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Van de redactie 
 

Alles lijkt erop te wijzen dat onze sport en het bijbehorende verenigings-
leven weer veel ruimte gaat krijgen. Dat is in ieder geval heel goed om hier 
te noteren en om dat als uitgangspunt te nemen voor deze zomer. Er mag 
en kan weer volop gekanood worden zonder ‘spelbreker Covid 19’! 
Ook de kantine is aan het opstarten. Voorlopig alleen nog op zaterdag-
middag, maar in de kantinecommissie wordt zeker gepraat over de moge-
lijkheden van de woensdagavond. In dit nummer kun je trouwens al lezen 
over de woensdagmorgen: ‘Breek de week’ is met ingang van heden weer 
van start gegaan. Natuurlijk blijven we nog wel op 1,5 meter. Maar als dat 
alles is … 
 

Er is voor onze vereniging veel ten goede gebeurd de afgelopen tijd. Zo 
kwam in de Algemene Leden Vergadering uitvoerig de werkgroep Bypass 
aan het woord. Dankzij hun vasthoudendheid  lijken de perspectieven voor 
onze club aan het Reevemeer ook op langere termijn, na alle zorgen daar-
over, veel belovend. Zeker moet er nog veel werk verzet worden, maar dat 
is werken aan de opbouw en dat motiveert. 
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Motiverend is ook dat er weer tochten gevaren kunnen worden. In dit 
nummer lees je over een stadstocht door Almere en een warme tocht 
langs de kust van Gaasterland, maar ook nieuwe tochten worden aange-
kondigd. En binnenskamers wordt er zelfs gefluisterd dat de VeluweRally 
mogelijk nog gevaren gaat worden dit jaar. Wie weet … 
Ook voor alle jongere leden van de wedstrijdploeg, die wel steeds hebben 
doorgetraind staan nu weer wedstrijden op de kalender. Zet ’m op en veel 
succes jullie! 
 

In de Algemene Leden Vergadering werd een nieuw bestuur benoemd. 
Daarom schreven Thijs en Erna in dit nummer hun laatste ‘Van de be-
stuurstafel’. Het is een vaste bijdrage in het Logboek. Belangrijk want 
daarmee worden de leden immers geïnformeerd over zaken die aan de 
orde zijn en het bestuur bezighouden Zo blijven we allen betrokken. Dank 
daarom, Erna en Thijs! Het nieuwe bestuur gaat de taken onderling nog 
verdelen. We gaan vast weer van hen horen. 
 

Tot slot, allen mooie coronavrije zomermaanden toegewenst met de 
nodige ontspanning en veel plezier op en bij het water! 

Jaap de Lange 

 

Van de ledenadministratie 
 

Twee nieuwe toerleden meldden zich aan, te weten: 
 

 Liesbeth en Jaap Quak uit Doornspijk 
 

We heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel vaarplezier bij 
Skonenvaarder zullen beleven.  

Ledenadministratie Skonenvaarder, 
Bert Vorsselman (la.skonenvaarder@gmail.com) 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 augustus a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Van de bestuurstafel  
 
Het zal niemand verbazen dat het aan de be-
stuurstafel van juni vooral over Corona, Project 
N307/Roggebot en de Algemene Leden Vergade-
ring (ALV) ging. En die ALV hebben we inmiddels met zo’n 30 leden op 
gepaste afstand in de buitenlucht gehad. Wat een verademing, fantas-
tisch! Zo werd in de bestuursvergadering van juni de agenda voor de ALV 
voorbereid met thema’s die we daar ondertussen al besproken. Dit zijn ze: 
 

Afronding ALV 2020/2021 
In de ALV van 17 juni 2020 konden enkele agendapunten niet correct wor-
den afgerond, onder andere het voorzitterschap. Het bestuur droeg Bertus 
Flier voor als voorzitter maar dat behoefde nog wel de instemming van de 
leden. En die was er nu! Zo zat Bertus vóór en opende met een ferme klap 
op de stevige tafel deze ALV. 
Maar ook de financiën over 2019, destijds wel toegelicht door de penning-
meester, behoefde alsnog de goedkeuring van de leden om tot décharge 
van het bestuur te kunnen leiden. Ook daarmee ging de ALV akkoord.   
 

Verslag activiteiten afgelopen jaar 
De mondelinge toelichting over toer- en wedstrijdvaren, kantine- en 
onderhoudscommissie maakte duidelijk dat het afgelopen 1,5 jaar veel 
geïmproviseerd moest worden, veel uitviel, maar er toch ook nieuw 
initiatief werd gezien. Er werd wel getraind, wel tochtjes gevaren, nieuwe 
leden aangemeld en opgevangen, een krachthonk uit de grond gestampt.  
 

Stand van Zaken WG Bypass 
Johan Hertong deed in de ALV uitvoerig verslag over waarom we tot aan 
de Raad van State in beroep gingen en het uiteindelijk toch niet deden. 
Kort samengevat: op vrijwel alle punten kregen we, op de valreep, harde 
acceptabele toezegging en specificaties. Alleen de Hoog Water Veiligheid 
waarop wij meenden recht te hebben moeten wij op andere wijze zelf 
zeker stellen als wij dat willen. We hechtten groot belang aan goede 
verstandhouding met alle betrokken partijen in de komende fase van reali-
satie. Dat was er de reden van dat wij uiteindelijk ons beroep introkken 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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Financieel beheer  
Onze nieuwe penningmeester legde de exploitatie over 2020 voor aan 
bestuur en leden. De balans per 31 dec 2020 laat zien dat de vereniging er 
financieel gezond voorstaat. Door omstandigheden was het dit jaar voor 
de kascontrolecommissie niet mogelijk om de boeken vóór de ALV te 
controleren. Bij hoge uitzondering zal dit na de ALV gebeuren. De kascon-
trolecommissie zal dan schriftelijk verslag doen aan het bestuur, die de 
vereniging via de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ daarover zal informeren. 
Bij de eerstvolgende ALV kan er dan alsnog décharge verleend worden. 
Die volgende ALV staat vooralsnog gepland voor 27 okt 2021. 
De begroting 2022 werd goedgekeurd waarbij de contributie ‘indexmatig’ 
wordt verhoogd en ook de renovatietoeslag wordt voortgezet.   
 

Bestuurssamenstelling 
Zoals aangekondigd namen Sarah Smits, Erna van de Kant en Thijs Bont 
afscheid van het bestuur. Zij werden door voorzitter Bertus bedankt en be-
dolven onder een mooie bos bloemen. Gelukkig werden enkele nieuwe 
bestuursleden gevonden in de personen van Wil Habers, Bert Vorsselman 
en Wim Lammerts Zij werden met applaus begroet en daarmee tot nieuwe 
bestuursleden benoemd. Jennely Bos werd genoemd als geïnteresseerd en 
mogelijk nieuw bestuurslid. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering 
worden de taken verdeeld. Dat wordt dan in het Logboek vermeld. 
 

Tenslotte  
Op de vraag uit de ALV of we als sportvereniging niet het hele terrein van 
de Skonenvaarder tot rookvrije zone moet maken, verklaarde het bestuur 
voorlopig de wettelijke regeling te volgen (binnen niet), maar het komend 
jaar zich daar verder op zal beraden en daarbij de leden zal betrekken.  
Inmiddels komen verzoeken binnen voor kanolessen voor groepen, willen 
we vaker de kantine open, maar moet er ook schoongemaakt worden en 
gerepareerd. Dat kan alleen als zich vrijwilligers aanmelden die dat willen 
doen en begeleiden. Dus een oproep aan allen: wat kun jij betekenen voor 
onze club?   
 

Dit was onze laatste VDBT. Blijf gezond, blijf komen, blijf varen! 
Erna van der Kant / Thijs Bont  
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Opnieuw werd de Algemene Ledenvergadering in de open lucht gehouden. 
Dit keer zonder plensbui, maar nog wel op 1,5 meter van elkaar. 
 

De Algemene Ledenvergadering in beeld 
 
Het was een prachtige zomer-
avond op 16 juni en ja hoor, daar 
zaten we weer in corona-
opstelling. 
De voorzitter (met hamer!) die de 
vergadering opent met links en 
rechts van hem gaande, komende 
en blijvende bestuursleden. De le-
den verspreid op 1,5 meter maar 
betrokken en vol aandacht. Er was 
heel wat te bespreken en te doen. 

 
Luurt(←) en Everard(→) 
over waar het uiteindelijk 
om draait: toerkanoën en 
wedstrijdvaren!  
Met het einde van de lock-
down in zicht, dienen zich 
weer mogelijkheden aan. 
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Jacco (→), de nieuwe penning-
meester lichtte de cijfers toe en 
werd, zoals dat hoort, bevraagd. 

 

En Johan ( ←) rapporteerde vanuit de 
werkgroep Bypass. De werkgroep 
heeft met vasthoudendheid voor de 
belangen van de club gestaan. Daar 
was een ‘lange adem’ voor nodig. 
Toch zijn we nu zover dat er over een 
inrichtingsplan gesproken wordt. 
 

Ook nieuwe 
leden werden 

voorgesteld:  
 

Bert (→) gaat de leden-
administratie verzorgen.  
Wil (←) en Wim (↓). De 
laatste is al aan het 
schrijven. 

 
 
. 
 
 
 
 

In het volgende 
Logboek lees je 
vast meer over de 
nieuwe, taakverde-
ling in het bestuur. 
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En dan zijn  er ook mensen die bedankt moeten worden voor hun inzet in 
het bestuur. Zij krijgen een 
bedankwoord, een elleboog of 
een vuist en een verdiende bos 
bloemen: 
Erna (←), Sarah (↓) en Thijs (↓↓) 

 

 
Wie weet, denkt iemand die dit veel 
later nog eens leest bij zichzelf : ‘Wat 
gek! Gaven die mensen elkaar een 
elleboog en een vuist?!’ 
 

 
 
 
 
 
 
Na de koffie en de thee sloot  de vergadering op deze mooie zomeravond. Het 
was nog licht en het water lag er prachtig bij. (JJdeL)  
 

P.S. In het digitale Logboek en op de website zie je de foto’s in kleur. 
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Even voorstellen: 
                 Patrick van Tuijl 

Gisteren bezocht ik mijn eerste ALV en zag veel (onbekende) gezichten 
mijn kant opkijken. Logisch, ik werd pas eind vorig jaar lid. En na een ronde 
over het terrein met Erna ben ik niet meer 
geweest. Dus tijd om me even voor te 
stellen. 

 

Ik ben Patrick van Tuijl. Sinds 2011 woon 
ik in het mooie Zwolle, waar ik mijn vrouw 
Ester en haar kinderen heb leren kennen. 
In 2019 zijn we getrouwd en hebben we een heerlijk huis gekocht in 
Stadshagen. Ik werk als inkoopadviseur bij het Deltion College. In mijn vrije 
tijd mag ik graag hardlopen, het liefst op een onverharde ondergrond en 
als het even kan met veel hoogtemeters. Hardlopen doe ik ook bij een 
loopclub (Loopsport Zwolle). Daar heb ik Ester leren kennen en ben ik ook 
nog hardlooptrainer. 
 

Waarom kajak ik?  
In het verleden was ik vaak op het water. Ik heb een aardige tijd gezeild, 
zeker in de jaren dat ik (in Ouddorp) aan zee woonde. Dat verwaterde (…) 
tot ik in 2019 een tweedaagse introductiecursus bij zeekjak.nl volgde. De 
instructeur had gekozen voor ruim vaarwater: de Oosterschelde. Een ge-
weldige ervaring, prachtige natuur en wijdse vergezichten. In 2020 heb ik 
een vervolgcursus gedaan en mijn KVA gehaald. Aangezien de wereld in 
het voorjaar in lockdown ging, besloot ik een tweedehands kajak te kopen. 
Een Valley HM, een oudje die schitterend in het water ligt.  
 

Mijn keuze voor KV Skonenvaarder 
Rond de zomer ben ik op zoek gegaan naar een vereniging waarbij ik me 
kon aansluiten. Primair om van anderen te leren en met hen mooie 
tochten te maken. In Zwolle had ik niet helemaal een klik, bij 
Skonenvaarder voelde het wél goed. Wat een prachtige plek, aardige 
mensen en een gezellig clubhuis. Nu er weer meer ruimte komt, zal ik 
zeker vaker in Kampen te vinden zijn. Hopelijk dus tot snel! 
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Even voorstellen: 
       Marleen van  
             Nieuwenhuijzen 

Zaterdagavond 12 juni, moe maar voldaan na mijn eerste grote toertocht 
met Skonenvaarder ga ik achter de laptop zitten om een stukje voor het 
clubblad te schrijven, waarin ik 
verslag doe over de tocht en iets 
over mezelf schrijf. 
 

 
Marleen van Nieuwenhuijzen, ge-
boren (1957) en getogen in 
Flevoland.  Ik ben akkerbouwer en samen met Adrie heb ik een bedrijf in 
de buurt van Swifterbant met pootaardappelen, rode en gele uien, 
winterpeen en granen. We hebben drie kinderen en sinds onze zoon in het 
bedrijf is gekomen neem ik meer tijd voor bezigheden buiten ons bedrijf.  
Met veel plezier geef ik lessen basaal Nederlands op het AZC in Dronten en 
begeleid ik reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een 
korte opleiding voor reisleider was mijn plan om van reizen mijn werk te 
gaan maken. Geen perfecte timing voor deze carrièreswitch want als 
gevolg van Covid 19 ligt de reiswereld op zijn gat, maar er komen vast 
weer betere tijden. 
 

Kanoën 
Mijn kano-ervaring beperkt zich tot één of twee keer per jaar een tochtje 
in De Weerribben of De Biesbosch en als activiteit tijdens vakanties. 
Jammer genoeg ontdekte ik pas vorig najaar dat er zo dicht bij mijn woon-
plaats een kanovereniging is en dit voorjaar heb ik me aangemeld als lid.  
Hoe mooi is het als je als nieuw lid gelijk een uitnodiging krijgt van Els. Zij 
heeft mij wegwijs gemaakt bij de club, zwemvest, kano en peddels uitge-
zocht, in-en uitstappen geleerd. Daarna hebben we met Luurt en Wil een 
tochtje gemaakt naar At Sea. Daar in de buurt gepicknickt en weer terug. 
Wat fijn om op zo’n manier kennis te maken met de Skonenvaarder. 
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Stadstocht door Almere 
Mijn tweede tocht was dus op 12 juni. Luurt organiseerde door en bij 
Almere. Met Trijntje, Sarah en Wim erbij waren we met vijf mensen. 
Achter het Van der Valk Hotel Almere zijn we gestart, een mooie route 
tussen woningen en onder bruggen door naar het Weerwater. Een korte 
oversteek naar Almere Stad en weer verder tussen de woningen door naar 
de Noorderplassen. Die Noorderplassen, dat was even een uitdaging! Was 
er in de ochtend nog sprake van een zacht briesje, tegen de tijd dat wij de 
oversteek gingen maken, waren er koppen op de golven. Via de marifoon 
hoorden we dat het windkracht 5 was en we hadden wind tegen.  
Enigszins jaloers keek ik naar het gemak waarmee de anderen de golven 
trotseerden. Voor mij betekende dit doorgaan op domme kracht want aan 
mijn techniek valt nog heel wat te verbeteren. Ook weet ik nu dat een 
spatzeil ook met mooi weer heel nuttig kan zijn. Ik had geluk en was maar 
een klein beetje nat.  

 

Het laatste stuk van de route peddelden we, de wind in de rug, door het 
Beatrixpark weer naar het Bovenwater. Onderweg zagen we delen van de 
Floriade 2022 in aanbouw en peddelden we onder speciaal hiervoor 
aangelegde bruggen door. In totaal voeren we bijna 22 km en leerden we 
Almere op een heel andere manier kennen. Ik heb genoten van de tocht 
en de gezelligheid. Luurt, bedankt voor de organisatie.  

Marleen van Nieuwenhuijzen 
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PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD  KAMPEN 

  WWW.PLANTAGEBOS.NL 

Sponsor van het blauwe omslagpapier 
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Een kleine oproep op de Groepsapp van Kv Skonenvaarder en Kv De 
Wieden leverde een positieve reactie op. Dus tijd afgesproken en gaan met 
die banaan. 
 

Langs de kust van Gaasterland 
 

Hoe heet het was en hoe ver 
 

Als ik op 9 juni om kwart over tien het haventerreintje van Laaksum oprijd 
is Gerda al daar. We hebben weinig woorden nodig om de boten klaar te 
maken en een plekje te vinden om te water te gaan. Het weer is goed, 
windkracht 2 uit veranderlijke richtingen, volop zon, watertemperatuur 
18,5 graden, golfhoogte nihil.  
Tussen het basalt door is er net een gaatje om de kajaks het water in te 
krijgen. Kwart voor elf zitten we in de boten en varen zuid richting de 
boeienlijn van de Steile Bank. Door de hoge luchtvochtigheid in combi-
natie met windstilte ligt er wat mist boven het water.  

Daarom buigen we af richting Stavoren zodat we op zicht daar naartoe 
kunnen varen. In de verte wat bootjes in de vaargeul maar verder niets als 
rust. Een beetje teveel rust want door het ontbreken van wind zijn er mug-
jes. Ze bijten niet maar zitten echt overal waar je ze niet wilt hebben. 
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Stavoren – Hindelopen 
Bij Stavoren moeten we voor de jachthaven en de uitgang van de sluis 
langs. Even alert zijn op de zeilboten die daarvandaan komen en die op de 
rede optuigen. Dan komt het strandje in het zicht en landen we aan voor 
een bakkie koffie. Het is nog 
rustig. Een verdwaalde re-
creant ziet ons met belang-
stelling aankomen.  
Tijdens de welverdiende 
pauze besluiten we door te 
varen naar Hindelopen, want 
het is nog vroeg en de 
omstandigheden prima. Zo varen we in Noordoostelijke richting door en 
genieten we van de rust op het water. De zon brandt behoorlijk en het 
insmeren was niet voor niets. Hindelopen komt in zicht en zo varen we om 
De Horn naar het strandje naast de haveningang. Even oppassen voor de 
stenen en dan netjes uitstappen onder het wakend oog van toeristen. Na 
een bakkie gaan we even de stad in voor wat lekkers. 
 

De wind is aangetrokken 
Tegen half drie stappen we weer in, wat lastiger is omdat er meer golven 
staan. De wind is duidelijk wat aangetrokken wat het aangenamer maakt 
want het was warm zat. De terugweg is dezelfde als heen, maar ziet er 
zoals altijd anders uit.  
De marifoon geeft nu windkracht drie aan en een watertemperatuur van 
een graad meer dan vanochtend. De golven van opzij is even wennen 
maar lopen lekker onder de boten door. Hier en daar komen wat schuim-
kopjes opzetten en daar genieten we duidelijk van. Zo arriveren we in Sta-
voren voor nog een korte pauze op het strand, waar het nu aanmerkelijk 
drukker is geworden. Met uitzicht over het IJsselmeer genieten we van 
onze rust en weer een bakkie warm sap. 
 

Nagenieten op terras 
Het instappen is een lastige, want met de wind op de kust en een steil 
strand is instappen in het water opportuun. De golfjes die er staan vragen 
om wat souplesse, handigheid en een dosis geluk. Wat nat zitten we in de 
kajak, maar met dit weer is dat alleen maar lekker. Zo gaat het om de ha- 

Laaksum, de kleinste vissershaven van 
Nederland, is de start van onze tocht. 
Als de HL6 met bijboot van Jan en Joop 
de Vries in de haven ligt, is de voltallige 
vloot thuis. (Foto op volgende bladzijde) 
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Interesse voor bestrating 

in de regio Kampen? 
 

U wilt uw tuin of oprit van 
nieuwe bestrating voorzien? 

 
Zowel in onze uitgebreide showtuin 

in Kampen als in onze webshop 
kunt u terecht voor een ruim 
assortiment sierbestrating! 

 

Naast binnen- en buitenlandse 
kaas, hebben wij ook een grote 
sortering noten, wijnen en 
olijven. 
 

Onze specialiteit: Noord-Holland-
se kaas. Dat is kaas met minder 
zout, maar met veel meer smaak. 
Echt een delicatesse! 
 

Hartelijk welkom in: 
’t Vuistje 

Geerstraat 3a te Kampen 
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venhoofden heen zuidoostelijk om weer in Laaksum aan te komen. Met de 
wind in de rug kunnen we bijna, en soms een beetje, surfen.  

 
Meestal zit het venijn in de staart maar vandaag komen we relaxed aan bij 
ons startpunt. Uitstappen in het water met golfjes blijkt een hachelijke 
onderneming waardoor een zwempartijtje een logisch gevolg is nadat de 
boten op de kant zijn getrokken. Lekker afgekoeld pakken we de boel op 
en nemen plaats op het haventerras om te genieten van gastronomische 
gastvrijheid en deze mooie dag nog eens rustig doornemen. 

Wim Lammerts 

Volgende toertochten 
- Zaterdag, 3 juli: varen in de IJsseldelta (10 tot 15 km); 
- Zondag, 25 juli: Weddetocht (zo’n 25 km) 
- Zondag, 22 augustus: Marker Wadden (groot water) 

 
Bijzonderheden en wijze van opgeven staan in het vorige Logboek! 
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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De club alleen ‘open’ op zaterdagmiddag en woensdagavond? Sinds enige 
tijd zijn er ook op andere tijden activiteiten.  
 

Herstart ‘Breek de week’ 
 

Zo hebben we in 2017 ook de woensdagmorgen als standaard openings-
moment gepromoot onder het motto:  Breek de week!  
 

Het clubhuis is dan open, koffie/thee is verzekerd en er gebeurt verder 
niets anders dan 
wat de aanwezi-
gen willen. Je kunt 
koffie drinken en 
bijpraten, maar 
ook een stukje ka-
noën of aan je ka-
no klussen, aan 
het clubhuis of 
het terrein.  
 

Voor wie is het?  
Allereerst is het voor leden die willen en kunnen. Maar misschien op den 
duur ook voor buitenstaanders, die kennis willen maken? Let op: Het is 
echt voor iedereen en niet alleen voor pensionado’s. Maar voel je niet 
verplicht. Je bent vrijblijvend welkom op elke woensdagmorgen vanaf een 
uur of 10 tot zo lang jij wilt/kunt, maar laten we zeggen een uur of 12? 
 

Hoe gaat het verder?  
Nu de maatregelen versoepeld zijn, beginnen we gewoon weer. En hoe 
het gaat, dat laten we van animo en belangstelling afhangen. Voorwaarde 
is alleen dat er een paar vrijwilligers zijn, die in overleg met de kantine-
commissie het clubhuis tijdig openen en sluiten. Dat moeten we met el-
kaar regelen. Trouwens, sommigen waren al een beetje begonnen met 
eigen koffie (van huis meegenomen) op het terras op 1,5 m.  
 

Meer weten?  
Neem contact op Thijs Bont, T: 06-18559865 of E: thijsbont@outlook.com 
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Er was een tijd dat clubleden vaak even op en neer ‘De Oase/At Sea’ 
voeren. Of een groepje ging op zaterdag naar Elburg, een visje eten … 
 

Hoe zit dat ook weer bij een sluis?  
 

Die tijd ligt niet eens zo lang achter ons, maar als je dat nu wilt varen ligt 
daar wel de Reevesluis tussen. Als de Roggebotsluis in de toekomst is ver-
vallen zullen we vast vaker richting het Vossemeer gaan. Maar nu hebben 
we nog te maken met twee sluizen. Daarom: hoe zit dat ook weer als je 
met de kano een sluis door wilt? 
 

Verkeersregels bij een sluis 
Ook voor ‘door spierkracht voortbewogen schepen’, daar vallen kano’s 
dus onder, gelden verkeersregels op het water. Zeker bij het in- en uitva-
ren van sluizen zijn die van belang wil je niet in het gedrang komen. 
Arend Aalbrecht vatte alle regels, die voor kano’s gelden, samen in een 
boekje, dat je vrij kunt downloaden. Het is getiteld ‘Kano Vaarregels in 
Nederland’ en is bijgewerkt tot februari 2021. Naast andere info vind je 
hier ook de officiële regels voor het sluisverkeer voor kano’s. Ga naar: 
http://home.kpn.nl/aalbrecht/ (met dank aan Wim Lammerts voor de tip) 
 

Openingstijden Reevesluis 
De Reevesluis, net aangelegd, is al volop in gebruik. Voor bijzonderheden 
over de sluis, is het goed om van tijd tot tijd de website te bezoeken, want 
er veranderen soms ook weer zaken. Informatie over de Reevesluis vind je 
op: www.ijsselprogramma.nl/project/reevesluis/ (Tussen haakjes: hier kun 
je onder ‘projecten’ ook lezen over de Drontermeerdijk en over de N337 
Roggebot-Kampen) 
Belangrijk zijn in ieder geval de openingstijden van de Reevesluis. De ko-
mende maanden zien die er zó uit: 

 Maandag t/m vrijdag 06.00 uur – 20.00 uur 
 Zaterdag en zondag 10.00 uur – 19.00 uur  
 Let op (!) de website vermeldt: ‘De scheepvaart moet minimaal 15 

minuten vóór sluitingstijd bij het object aanwezig zijn om nog 
geschut te worden.’  

 

Wel een paar punten om in de gaten te houden. (JJdeL) 
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Jarigen 
 
 

 
 

              LEEUW 
             24 JULI TOT 23 AUGUSTUS 
 
 
 

 
 

            MAAGD         
     24 AUGUSTUS TOT 23 SEPTEMBER 

 

 
24 juli   Sandra de Haas 
29  Harro Brinkman 
  4 augustus Johan Hertong 
  6 Leny Kievit 
10 Isa Vorsselman 
12 Patrick van Tuijl 
14 Rachel Onstwedder 
16 Klaas van Dam 
23 Marcel Hensen 
 

 
27 augustus Dirk Metsemakers 
  8 september Erna van der Kant 
  8 Elly Müller 
10 Wilhelm Töller 
16 Wilfred ten Have 
18 Tigo Hensen 
22 Joke Smallegange 
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Activiteitenkalender 2021 
 
De vermeldingen op deze pagina zijn onder voorbehoud. Kijk op de website 
voor aanvullende informatie, ook over het doorgaan van activiteiten in 
verband met de coronamaatregelen. 
 

  3 juli Toer: Zwerftocht, IJsseldelta 
  3 juli Wedstrijd: Viking Sprintmarathon te Amsterdam 
  3 juli Wedstrijd: ZP Sprint Cup 2021 te Wormer 
12 juli Wedstrijd: Rotte meren marathon te Rotterdam 
25 juli Toer: Wedde Toertocht 
20 augustus Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 5 
22 augustus Toer: Groot water toertocht Marker Wadden 
  4 september Wedstrijd: NK Kanopsrint te Rotterdam (?) 
11 september Toer: Monumententocht 
18 september Wedstrijd: Twenteregatta te Hengelo 
25 september Wedstrijd: Brabantregatta te Tilburg 
26 september VeluweRally ??? 
  2 oktober Wedstrijd: Herfstmarathon Drenthe te Emmen 
  9 oktober Wedstrijd: K4 Marathon in De Rijp 
16 oktober Toer: Sluitingstocht 
20 oktober Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 6 
27 oktober Algemene Leden Vergadering 
  6 november Toer: Weerribben 
27 november Toer: Pepernotentocht 
11 december Toer: Rondje Leekstermeer 
15 december Einde inzendtermijn Logboek 2022 nr 1 
29 december Toer: Fakkel/oliebollentocht 

Het Logboek, op het scherm of in je handen? 
 

Leden van onze kanovereniging kunnen kiezen hoe zij het Logboek 
willen lezen. Je kunt het digitaal in je mailbox krijgen of schriftelijk in 
de brievenbus. Krijg je het tot nu schriftelijk, maar wil je wel over naar 
de digitale versie? Geef het even door op: logboek@skonenvaarder.nl 
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