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Van de redactie 
 

Afgelopen week heeft de herfst echt ingezet. Stevige wind en roerig water. 
Gelukkig dat dat dan ook weer met rustig herfstweer afwisselt, maar de 
toon is gezet: er komen andere tijden.  
Dat laatste is ook terug te vinden in dit nummer. Niet alleen is er aandacht 
voor ‘varen in de winter’, maar ook worden er tochten aangeboden, die 
een andere voorbereiding vragen dan in de zomer: warm drinken, goede 
kleding en dergelijke. Enfin, je leest het wel, maar wat je in die aankon-
digingen ook kunt lezen is, dat het echt wel heel raar weer moet worden, 
willen we niet het water op gaan! Zo heb ik het tenminste geleerd: bij 
windkracht 5 Bft en hoger ga je er niet uit en als je ijsschotsen niet meer 
kunt wegduwen, maar ze je boot gaan beschadigen, dan houdt het ook op. 
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Zover is het gelukkig nog niet. Want je leest ook nog over de eerste, 
zomerse wedstrijdervaring van een paar jeugdleden en over een mooie 
tocht in en om Leiden onder leiding van Erna van der Kant. 
Graag attendeer ik jullie ook nog even op de ‘Korte nieuwsberichten’. Ze 
gaan alle over onze eigen vereniging. Bij één bericht kun je iets betekenen 
voor de club. Denk daar nog eens over na, ook/juist als je ouder bent van 
één van de jeugdleden.  
 

Als ik dit schrijf is er volgende week een belangrijke Algemene Leden Ver-
gadering met ingrijpende plannen over de herinrichting van ons terrein. Er 
staat heel wat op het spel, maar het opent hoe dan ook mogelijkheden om 
het jubileumjaar 2022 tot een extra gedenkwaardig jaar te maken: KV 
Skonenvaarder veertig jaar jong en met goede mogelijkheden om de vol-
gende veertig jaar in te gaan. Natuurlijk zal het iets van ons vragen, maar 
toch! Het is nog geen oud en nieuw, maar ik zal er graag op proosten. Voor 
het zover is, eerst nog maar: veel kanoplezier en tot ziens op en bij het 
water! 

Jaap de Lange 

 
 

Van de ledenadministratie 
 

Abby Scheer en Ruben Kreeft zijn lid geworden van onze mooie club. We 
heten ze van harte welkom! 

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

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 15 december a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 

 
Let op: in verband met kerst en oud en nieuw is de inzenddatum 

vervroegd! 
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Van de bestuurstafel  
 
Het vaarseizoen 2021 is voor de meeste leden 
wel zo ongeveer ten einde gekomen. 
Natuurlijk traint de wedstrijdgroep gewoon 
door en zullen stoere toervaarders ook 
gewoon doorgaan totdat er ijs ligt. Zie ook de activiteitenlijst achter in het 
Logboek. 
 
Werkdagen 
Deze zijn goed gebruikt waardoor diverse boten zijn gerepareerd of opge-
ruimd. 
Het toegangshek is weer geplaatst, gras en riet gemaaid, gevel gereinigd, 
clubhuis schoongemaakt, enzovoort. Al met al succesvolle dagen met veel 
gezelligheid. 
 
N307 
In het kader van de aanpassingen aan de N307 zijn er wegafsluitingen en is 
er sprake van enige overlast. Over het algemeen is er goed overleg tussen 
club en projectgroep. Mocht je onverhoopt ongemakken tegenkomen 
meldt dit dan bij het bestuur. 
 
Nieuwe leden 
Onlangs heeft zich een nieuw lid aangemeld met een mooi plan. Een 
rondje Flevoland voor het goede doel. Skonenvaarder gaat hem 
ondersteunen om dit doel te bereiken. 
 
Corona maatregelen 
De kantine is weer open op de woensdagavond en de zaterdagmiddag. Let 
goed op de aanwijzingen en houd je aan de regels. Afstand houden en 
wegblijven bij gezondheidsklachten zijn onder meer regels waar we ons 
nog steeds aan dienen te houden. Houd dus ook de laatste stand van de 
maatregelen goed in de gaten. 
 
Jubileum 
De vereniging kent in 2022 een jubileum jaar. De KV Skonenvaarder be- 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
 
 Het bestuur nodigt alle leden en donateurs 
 van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
 zaterdag, 8 januari a.s. van 15.30 tot 17.00  
 uur in het clubgebouw! 
 We beginnen dan aan het voor onze club  
 bijzondere jaar van 2022! 
 

staat dan 40 jaar! Daar gaan we iets mee doen, maar wat blijft nog even 
een verrassing. 
 
Rookvrij 
In het kader van nieuwe wetgeving rondom het roken is nu ook de 
overkapping bij het clubhuis rookvrij gemaakt. 
 
Algemene Leden Vergadering 
In eerdere Logboeken is de komende Algemene Leden Vergadering van 27 
oktober al aangekondigd. 
De agenda is als volgt: 
 

 Decharge van jaarrekening 2020 
 Toelichting plan N307 
 Onderhoudsplan 
 Wat verder ter tafel komt 

 

Wim Lammerts, secretaris 
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Christian en Joas in Geel 

De eerste kajakwedstrijden sinds het coronaregime 
waren niet in Nederland, maar op 20/21 augustus in 
Geel (België). Corona stuurde bij ons de vaarkalender 
in war, maar natuurlijk waren we hier van de partij. 
 

Wedstrijden in Geel (België) 
 
Veel van onze vaarders waren nog met vakantie, maar voor de wed-
strijden in Geel reisden er toch negen af. Albart Flier, Ruth Vorsselman, 
Jennely Bos, Onno Hellendoorn, Daniël Bos, Sil Hellendoorn en Chris 
Hellendoorn kwamen naar huis met 5 Gouden, 7 zilveren en 5 bronzen 
medailles.  

Voor Christian Kampjes en Joas van der 
Weijden waren dit hun eerste wedstrijden. 
Eén van hen schreef het volgende verslag: 
 

Joas en zijn zus Mirja, ik (Christian Kampjes) 
en mijn vader zijn op 20 en 21 augustus naar 
Geel in België geweest voor een kanowed-
strijd. We gingen kamperen op een grasveld 
achter de wedstrijdbaan. Op het veld was 
een stuk afgezet waar wij met z'n allen 
konden staan met de tent of caravan. Het 
was heel gezellig. Dit was onze eerste 
wedstrijd en dan gelijk in het buitenland!  
We hebben daar niets gewonnen, maar het 

was heel leuk om mee te doen. Voordat we terug naar Kampen gingen 
kregen we nog een tas met spulletjes: een groot badlaken, gegraveerd 
glas, zonneklep en snoepjes. Zelfs stonden onze namen zijn nog in ‘De 
Brug’ genoemd. 

Christian Kampjes 

Eindelijk 
start van 
het 
wedstrijd-
seizoen 
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Wanneer is een werkdag ‘geslaagd’? Natuurlijk als er flink wat werk verzet 
is, maar wat ook telt is dat veel leden in een goeie sfeer 
samen aan het werk geweest zijn voor de club! 
 

Geslaagde werkdag 
 
Het is zaterdag, 9 oktober 2021. De ochtend begin met 
mooi weer en …. er is een mooie groep mensen bijeen 
gekomen van wedstrijd en toer, jong en ietsje ouder en ook nog eens met 
oud- en nieuwgedienden! 
 

Aan het werk 
Bij het werkoverleg verdeelt Bertus de taken en worden de drie aanwezige 
dames volgens een eeuwenoud patroon al snel ‘veroordeeld’ tot de 
schoonmaak van het clubhuis. En dat, terwijl Petra toch echt haar snoei-
scharen had meegebracht … Het drukt het plezier en de werklust niet.  
 

Zo neemt Henk Voetberg met z’n zeis op ambachtelijke wijze de oevers 
van het eiland en de vijver onder handen en wordt er gesnoeid langs de 
toegang tot het eiland en op enkele andere plaatsen. Met een handzaag, 
de knetterbiele 
(kettingzaag) 
hield er mee 
op, worden en-
kele boompjes 
bijgewerkt. 
Peter Stoel en 
enkele anderen 
voeren het 
snoeiafval later 
af. Trouwens 
als de werk-
zaamheden van 
de herindeling 
op het terrein echt gaan plaatsvinden, dan zal er nog wel meer gesnoeid 
moeten worden. 
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Naast clubhuis en terrein is er het materieel. Onder leiding van Luurt en 
Willeke worden de wedstrijd- en toerboten van de club allemaal schoon-
gemaakt en nagekeken. Kleine reparaties worden uitgevoerd en de gro-
tere genoteerd voor latere acties. Een paar kajaks overleven deze controle 
niet en zullen worden afgevoerd. 
 

Aan het eind van de dag 
Al met al is het clubhuis weer eens 
lekker schoongemaakt en de houten 
loods een beetje opgeruimd. Het 
golfplatendak op de overkapping, 
dat nogal ver overhing, is door 
Bertus met een slijptol ingekort. 
Ook de clubboten zijn allemaal weer op een mooie plaats gelegd. Maar nu 
wel volgens een iets andere indeling. Zo liggen op wens van Willeke in 

loods A de kleinere boten en bijbe-
horende peddels, en in loods B de 
boten voor de wat grotere jeugd. 
En natuurlijk was er tussen de mid 
dag warme tomaten- of groentesoep 
voor bij de meegebrachte lunch! Dat 
smaakte allemaal bijzonder goed. 
(Met dank aan Harro, JJ) 
 

 
 

Online shoppen? 
 

Weet je wel dat je met online bestellingen ook onze 
onze vereniging kunt steunen?! Dat doe je door je 
bestellingen via Sponsorkliks te plaatsen! Dat kan 
met behulp van de volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
 

Eén keer dit adres overtikken, opslaan en je kunt het steeds weer 
gebruiken. Het is echt de moeite waard! 
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Het drijvende clubhuis van KV Rijnland 

Erna en Roel zijn afgelopen zomer naar Leiden verhuisd, een goede reden 
om daar nog een keer een tocht te varen. 
 

Toertocht Leiden  
 
Zo vertrekken we op 2 oktober met een groepje van zes om een uur of 8 
bij de club. De trailer hoeft niet mee omdat we voldoende dakdragers heb-
ben. Rond half 10 arriveren we bij kanoclub Rijnland in Leiderdorp tege-
lijkertijd met Erna.  
 

Eerst even boten 
afladen en omkle-
den in het kleine 
maar goed uitge-
ruste clubgebouw. 
Tijdens het overleg 
met een kop koffie 
besluiten we om 

iets min-
der buiten 
om Leiden 
heen te 
varen, en 
vooral de 
stad door 
te toeren.  
 

 

We varen de Does op en vervolgens de Dwarswetering langs Leiderdorp 
richting Leiden. Er zijn weinig boten op het water op een aantal skiffs na. 
Er wordt druk getraind. Dan komen we op een brede sloot, de Slaaghsloot 
die onder Merenwijk door loopt en later Stinksloot heet. We moeten 
onder twee behoorlijke lage bruggen door, al bukkend lukt het om deze te 
passeren. Jaap vindt het na de eerste brug mooi geweest en stapt uit om  
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zijn kano over te dragen. Terwijl hij daar mee bezig is, blijkt dat we daarna 
een (tijdelijke) dam moeten passeren en dat dit niet gaat lukken. We 
moeten dus terug. De boten van Jaap en Harro worden op sleep genomen. 
Terwijl de heren wandelen, peddelen wij al bukkend weer terug.  

 

Bij de tweede brug gaat het mis, Jeroen (vriend van Sarah) slaat om. Hij 
weet uit zijn kano te komen (gelukkig goed naar instructies van Sarah 
geluisterd) en kan met haar hulp terug in zijn boot klimmen. We zijn in-
middels allemaal toe aan een lunch dus op naar de brasserie bij de 
Zijlpoort.  
 

Na een gezellige lunch toch de anorak maar aangetrokken omdat het 
zachtjes begint te regenen. De tocht gaat nu vooral door de grachten van 
de binnenstad. We bekijken de mooie oude panden en de vele sierlijke 
bruggetjes. Dan wordt het langzaamaan tijd weer terug te keren naar ons 
vertrekpunt. Het regent inmiddels behoorlijk en als we bij het clubgebouw 
aankomen, zijn we allemaal toe aan droge kleren en een warme bak koffie 
of thee met wat lekkers erbij. Dankzij Erna hebben we leuke delen van 
Leiden gezien. Dus als je een keer wilt varen in een andere omgeving, 
neem gerust contact met haar op. 
Erna, hartelijk dank voor het uitzetten van de tocht! 

Petra  
oud-inwoner van Leiden 

Erna met sleep in de Stinksloot 



14 
 

 

 

 

15 
 

Buiten waait de wind om het huis, maar daarom hoef je natuurlijk niet 
binnen te blijven. Er zijn een paar mooie tochten dit najaar! 
 

Nieuwe toertochten 
 
 

Herinnering: Toertocht Weerribben 
De Toertocht Weerribben is op zaterdag, 6 november 
a.s.  In het vorige Logboek vind je op blz. 14 alle gege-
vens. Logboek kwijt? Kijk dan op de website, daar is 

het Logboek nog te vinden! 
 

In het kort: 
♦  Opladen om 9.00 uur bij de club en omstreeks 15.00 uur terug bij de 

auto’s in Kalenberg (= startplaats); kosten vervoer € 6.--. 
♦  Denk om warme en extra droge kleding, eten en (warm) drinken 
♦  Opgeven en informatie bij Wim Lammerts (info@documentstrategie.nl)  
 

 
Toertocht Emlichheim 
Op zaterdag 13 november organiseert KV De Wieden 
een tocht op de grens met Duitsland. Deze start in 

Emlichheim en gaat over Vecht, Coevorderkanaal en Alte Picardiekanal. 
De tocht heeft een lengte van 27km en kent twee overdragingen. KV De 
Wieden stelt deze tocht ook open voor geoefende vaarders van KV 
Skonenvaarder. 
 

Gegevens 
♦  Wil je mee?  Geef je dan op via  info@documentstrategie.nl bij Wim 

Lammerts met vermelding van je mobielnummer. 
♦  In Emlichheim verzamelen we om 9.00 uur en starten we om 9.30 uur 

vanaf de Deichweg. Voor Navigatie toets in: Wilsummerstrasse 31. 
♦ Opgave voor deelname vóór 10 november. 
♦ Denk aan goede kleding en voldoende eten en warm drinken. 

En vergeet je ID kaart niet! 
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PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD  KAMPEN 

  WWW.PLANTAGEBOS.NL 

Sponsor van het blauwe omslagpapier 
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Rondje Leekstermeer 
Deze winter, op zaterdag, 11 december varen we 
opnieuw in een prachtig gebied. Boven in Drenthe 
liggen Leekstermeer en Paterswoldsemeer. Daar 

tussenin is in de afgelopen jaren veel nieuwe natuur ontwikkeld. Deze 
Onlanden vormen broed- en foerageergebied voor heel veel vogels. 
Vertrekpunt van onze tocht bevind zich bij het gemaaltje aan de 
Rodervaart. Vanuit dit vaartje varen we het Leekstermeer op. Na een 
korte overdraging, waar we ook pauzeren, gaan we via Koningsdiep 
richting Hoogkerk. Verder over Hoendiep en Lettelberterdiep (bij de 
scouting nogmaals een pauze), komen we weer op het Leekstermeer. Het 
is dan maar even meer naar het beginpunt en hebben bijna 20 kilometer 
gevaren.  
 

De uitrusting is afhankelijk van de weersomstandigheden en de tem-
peratuur van het water. Denk om goede bescherming, droge kleren en 
neem warme dranken mee. Heb je vragen over de uitrusting of andere 
zaken, bel dan gerust op 06-29567026. 
 

Gegevens: 
♦ De tocht is op zaterdag 11 december 2021. 
♦ Geef je op vóór voor 6 december via info@documentstrategie.nl 
♦ Opladen club: tot 8.30 uur. Vertrek club: 8.30 uur . Vertrek op het 

water: 10.00 uur. Terug bij club: 17.00 uur 
♦ Kosten meereizen: € 15,40 
♦ Houd je aan de Corona regels. 
 

Tijdens rondje Leekstermeer, december 2020 



18 
 

 

 

 

19 
 

De temperaturen gaan naar beneden en de omstandigheden op het water 
kunnen mooi zijn. ’s Winters ziet vanaf het water alles er heel anders uit 
dan in de zomer.  
 

Varen in de winter 
 
Wil jij een tochtje maken in de winter? Ga dan goed voorbereid het water 
op. De vuistregel is: kleed je naar de temperatuur van het water en zorg 
voor gezelschap. Met aanvullend de volgende tips. 
 

1. Denk vooruit 
De risico’s bij het varen in de winter moet je niet onderschatten. Kies dus 
een route de je kent en controleer de weersvoorspellingen zorgvuldig. Je 
moet niet overvallen worden door extreem weer. Daag jezelf In de winter 
niet uit op groot water. Zelfs een lichte wind kan voor kou zorgen. Zorg 
dus voor geschikte kleding.  
 

2. Kleding 
Met een goede trui, muts, een winddicht jack en niet te vergeten een 
zwemvest kom je een heel eind, maar kleding moet je ook in het water 
een tijdje warm houden. Tijdens het kanovaren en/of SUPen is het ver-
standig een neopreen pak (bijvoorbeeld Long John) te dragen. Let op: met 
een Long John hebben buik en rug een eerste laag, de armen en schouders 
zijn nog onbeschermd. Daar overheen draag je een goed sluitend en wa-
terdichte anorak. Aan je voeten hoge neopreen schoenen en op je hoofd 
een muts. Voor de SUP is een wetsuit in de winter onontbeerlijk.  
De ervaren watersporter kent de gouden regel: hoe meer lagen, hoe beter 
de isolatie. Vaak wordt daarbij gewerkt met drie lagen:  
 Base Layer: is de laag dicht op de huid, ook wel thermokleding ge-

noemd.  
 Mid layer: isolerende laag, neemt geen vocht op - voorkomt warmte-

verlies door straling en isoleert verder door het vasthouden van de 
door het lichaam opgewarmde lucht.  

 Outer layer: water - en winddichte laag - voorkomt warmteverlies.  
 

Ook droogpakken worden gebruikt in kano’s en kajaks. Een droogpak is de 
derde of buitenste laag van de warme kleding en beschermt zowel tegen  
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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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wind als water. Zorg voor extra kleding om, als je weer op het droge bent, 
je warm en droog te kunnen kleden. Wind en natte kleding zorgen ervoor 
dat je nog sneller onderkoeld raakt.  
 

3. Eten en drinken 
Eten is hét motto tijdens watersport in de winter. Calorieën jaag je er snel 
door en vermoeidheid, concentratieverlies en zeeziekte liggen op de loer. 
Een thermoskan met een warme drank is geen luxe. 
 

4. Training en gezelschap 
Met goede kleding en eten alleen ben je er niet. In je kano klimmen kost 
tijd en inspanning. In het ijskoude water heb je daar minder van dan in de 
zomer. Naar de kant zwemmen is vaak geen optie. Hulp is dus nodig. Als jij 
en je gezelschap reddingen hebben geoefend, kun je snel weer in je boot 
zitten. Ook dan is er nog steeds kans op onderkoeling. Draag je geen 
wetsuit, ga dan zo snel mogelijk naar de kant en kleed je om. Niet ieder-
een kan je slepen en je overeind houden. Het is dus verstandig om zeker in 
de winter met minimaal drie personen te varen. 
 

5. Zwembadtrainingen voor omslaan 
Ondanks alle voorzorgen kan het iedereen overkomen dat hij of zij omgaat 
bij kano of suppen. Dat is voor sommigen de eerste keren dat dit gebeurt 
een beangstigende ervaring. Vooral in de winter is het zaak snel weer in je 
boot of aan de kant te komen. Dit lukt zoals eerder beschreven, alleen met 
de hulp van een ander. Omgaan en er weer in klauteren moet worden ge-
oefend. Je moet, zeker bij ijskoud water, precies weten wat te doen.  
In de wintermaanden bieden veel kanoverenigingen daarom zwembadtrai-
ningen aan om mensen te leren eskimoteren, maar ook hoe je weer in je 
kano klimt. Door corona gingen deze trainingen vaak niet door, maar vraag 
wel naar de mogelijkheden bij de vereniging. (Zie voor Skonenvaarder het 
bericht op de volgende bladzijde) 
 

6. Communicatie 
In geval van calamiteiten bij jezelf of voor anderen is communicatie van 
belang. Als er zich iets voordoet moet je in staat zijn hulpdiensten te 
waarschuwen. Telefoon en marifoon zijn daarbij onontbeerlijk. Ook de 
KNRM App is een goed middel. Om de hulpdiensten in staat te kunnen  
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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 stellen jou te vinden zijn flair en fluit goede hulpmiddelen. Weet dus waar 
je je bevindt als je een melding doet. 

Wim Lammerts 
(Vrij naar Nieuwsupdate Watersportverbond 14 januari 2021) 

 
 

Korte nieuwsberichten KV Skonenvaarder 
 
Zwembadtrainingen 
Bij zwembad de Steur is een aanvraag ingediend voor half januari tot half 
februari 2022 aan het einde van de zaterdagmiddag. Er is nog geen reactie 
binnen, misschien vanwege de wisseling van exploitant. Het programma 
van de trainingen kent een opbouw. Je doet dus alle keren mee. Meer info 
in het volgende Logboek. Geef je op! Dit is dé kans om de uitzwempro-
cedure uit een omgeslagen kajak te leren en reddingen te oefenen! 
 

Van Puin naar Parkeerplaats 
Tot nu toe werd er vooral om het terrein van Skonenvaarder 
heen gewerkt, maar dat verandert. Binnenkort wordt al het 
puin uitgevlakt om een betere parkeerruimte te krijgen. Een 
en ander in nauw overleg met Europarcs. En omdat een 
goede buur beter is dan een verre vriend mag Europars de 
komende tijd ook een paar keer ons Parkeerterrein gebruiken: buiten onze 
cluburen om op 6 en 27 november en 15 december. 
 

Een nieuwe ‘Poetsploeg’ maakt er werk van! 
Het schoonhouden van ons clubgebouw is onlangs opnieuw van start ge-
gaan. Dat is ook nodig, gezien de trainingen van de jeugd (kleedkamers – 
doucheruimtes). Verschillende mensen hebben zich al aangemeld, maar 
om het goed te laten draaien zijn er nog enkele vrijwilligers nodig. 
Daarvoor wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op ouders van de 
wedstrijdjeugd.  Zij hebben hier immers direct belang bij. Wat vraagt het? 
Ongeveer 2 uur per keer en je bent maximaal 1 keer per maand aan de 
beurt. Je werkt in een team van 2 mensen en je mag zelf bepalen op welke 
dag/tijd je kunt komen. Dus: zoek onder de andere ouders een collega-
vrijwilliger en meldt je aan bij Thijs Bont, die voor de coördinatie zorgt. 
Telefoon: 06 18559865 
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Jarigen 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
     BOOGSCHUTTER 

    23 NOVEMBER TOT 22 DECEMBER 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
        STEENBOK 

     23 DECEMBER TOT 20 JANUARI 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

 

23 november Chien Haveman 
 

  2 december Aukje Timmerman 
  5  Silke Griffioen 
10  Thijs Bont 
11  Rob Meijer 
12  Tomas Pereira Kuiper 
13  Wessel van Dieren 
21 december Jennely Bos 

22 december Thijs Metsemakers 
24  Jaap de Lange 
24  Roel van der Kant 
29  Han Keizer 
 

  4 januari Meta Flier 
  9  Tygo Everts 
11  Kerstin Kock 
17  Erika Schoen 
18  Teunis Alberts 
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Activiteitenkalender 2021 
 
Deze agenda is onder voorbehoud. Zie de website voor meer informatie. 
 

27 oktober  Algemene Leden Vergadering! 
  6 november Toer: Weerribben (zie blz. 15) 
13  Toer: Emlichheim KV De Wieden (zie blz. 15) 
20  Jeugd: Springen bij Crazy Kangaroo in Zwolle 
27   Toer: Pepernotentocht 
11 december Toer: Rondje Leekstermeer (zie blz. 17) 
15  Einde inzendtermijn Logboek 2022 nr 1 
29  Toer: Fakkel/oliebollentocht 
  8 januari  Nieuwjaarsreceptie 

 
Uit de Kanonieuwsbrief van het Watersportverbond van 14 oktober 2021: 
 

Kano overdraagvoorziening Keteldiep  
hersteld en beter vindbaar 
 
De kano overdraagvoorziening met glij-
goot over het Keteldiep in Overijssel is 
eindelijk hersteld. Al sinds een jaar dringt 
het regioteam Overijssel van het Water-
sportverbond hierop aan bij Rijkswa-
terstaat na een melding in 2020 dat de 
overdraagvoorziening stuk was en boven-
dien slecht vindbaar door overmatige be-
groeiing. 
De overdraagvoorziening is met name bedoeld om veilig van de Rand-
meren naar Friesland te kunnen varen. Daarvoor moet de IJssel worden 
gekruist voor de monding. Dit is met name bij minder goed weer voor 
velen een hachelijke onderneming. Om die reden heeft Rijkswaterstaat 
destijds op eigen initiatief de kostbare voorziening aangelegd. 
Na een jaar lang aandacht vragen voor dit probleem door het regioteam 
Overijssel van het Watersportverbond, is het nu eindelijk opgelost. De 
schade is hersteld en de oevers zijn gemaaid. De overdraagvoorziening is 
nu dus én makkelijk te vinden én goed te gebruiken. 



28 
 

 
 

 


