en Bobby (coordinatoren), Lennart, Reinier,
Sjoerd  wildwatervaren@utrechtsekanoclub.nl

FACALITEITEN EN ONDERSTEUNING
Activiteitencommissie: Irene G (coördinator), Bart, 
Gerben, Jitse, Lennart, Loek
 activiteitencommissie@utrechtsekanoclub.nl

Gebouwbeheer
Roel (coördinator), Sonja, John
 gebouwbeheer@utrechtsekanoclub.nl

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

Kantine & Verhuur Clubhuis:
Dineke (coördinator)
 kantine@utrechtsekanoclub.nl

Materiaalcommissie
Vacature (coördinator), Gosse, Reinier, Tom E,
Adrian, André L, Eefje vdB, jur
 materiaal@utrechtsekanoclub.nl

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

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

ICT (website en maillijsten)
Ingmar (website), Joost (maillijsten)
 webmaster@utrechtsekanoclub.nl
 mailmaster@utrechtsekanoclub.nl

Vertrouwenspersonen
Lizelotte (lizelotte@utrechtsekanoclub.nl)
Martin (martin@utrechtsekanoclub.nl)

Algemene gegevens & Commissies 
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