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Van de redactie 
 

Het was echt een sportzomer met toernooien overal ter wereld. Ook Martina 
Wegman was al kanoënd in Tokyo op het scherm te zien. 
Maar wedstrijden werden ook in Nederland gevaren. En er gingen zelfs zil-
veren en bronzen medailles naar leden van onze club. Je leest over hun 
verrichtingen in de bijdrage ‘Marathonwedstrijden in de zomer’. Met profi-
ciat voor Albart, Onno, Sil, Chris en zeker ook Aukje, Flint en Jasper! 
Overigens werden niet alleen voor de marathon WK-nominaties gevaren. Dat 
gold ook voor de sprinters op de Willem-Alexanderbaan in Rotterdam. Daar 
voeren Ruth Vorsselman en William Bos naar een WK-ticket voor respec-
tievelijk de 500m m dames senioren en de 200 m heren senioren. En of je nu 
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wel of niet daadwerkelijk aan de WK gaat deelnemen. Het is hoe dan ook een 
mooie sportieve opsteker: Hartelijk gefeliciteerd!  
‘Getoerd’ werd er ook. Wim maakte met een kanomaat zelfs een tiendaagse 
op en rond het Markermeer. Ook daar kun je over lezen in dit nummer, net 
als over ‘nat gaan’. Trouwens er zijn voor de komende tijd heel wat nieuwe 
tochten uitgezet. Stuk voor stuk de moeite waard met langere en kortere 
afstanden op groot en kleiner water. Doe er je voordeel mee! 
Om te kúnnen varen verdient ook de vereniging zelf ook onze aandacht. 
Door corona kon het lange tijd niet, maar nu is weer een werkdag gepland op 
zaterdag 4 september. Noteer die datum en doe mee. Tijdens het klussen 
leer je elkaar weer anders kennen. 
Ook houden de grote werken om ons heen ons bezig. Lees bijvoorbeeld over 
de kanosteigers, die in het Drontermeer en Reevemeer zijn geplaatst. Maar 
ook over een volgende, bijzondere Algemene Ledenvergadering. Zo is ook 27 
oktober een datum om te noteren, want met elkaar willen we dan verder 
denken over plannen voor ons eigen terrein. 
 

Voor iedereen geldt ondertussen dat de vakanties voorbij zijn. Succes met je 
school, je studie en je werk. Zet ’m op! En vergeet niet om tijd tot tijd je 
kanospieren te gebruiken. ODI (Ontspanning door Inspanning) heette mijn 
oude volleybalvereniging. Geldt ook voor kanoën! 

Jaap de Lange 

 

Van de ledenadministratie 
 

Mirjam Al Tamimi en Jeroen Tuin zijn lid geworden van onze vereniging. We 
heten hen van harte welkom en wensen hen veel vaarplezier! 
 

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

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 oktober a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Van de bestuurstafel  
 
Het is vakantietijd dus behandelt het bestuur 
slechts lopende zaken. Bij elkaar komen om te 
vergaderen heeft weinig zin als het voltallige 
bestuur niet aanwezig is. Toch spelen er wel wat zaken die we hieronder 
toelichten. 
 

Werkdagen 
Nu Corona redelijk beheersbaar is, gaan we weer werkdagen organiseren. De 
eerstvolgende zal zijn op zaterdag 4 september. Onderhoud aan de C10 en 
werkzaamheden aan gebouw en terrein staan op het programma. (zie blz 9) 
 

Afscheid burgemeester 
 Op 11 september gaan we de IJssel op voor het afscheid van de Burge-
meester Bort Koelewijn. Het voornemen is ook met de C10 die we op de 
werkdag gaan nakijken te gebruiken die dag. Tevens kunnen we ook met 
gewone kano’s meevaren. (Bijzonderheden op blz 12) 
 

Reevesluis 
De overdraagvoorziening bij de Reevesluis is beslist niet naar onze zin. Het 
werkt niet en de loopafstand van 300 meter is te groot. Ook ligt de steiger 
aan de zuidzijde in te ondiep water en is erg vandalisme gevoelig. Samen met 
het Watersport Verbond en de TKBN zijn we bezig hierin nog aanpassingen 
te krijgen. Rijkswaterstaat heeft onvoldoende naar onze wensen geluisterd, 
ons te weinig betrokken en dat willen we absoluut veranderen. (zie blz. 19) 
 

Opruimen overkapping 
Nu de club weer open is onder de gebruikelijke Corona beperkingen krijgt de 
overkapping weer zijn oorspronkelijke toepassing. Daarom is deze opge-
ruimd en schoongemaakt. 
 

Groepen 
In de zomermaanden zullen diverse groepen en scholen onze faciliteiten 
gaan gebruiken. Dat kan een gezellige drukte met zich meebrengen. De 
organisatie hiervoor is al uit handen gegeven bij een aantal leden. 
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N307 
De werkzaamheden gaan gewoon door en beginnen al aardige vormen aan 
te nemen. Routes naar de club zullen veranderen en dus zal het wel eens 
even zoeken zijn naar de juiste ‘aanvliegroute’. Wij houden de vinger aan de 
pols en mochten er zaken zijn die de aandacht verdienen, geef het dan door 
aan het bestuur. 
 

AED 
Het huidige apparaat is defect en dient te worden vervangen. Gezien de 
kosten gaat het bestuur dit overwegen. Dus zullen we het (voorlopig) even 
zonder moeten stellen. 
 

Bijzondere Algemene Ledenvergvadering 
Om de leden te informeren over de stand van zaken rondom de N307 en 
over het terrein wordt een extra ledenvergadering georganiseerd op 
woensdag 27 oktober 2021. Hierdoor ben je van harte uitgenodigd. Verder 
komen o.a. de kascontrole 2020 en het onderhoudsplan aan de orde. 
 

Wim Lammerts, secretaris 
 

 

Let op! 
 

Er komt een extra  
Algemene Leden Vergadering aan 

 

Noteer nú alvast de datum: 
 

Woensdag, 27 oktober a.s. 
 
 

Kom, denk en praat mee  
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Het nieuwe bestuur dat op de Algemene Ledenvergadering werd gekozen 
heeft de taken en verantwoordelijkheden verdeeld.  
 

Samenstelling bestuur  
 
Het nieuwe bestuur verdeelde de taken onderling en dat ziet er nu zó uit: 
 

 Bertus Flier  - voorzitter 
 Wim Lammerts - secretaris 
 Jacco de Groot - penningmeester 
 Bert Vorsselman - ledenadministratie 
 Wil Habers  - algemeen lid  
 Johan Hertong - algemeen lid 
 
Bestuurlijke contactpersonen 
Naast de direct bestuurlijke taken is onder de bestuursleden ook een verde-
ling gemaakt van overige taken en van de contacten bij commissies en 
werkgroepen.  
Deze verdeling ziet er zo uit:  
 

Bertus Flier  Coördinatie Onderhoud terrein en gebouwen  
  Externe contacten (Public Relations)  
  Kanopromotie (contactpersoon)  
  Ligplaatsen en sleutelbeheer (contactpersoon) 
 Kantinebeheer (contactpersoon) 
 

Jacco de Groot  Veiligheid en verzekeringen  
  Hanze Regatta (contactpersoon)  
  

Wil Habers Toercommissie (contactpersoon)  
  

Wim Lammerts  Redactie Logboek (contactpersoon)  
 Website beheer (contactpersoon) 
  

Johan Hertong  Werkgroep Bypass  
  Wedstrijdcommissie (contactpersoon) 
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Om ons heen wordt veel gewerkt, maar ook op de club zelf moeten de han-
den uit de mouwen. Nog niet voor de herinrichting, maar wel voor nood-
zakelijk onderhoud! 
 

Aan het werk op de club 
 
Ieder jaar werken we samen aan het onder-
houd van het terrein en de gebouwen. Dat 
is logisch. We maken immers allemaal ge-
bruik van onze accommodaties, dan mag je 
ook rekenen op een bijdrage van iedereen 
in het onderhoud. Niet voor niets kennen we in onze vereniging dan ook een 
‘werkplicht’ voor leden van 14 jaar en ouder van tenminste twee werkdagen 
per jaar. Die plicht geldt in ieder geval voor leden die zich nog niet op een 
andere manier als vrijwilliger voor de vereniging inzetten. 
Door de coronamaatregelen en ook door alle werkzaamheden om ons heen, 
zijn er vorig jaar en tot nu toe ook dit jaar geen werkdagen gehouden. Maar 
daar gaat nu weer verandering in komen! 
 

► Als het enigszins ‘corona-proof’ kan, wordt er op zaterdag 4 september 
aanstaande een werkdag gehouden! Het terrein is daar aan toe, maar ook 
zijn er kleinere dingen om na te lopen. Zo moet ook de C10 weer vaarklaar 
gemaakt worden in verband met een tocht op de IJssel een week later (Lees 
daarover meer bij de nieuwe toertochten!). 
We beginnen om ongeveer 09.30 uur. Bij de koffie gaan we het werk verde-
len en kunnen we vervolgens allemaal aan de slag. Voor tussen de middag 
neem je zelf brood mee, maar voor soep wordt gezorgd. En natuurlijk kun je 
lekker gaan varen als we klaar zijn! 
De werkdag wordt georganiseerd door Bertus Flier. Neem met hem contact 
op als je vragen hebt. (JJ) 
 

Waar:  Bij de vereniging  
Wanneer:  4 september 2021  
Hoe laat:  9.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00  
Nodig:  Lunch en werkkleren 
                       Voor soep wordt gezorgd 

Werkdag: 4 september 
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Toen wij nog in Baarn woonden, waren wij lid van KV Meander aan de Eem. 
Met veel plezier hebben wij daar zo’n tien jaar gevaren.  

  
 

  
Wij zijn Jaap en Liesbeth, respectievelijk 63 en 58 jaar oud. We hebben drie 
kinderen en twee kleinkinderen die in Amsterdam en Utrecht wonen. Jaap 
werkt bij Sportvisserij Nederland in Bilthoven en ik ben docent Nederlands 
op het Corlaer College in Nijkerk. 
In 2016 zijn we naar Doornspijk verhuisd en toen hebben onze kajaks een 
paar jaar in de tuin gelegen. Nu is het tijd voor een nieuwe vereniging: de KV 
Skonenvaarder.  
De vereniging spreekt ons erg aan vanwege de gastvrijheid en de mooie plek. 
We waren nog geen week lid, of  ik mocht al met vier vriendinnen van 
Meander kamperen op de club en gebruik maken van de faciliteiten. 
Fantastisch! En wat een mooie plek om 's avonds voor je tentje te zitten 
staren naar het water. Ik ben toegetreden tot de kantinecommissie en heb 
twee bardiensten gedraaid. Dit is voor mij een handige manier om mensen te 
leren kennen en namen te oefenen. Dacht ik een naam te kennen en 
enthousiast Jacco een kop koffie aan te bieden, bleek hij Corné te heten. Tja, 
nog even geduld. 
We hopen mooi tochten te maken vanaf de club, in clubverband, alleen of 
met z’n tweeën. Dat zal vast lukken! 

Liesbeth 

Even voorstellen: 
                Liesbeth en Jaap Quak 
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Ook de komende tijd staan er mooie toertochten op het programma. Voor 
een bijzondere tocht op de IJssel moet er wel een al geplande tocht vervallen.  
 

Toertochten op het programma! 
 
Om daarmee te beginnen: de jaarlijkse monumententocht van 11 september 
gaat niet door, maar daar komt iets voor in de plaats! Je leest het hieronder: 

 

Varen op de IJssel 
Op zaterdag 11 september neemt burgemeester 
Koelewijn afscheid van Kampen met een uitzwaaidag. Zo 
stapt de burgemeester ook op de Kogge, die dan de IJssel 

afvaart, vergezeld door andere boten. Wij nemen eraan deel met kano’s, 
maar ook met de C!0. Al varend voor het stadsfront (heb je toch je 
monumenten) maken we er een leuke middag van. 
 
Praktische gegevens 
♦ Opladen bij de club om 11.30 uur. Om 12.30 uur te water bij de molen. Om 

ongeveer 16.00 uur terug bij de club. 
♦ Intekenen (ook voor de C10) op de lijst op het mededelingenbord in de hal 
♦ Leiding van de tocht berust bij Bertus Flier 
♦ Voor meer algemene info: Tik op Google: ‘uitzwaaidag 11 september’ 

 
41ste  VeluweRally 2021 
De VeluweRally, één van de grootste kano-evenementen in 
Nederland wordt altijd gevaren op de laatste zondag in 
september. Het is een prestatietocht over de IJssel met 

vier afstanden: 20, 35, 50 en 80 km. Startplaats is Deventer en afhankelijk 
van de gevaren afstand is de aankomst in Wijhe, Hattem of Kampen. Vorig 
jaar kon de rally niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Dit 
jaar wordt de tocht naar alle waarschijnlijkheid wél gevaren: zondag, 26 
september!  
 
Praktische gegevens 
♦ Kijk voor alle informatie en inschrijving op: www.veluwerally.nl 
♦ Wil je op de hoogte gehouden worden, abonneer je dan via de website van de 

VeluweRally op de nieuwsbrieven. 
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Toertocht Leiden 
Erna van der kant nodigt ons uit voor een tocht door haar 
nieuwe woonplaats, Leiden. Op zaterdag 2 oktober gaan 
we om en door deze mooie oude stad varen. Één dag voor 

het ‘Leids Ontzet’ gaan wij de stad innemen met onze kano’s! Deze stad 
heeft veel grachten met mooie monumentale panden, poorten en 
bruggetjes. Kortom genieten van mooie historische plekjes vanaf het water. 
We starten aan de buitenrand van de stad, nemen een mooie route 
buitenom om daarna het centrum te verkennen.  
 
Praktische gegevens 
♦ Opladen kano’s 7.30 uur. Terug bij de club ± 18.00 uur.  
♦ Afstand van de tocht ongeveer 20 km. 
♦ Opgave bij Petra van Rossum 06-14816605 of de toergroep-app. 
♦ Leiding van de tocht  ligt bij Petra van Rossum en Erna van der Kant. 
♦ Vervoerskosten zijn: € 18,20 pp. 
 

Blauwvingertocht – Sluitingstocht  
Dit tochtje op zaterdag, 16 oktober voert ons over het 
Zwarte Water vanaf Westerveld aan de Kolksteeg naar de 
Zwolse binnenstad. Vanaf het water bekijken we uitvoerig 

de gebouwen en kunnen daarover iets te weten komen. De lunch houden we 
aan het Groot Wezenland nabij het Kerkbrugje. Een sanitaire stop is mogelijk 
in het atelier van Els, dat vlakbij is. Daarna stappen we weer in de boot en 
varen door de Thorbeckegracht en over het Zwarte Water terug naar de 
trailers. 
 
Praktische gegevens 
♦   Opladen bij de club om 8.30 uur en vertrek om 9.00 uur. Te water om 10.00 uur. 

Om ongeveer 15.30 uur terug in Kampen. 
♦ Afstand van de tocht: 15 km 
♦ Leiding, informatie en opgave bij Els Mondt, telefoon: 06 22789262; e-adres: 
 elsmondt@hotmail.com.  
♦ Inschrijven kan tot donderdag, 14 oktober 
♦ Omdat dit de sluitingstocht is, zijn er geen kosten aan verbonden 
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Toertocht Weerribben 
Zaterdag, 6 november: Mooi varen door het Nationaal Park 
De Weerribben. Door beschutte slootjes en over plassen 
van dit geweldige natuurgebied. Een tocht van ca. 20 

kilometer onder mooie herfstkleuren. 
  
Praktische gegevens 
♦ Opladen bij de club van 9.00 tot 9.15 uur. Start tocht om 10.15 uur op de 

parkeerplaats in Kalenberg. Tegen 15.00 uur weer terug bij de auto’s. 
♦ Kijk goed naar het weerbericht en houdt met kleding, eten en drinken rekening 

met temperatuur en neerslag. Extra droge kleding en een warme jas voor de 
pauze kan handig zijn. 

♦ Leiding, informatie en opgave (vóór 1 november): Wim Lammerts op 
info@documentstrategie.nl onder vermelding van je mobielnummer. 

♦  In het geval dat samen rijden weer kan is de bijdrage in de kosten € 6,--. De 
chauffeur ontvangt dan € 16,50 en de trailertrekker € 20,50 . In alle andere geval-
len draagt iedereen bij in zijn of haar eigen kosten. 

 
 
 
 
 

Uit de kantine 
 

De afgelopen tijden stond veel in het teken van de maatregelen tegen 
Corona. Gelukkig zijn er nu weer meer mogelijkheden voor ons clubgebouw  
en daarmee voor ons allemaal om elkaar weer te ontmoeten. Natuurlijk blij-
ven we attent op de basisregels van 1,5 meter, handen wassen, kuch-
schermen en zeker ook van het ventileren van de kantine. Met elkaar doen 
we ons best!  
Het is fijn om te melden dat er zich voor de kantinecommissie nieuwe leden 
hebben aangemeld. Zij volgen binnenkort de verkorte cursus ‘Sociale Hy-
giëne’, zoals die is voorgeschreven en bij toerbeurt komen we dan allemaal 
achter de bar. Met meer mensen is dat nu ook weer veel beter te verdelen. 
De nieuwe leden van de kantinecommissie zijn: Joke Smallegange, Marleen 
van Nieuwenhuizen, Liesbeth Quak, Marc Keizer en Harro Brinkman. Fijn, dat 
jullie meedoen! (JJ) 
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Verruiming van de coronamaatregelen maakte het mogelijk om weer         samen 
te trainen en … om met elkaar wedstrijden te varen! 
 

Marathonwedstrijden in de zomer 
 
Het kon weer op woensdag 30 juni bij onze eigen club: een avondmarathon. 
Helaas was er maar één aanmelding van buitenaf. Vanuit Lemmer kwam 
Edward Roos met zijn Surfski fysiek meevaren. Eerder moesten deze 
wedstrijden ‘virtueel’ en dus alleen gevaren worden. Deze uitgebreide club-
training werd gewonnen 
door Albart Flier op de 12 
km met als snelste dame 
Jennely Bos. Flint Griffioen 
won de 7 km, waar Aukje 
Timmerman als snelste 
dame finishte. Christian 
Kampjes was de enige deel-
nemer op de 3km kidsaf-
stand. 
 

NK K1 Brabant Marathon 
3 Juli: de NK K1 Brabant Marathon. In de vroege ochtend reisden we met ons 
gezin en Albart Flier naar Hilvarenbeek en Oirschot. Albart en Onno (Heren 
Senioren) voor de 28km vanuit de watersportbaan in Hilvarenbeek terug naar 
de club van EKV Beatrix in Eindhoven. Sil (Heren Junioren) en ik (‘Open klasse’ 
door een herstellende rugblessure) starten halverwege in Oirschot voor de 
16km. We vertrekken allemaal (inclusief enkele deelnemers uit Duitsland) 
tegelijk om 12uur op het Willeminakanaal. 
 

Senioren: Albart en Onno gekwalificeerd! 
Direct na de start worden er groepjes gevormd. Pier Siersma heeft bij de 
28km een camera op zijn boot waardoor achteraf de start en het inhalen van 
groepen onderweg kan worden bekeken. De afstand wordt gewonnen door 
Marcel Paufler met enkele minuten later Bram Brandjes van kv Viking        
Amsterdam als 1ste Nederlander. Albart wordt 3e en pakt daarmee het 
Nederlandse zilver! Onno komt knap als 5e binnen. Beiden kwalificeren zich 
hiermee voor het WK Marathon in Roemenië. Albart bij de senioren en Onno

v.l.n.r. Aukje, Flint en Jasper 
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bij de senioren onder de 23. Alleen Albart zal naar het WK gaan. 
 

Junioren: Sil gekwalificeerd! 
Tijdens mijn start zie ik Sil vooruitschieten. Hij pakt met overmacht de kop. 
Maar door de coronavaccinatie is hij al dagen minder in vorm. Jammer als je 
als laatstejaars junior nog één keer wilt vlammen. Compleet kapot komt hij 
als 3e aan. Lijkbleek, omdat halverwege tot 2 maal toe zijn maaginhoud in het 
kanaal verdween. Een knap staaltje doorzettingsvermogen! Genoeg voor de 
WK-kwalificatie, maar net als Onno zet ook Sil zijn studie voorop. Voor mij 
geen NK. Voor het herstel van een rugblessure is 28km iets te veel. Maar op 
de 16km heb ik wel sterk kunnen varen, mijzelf naar voren gewerkt en in de 
‘Open klasse’ als 1e geëindigd. Een mooie opsteker! 
 

De Zomercup 
Een weekeind later reizen Sil en ik af naar Venlo voor de Zomercup. Dat is 
een marathon voor álle boottypes. Is er normaal veel deelname uit Duits- 
land, nu is er maar een handvol Duitsers en twee Belgen. Erwin Smits uit 
Neerpelt (B) vaart snel. Een tijdje houdt Sil het vol in deze kopgroep, maar 
moet aan het einde van de eerste ronde de groep verlaten. In het 2e groepje 
houdt hij beter stand en komt uiteindelijk als 4e aan. Echter Erwin is al 
master dus pakt Sil toch nog  
het brons bij de senioren! Met 
Erwin heb ik wel eens K2 gevaren 
in België en het is al- tijd tof hem 
te zien. Zelf heb ik vandaag een 
leuke, tactische strijd met de 
Belgische junioren dame (K1) en 
met afvaarder Raf. Aan het eind 
win ik van hen en kom als 9e van 
het totaal aan. Het levert mij 
brons op bij de masters. 
 

NK Afvaart Klassiek 
Normaal vindt de NK Afvaart Klassiek in november plaats maar de kv Viking 
Venlo plande dit jaar deze wedstrijden in één weekeind. Daarom konden we 
ook dit NK meemaken. Trouwens, Sil was ook nodig om er qua deelnemers-
aantal een NK bij de junioren van te maken. We hadden niet op een verblijf 

Start Sil bij Brabant Marathon 

gerekend, maar Limburgse gastvrijheid bezorgde ons matjes en 
slaapzakken om in de kantine te blijven overnachten. Zo kwamen we op 
zondag een verbaasde Willeke Klappe tegen die hier als enige Skonenvaar-
der zou deelnemen … Niet dus. 
Probleem: Wij voeren nog nooit in een afvaartboot! Gelukkig moet je vóór 
de wedstrijd 4km stroomopwaarts varen: tijd genoeg dus om te wennen 
aan het gemis van een roertje en het gebruik van je heupen om te sturen 
door op te kanten. Als K1 vaarder begreep ik inmiddels al wel, dat als wíj 
de boot extreem sturen dit maar 25% is van wat een afvaarder doet met 
opkanten voor een vollédige bocht. Nou ja, het parcours is bijna rechtuit. 
Op tijd (per minuut) wordt je weggestart en de enige oriëntatie die je hebt 
is je voorganger. Best lastig omdat wij gewend zijn in groepjes te varen. Ik 
start eerder dan Sil en heb een heren master voor mij, een uit de kluiten 
gewassen racemonster, goed om mij op te richten. Ik kan hem net niet 
inhalen voor de finish, maar heb in ieder geval best goed gevaren. Ook Sil 
weet weg met de stroming en verplichte boeien, maar verliest veel snel- 
heid in de golven van een voorbijgaand vrachtschip. Uiteindelijk eindigt hij 
sterk met 11 seconden achter winnaar Jarno. Zo pakt Sil het zilver bij de 
junioren en daarmee ook een uitnodiging voor het WK in Slovenië. Maar  
ja, ook dit valt in de introductieweek van zijn nieuwe studie. Zelf haal ik 
het brons bij de heren master. Helaas komt Willeke net niet op het 
podium bij de dames senioren (masters en senioren samengevoegd). 
Als toetje varen we in een teamrace nogmaals het parcours. Daarbij zijn 
dames en heren van de junioren/senioren/masters en van de 1e, 2e en 3e 
tijd gemixt. Door samen te werken kun je de langzaamste tijd van een 
teamgenoot verbeteren. Diegene die zijn tijd van de ochtend het meest 
verbetert, wint nog een extra prijs. Helaas zijn we niet succesvol maar we 
genieten wel van het extra rondje van 4+4 km. 
 

Watersport - waterlast 
Nog geen week later: beelden van overstromingen en hoogwater in Lim-
burg. Het ziekenhuis naast de kanovereniging wordt ontruimd. Ook het 
clubgebouw voor de dijk wordt ‘waterbestendig’ gemaakt door de leden. 
Waar we eerst nog een auto parkeerden en langs de Maas wandelden, 
staat nu het water 4 meter hoog! Onbegrijpelijk! 

Chris Hellendoorn 
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Schreven we in het vorige Logboek over het passeren van de Reevesluis 
met de kano, sindsdien is daarvoor nog een mogelijkheid gerealiseerd. 
 

Kanosteigers Reevesluis – Wieltjes mee! 
 
Zo is er door Rijkswaterstaat aan beide zijden van de sluis een kanosteiger 
aangelegd voor wie niet dóór de sluis wil, maar er omheen.  

 
◄ De steiger in het Reeve-
meer.  
De leuningen op de loop-
plank maken dat je je boot, 
eenmaal op de steiger niet 
kunt draaien om op de wal te 
komen. Je moet je boot dus 
in de lengte in één keer op 
de loopplank trekken. Jam-
mer van de steiger. 
 
 

► De steiger in het Dron-
termeer. 
Deze steiger lijkt beter bere-
kend op kano’s, maar nu 
staat er in het verlengde 
van de steiger een zwem-
merstrap in het water. 
 

Aandachtspunten 
Afgezien van de onmo-
gelijke draai op de eer-
ste steiger zijn er meer punten om bedacht op te zijn: 
1. Van de ene steiger naar de andere is wel een paar honderd meter. Het 

is dus verstandig om voor wieltjes of extra handen te zorgen.  
2. Die paar honderd meter loop je over het fietspad. Wees dus alert op 

andere weggebruikers! 
 

Meer over de steigers? Tik op Google ‘De Stentor kanosteigers Reevediep’ 
in en je vindt het. Overigens worden gedachten en ervaringen van onze 
vereniging opnieuw(!) bij Rijkswaterstaat ingebracht. (JJ) 
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De grenzen zijn nog voor een groot deel dicht en dus blijven we in 
Nederland. Niet heel erg want ons eigen landje is bijzonder mooi. 
 

Wind en golven op het Markermeer 
 
Eén telefoontje is genoeg om plannen te maken en zo gaan Gerard uit 
Amsterdam en ik samen een rondje Markermeer doen. Het startpunt is bij 
Kv Skonenvaarder omdat parkeren daar geen probleem is en we in alle 
rust kunnen inpakken. We gaan uit van ongeveer tien dagen varen en 
zullen om de drie dagen boodschappen gaan doen. Ik zorg voor de 
vaarkaarten en Gerard voor informatie over campings en dergelijke. 
 

Dag 1: Roggebot - Dronten 
Op donderdag ontmoeten we elkaar om elf uur in Kampen voor de koffie 
en gaan na het inpakken van start. De sluismeesteres is wat gestrest en 
doet de deur vlak voor ons dicht, waarna ze de brug niet durft te draaien. 
Zo komen we pas om goed twee uur op pad. Over het Vossemeer met 
koffie bij de overdraagplaats en dan bij Ketelhaven vijf meter naar 
beneden door de sluis. Direct daarna de Kampersluis met een extra meter 
daling naar de Lage Vaart, waarvan de naam meteen duidelijk is. In 
Dronten is het genoeg geweest en staan we op de camping voor de nacht. 
 

Dag 2: Dronten – Lelystad – Marker Wadden 
De volgende dag zitten we om half elf in de boot en varen richting 
Lelystad. Er zijn weinig rustplaatsen te vinden. Het wordt een verlate lunch 
vlak voor de Noordersluis in Lelystad. Nadat we weer zes meter gestegen 
zijn, kunnen we het Markermeer op. De ha-
vens door en op het strandje bij de Poe-
pende Man (wij houden maar het op de 
Hurkende Man) een korte pauze. We kijken 
naar de golven en besluiten dat het kan: de 
oversteek naar de Marker Wadden. Weer-
bericht: Bft3 afnemend. Maar zoals vaker 
komt dat niet uit en neemt de wind  toe tot 
kracht 4. Het is lastig koers te houden en op 
zicht varen gaat (nog) niet. Als Gerard weer 
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in zijn boot zit en die heeft leeggepompt hebben we wel zicht en varen we 
in rechte lijn op ons doel af. Tentje bouwen, douchen en in de rust. 
 

Dag 3: Marker Wadden – Wijdenes/De Neck 
De volgende dag staat voor Gerard in het teken van het drogen van zijn 
spullen. Ik maak een wandeling. Samen genieten we van koffie met appel-
gebak en varen rond twee uur weg. We koersen 210 graden op de Noord-
Hollandse kust af en komen redelijk goed uit. Het is prachtig weer met 
veel zon. Vier kilometer verder tussen Wijdenes en De Neck vinden we 
onze camping. De kajaks nog even over een hoge dijk sleuren en dan is het 
ook goed met een goede douche, koud bier en een mooie zomeravond. 
 

Dag 4: Wijdenes/De Neck - Edam 
Een mooie zondag: we zijn om half twaalf bij De Neck en steken het 
Hoornse Hop over met een matige Oostnoordoostelijke wind. Het weerbe-
richt van Lelystad kan ik niet ontvangen. Dus doen we het zonder. De over-
steek met rugwind gaat voorspoedig en op een piepklein strandje houden 
we pauze. Maar de wind trekt aan. Als we na een paar uur varen met een 
dikke Bft4 van opzij bij Edam aankomen, zijn we blij dat het goed is ge-
gaan. De havenmeester is ons behulpzaam en de camping prima. Deze 
avond lekker uit eten met uitzicht op het meer. ’s Nachts: onweer en re-
gen. Naast mijn matje voelt nat, dus niet bewegen en morgen verder zien. 
 

Dag 5 en 6: Edam - Durgerdam 
Voor zeven uur ben ik wakker. De zon schijnt en er staat wat wind, zodat 
mijn natte spullen voor half negen al droog zijn. Na het inpakken doe ik 
wat boodschappen in de stad op een geleende fiets. Gerard wil graag een 
dagje binnendoor varen. Dus gaan we over Broek in Waterland naar 
Durgerdam waar camping en paviljoen De Badhoeve ons twee dagen 
verzorgen. We genieten van de goede keuken en het EK voetbal. 
 

Dag 7: Durgerdam – Spakenburg 
Met de kajaks de dijk over naar het IJmeer is een hele opgave, maar met 
een beetje vriendelijke hulp lukt het Na een uurtje bereiken we Pampus 
waar we een bakkie doen. Dan varen we door naar Hooft, Schelp en uit-
eindelijk Huizerhoef voor de overnachting. Inmiddels zijn we de Hollandse 
en Stichtse brug gepasseerd en gaan we richting Spakenburg. Na een korte 
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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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tocht komen we aan, maar in de oude haven kunnen we helaas niet meer 
staan door alle vreselijke nieuwbouw. We komen in de jachthaven terecht. 
Onder een enorme tarp staan twee picknicktafels die we mogen 
gebruiken. Het land is wat sompig maar we zitten droog. Inkopen doen we 
in Spakenburg en dineren ook. Lekker genieten dus. 
 

Dag 8: Spakenburg - Knarland 
De Nijkerkersluis gaat vlot voor ons open en in no-time zitten we op het 
Nuldernauw alwaar we zouden kamperen. Het is echter veel te vroeg 
omdat we met wind mee hard gevaren hebben. Dus gaan we na een pauze 
door naar het Wolderwijd, stoppen even op de Zegge en varen vervolgens 
door naar Knarland waar Gerrit, de beheerder de scepter zwaait. Dat doet 
hij goed en heeft voor kanoërs een apart veldje gemaakt en ook nog eens 
vier latrines opgezet. Het is er dus netjes en daar genieten we van.  
 

Dag 9: Knarland - Eekt 
Vers water is een belangrijke voorwaarde bij het kamperen op eilandjes. 
Omdat we vanavond weer op een eilandje staan is vers water nodig. Die 
halen we bij Kv Dolfijnen aan de overkant. Ook laten we daar ons afval 
achter en drinken de aangeboden koffie. Het wordt een gezellige boel 
waarbij we veel onderwerpen aansnijden. Dan vervolgen we onze reis en 
komen langs Pierland en De Ral waar we even pauzeren. Het is druk op het 
water want het is zaterdag en mooi weer. Op Eekt slaan we ons laatste 
kamp op en nemen ons ‘galgenmaal’. Het gaat regenen en we kruipen de 
tent in. 
 

Dag 10: Eekt - Roggebot 
Op zondagmorgen zie ik de bootjes één voor één vertrekken richting 
Reevesluis. Ook wij gaan voor onze laatste etappe naar de club waar we 
na de middag aankomen. Onderweg ontmoeten we leden van Kv Lochem 
wat weer een goed gesprek oplevert. Op de club is het ook weer gezellig 
met de jeugd die komt trainen. Wij sluiten af met koffie, een goed gesprek 
en gaan dan maar weer eens naar huis. We kijken terug op een mooie 
tocht door mooi Nederland, maar wel met een béétje veel wind. 
 

Wim Lammerts  
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Paar weken Friesland. Kano op het dak en karren maar. Bij Workum deed 
ik negen jaar geleden een leuk rondje. Kan ik best nog eens doen ... 
 

Nat gaan, het kan je altijd gebeuren … 
 
Een tochtje door weilanden en langs dorpen, mooi voor een middag. Niet 
ver, zo’n 15 km. En er is enige tijd geleden bij de Pothuswyk aan de Dolte 
een mooie lage steiger gemaakt. Uitstekend geschikt om te water te gaan. 
 

Het kanoleven is goed 
Het is goed weer als ik om 14.15 uur van de steiger wegvaar. De Dolte af 
richting de sluis die toegang geeft tot It Soal en zo tot het IJsselmeer. Maar 
net vóór de sluis ga ik rechtsaf langs de helling van scheepstimmerwerf 
‘De Hoop’ (1693) en vaar daar de Dyksfeart op. Op het water is het rustig. 
Op de weg tussen dijk en vaart in rijdt af en toe verkeer. Fietsers zwaaien. 
Waterhoentjes zwemmen in het riet. Het kanoleven is goed. 
Ik vaar door tot in het dorp Gaast, een oud kustdorp gelegen aan de (nu) 
IJsselmeerdijk. De vaart, hier wel wat begroeid, is prima te bevaren. Maar 
omdat ik het niet te laat wil maken, keer ik om. Het dorp weer uit en terug 
naar een zijvaart, de Djippert om zo bij Ferwoude te komen. Alweer zo’n 
dorpje met een eeuwenoude geschiedenis. De Djippert gaat met een 
bocht om de kerk heen en zo kom je in de Ferwoudster Feart, die mij naar 
Workum terug moet voeren. De vaart loopt mooi ‘tusken de greiden 
troch’. Het landschap gaat met m’n Friesland minnende gemoed aan de 
haal. Herstel: De vaart loopt dus mooi tussen de weilanden door; is goed 
bevaarbaar, weet ik nog van negen jaar geleden…  
 

Pompeblêdden in het water 
De bocht bij de kerk om stuit ik eerst op Pijlkruid, dat vaartbreed is uitge-
waaierd. Het is gelukkig maar een paar meter. Daar kom je wel doorheen. 
Maar dan … voor mij, de Ferwoudster Feart, zo ver als het oog reikt com-
pleet dicht gegroeid met Pompeblêdden!  
Wat te doen? Het zicht op de torens van Workum in de verte trekt me 
over de streep. Het wordt een soort kanoklunen, maar het moet te doen 
zijn. En dat klopt. Roertje omhoog, anders blijft het in de stengels hangen 
en je peddel niet echt in het water steken, maar je ermee afzetten tegen  
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de waterplanten. Zo vorder ik eigenlijk best, totdat vóór me een wel erg 
lage betonnen brug opdoemt. Ik vouw me zo dubbel als ik kan en trek ik 
me er met handen onderdoor. Een knerpend geluid, m’n roertje. Dat 
steekt hoger uit dan ik en zet me klem onder de brug. Daar ga je, jongen …  
 

De weg terug 
De temperatuur van het 
water is wel goed, maar 
jeetje wat een stinkende 
prutsloot is die mooie 
vaart plotseling. Spatzeil 
los en gauw m’n hoofd 
weer boven water. Het is 
niet te diep, maar omdat 
m’n voeten wegzakken in 
de blubber, zwem ik de boot door die stugge Pompeblêdden heen naar de 
oever. Ik op de wal, boot op de wal, water uit de boot. Ik heb altijd alles 
geborgd tot m’n bidon, m’n petje en m’n peddel toe. Maar wat nu? 
M’n stinkende natte T-shirt uit en een droog fleecejack aan. Dat voelt al 
beter. Om mij heen ligt uitgestrekt groen weiland. De eerste boerderij 
schat ik op een paar honderd meter. Maar dan zie ik verderop in de vaart 
nog zo’n betonnen brug. Dat wordt te gek. Dus toch maar wieltjes onder 
de boot en het pad tussen de weilanden af, om de boerderij heen met 
geluiden uit het melklokaal, naar de weg en teruglopen naar Ferwoude. 
Een dikke kilometer. ‘Waar kan ik hier met mijn boot weer in de Djippert?’ 
(Ik zal jullie mijn Fries besparen.) Aardige mensen in Ferwoude. ‘Mag ik 
wel met mijn kano door uw tuin om bij het water te komen?’ ‘Ja hoor, ik 
heb hier een steiger. Da’s handig.’ ‘Gaat u hier zelf wel eens varen, dan?’ 
‘Nee niet meer, ik heb wel een buitenboordmotor, maar na drie keer 
varen moet je eerst alle planten weer verwijderen. Niks gedaan.’ 
Ik app naar huis, dat het een uurtje later wordt en vaar dezelfde weg terug 
de Dyksfeart en de Dolte door tot bij de steiger in de Pothuswyk. 
 

Thuis even nagekeken: Het was twaalf jaar geleden dat ik, anders dan bij 
een oefening, omging. Yep, nat gaan, het kan je dus altijd gebeuren. 
 

Jaap de Lange 
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Jarigen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
    WEEGSCHAAL 

    23 SEPTEMBER TOT 22 OKTOBER 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHORPIOEN 
  23 OKTOBER TOT 22 NOVEMBER 

 

 
24 september Bert Vorsselman 
29 Daniël Bos 
  7 oktober Lars Reurink 
  8 Geesje van den Berg 
12 Jesse Penninkhof 
21 Trijntje Faber 

  
 
 
23 oktober Inge Hertong 
26 Rowan Schrijer 
  9 november Nienke Hertong 
13  Leo Verbeek 
15  Luuc Flier 
22 Harrie Kwakkel 
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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. 
   

  4 september Werkdag (zie blz. 9) 
11 september Uitzwaaidag: Varen op de IJssel (zie blz. 12) 
25 september Wedstrijd: Brabantregatta te Tilburg 
26 september VeluweRally (zie blz. 12) 
  2 oktober Toer: Rondje Leiden (zie blz. 13) 
  2 oktober Wedstrijd: Herfstmarathon Drenthe te Emmen 
  9 oktober Wedstrijd: K4 Marathon in De Rijp 
16 oktober Toer: Blauwvingertocht - Sluitingstocht (zie blz. 13) 
20 oktober Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 6 
► 27 oktober Algemene Leden Vergadering! 
  6 november Toer: Weerribben (zie blz. 14) 
27 november Toer: Pepernotentocht 
11 december Toer: Rondje Leekstermeer 
15 december Einde inzendtermijn Logboek 2022 nr 1 
29 december Toer: Fakkel/oliebollentocht 
  
 
  
 
 

  Douwe Egberts Punten 
 

Je gooit elke keer de DE=punten weg? Er liggen al 
tijden DE-punten in de keukenla en je weet niet wat 
je ermee moet doen?  
 

 Wij weten een goede bestemming!  
 Neem/geef ze mee naar de club.  
 In de kantine sparen we deze punten! 
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