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Bij dit nummer

e

39 jaargang nr. 1
Januari - februari 2022

Met dit winternummer, het eerste in het jaar 2022, begint voor de kanovereniging een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin de vereniging haar
veertigste verjaardag kan vieren. Natuurlijk geven we in dit en in de volgende nummers aandacht aan dat jubileum. Daar is het bijzonder genoeg
voor!
Toch staat aan het begin van dit nummer een ernstig stuk, een ‘In memoriam’ bij het overlijden van Wilhelm Töller, die ons onverhoeds ontviel.
Wilhelm was vanaf 1986 lid en steunde de vereniging op meerdere manieren. Thijs Bont geeft daar woorden aan.
Goed om te lezen is ook dat een nieuw lid zich voorstelt, Pieter Gros, die
voor dit jaar een groot kanoplan heeft. Ook in dit nummer een nagekomen
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Salon zonder afspraak
Oudestraat 211, 8261 CM Kampen
Telefoon (038) 331 54 97

verslag van een toertocht naar de Marker Wadden. Het is van de hand van
Patrick van Tuijl. Wim Lammerts schrijft over een kanotocht in Groningen
die geen tocht werd … Maar door het nummer heen worden ook weer
nieuwe toertochten aangekondigd!
Ook belangrijke zaken betreffende de vereniging komen aan bod. Naast
het ‘Van de bestuurstafel’, vraagt het bestuur jullie aparte aandacht voor
enkele belangrijke zaken (zie blz. 12!) En belangrijk is zeker ook, wat Johan
Hertong vanuit de Bypasscommissie te melden heeft over de doorgaande
plannen voor de herinrichting van ons terrein. Er staan ons in dit jubileumjaar flinke taken te wachten, maar die bieden ons tegelijkertijd ook perspectieven voor de volgende jaren!
Tot slot, corona is nog steeds onder ons en speelt ons ook als vereniging
parten. Je leest over de nieuwe lock down. De Fakkel/oliebollentocht kan
daarom niet doorgaan en ook de traditionele nieuwjaarsreceptie komt te
vervallen. Jammer. Maar we hopen het nog wel in te halen.
Voor nu, gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Jaap de Lange

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 februari a.s. naar
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl

Van de ledenadministratie
In het afgelopen kwamen er elf nieuwe leden bij. Pieter Gros, die zich in
dit nummer voorstelt sluit de rij van het jaar 2021.
Aan het eind van het jaar zijn er ook leden waar we afscheid van nemen.
Dit jaar zijn dat: Mirjam Al Tamimi, Frank Beetsma, Marijn Edelenbosch,
Leny Kievit, Robbie Kock, Anna Reurink en Jan Scholtens hebben hun lidmaatschap opgezegd. We wensen hen vanaf hier alle goeds toe!
Ledenadministratie Skonenvaarder,
Bert Vorsselman (la.skonenvaarder@gmail.com)
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Deze jaargang staat er een bijzondere ster op de omslag van het Logboek.
Op 26 oktober 2022 bestaat onze vereniging namelijk 40 jaar!

Jubileumjaar
Van de redactie

40

Natuurlijk waren vóór die officiële datum al
mensen aan het werk om de vereniging op te
jaar
zetten, de mensen van het ‘eerste uur’. Daar
hoort zeker Henk Woudenberg bij als drijvende
kracht en eerste voorzitter. Hij moet hier zeker
worden genoemd. Maar ook nu nog staan er namen
op de ledenlijst van dat allereerste begin. Natuurlijk is dat Ans
Woudenberg, maar denk ook aan Teunis en Joke Alberts. Teunis was de
eerste secretaris en Els Mondt, de eerste penningmeester. Het doet de
bestuursleden van toen vast goed om te zien hoe de vereniging zich ontwikkeld heeft tot een volwaardige kanovereniging met een succesvolle
wedstrijd- en een actieve toerafdeling.
Terugkijken? Vooral vooruitzien!
Er is dus alle reden om aan dit jubileum aandacht te geven. Dat gaan we in
deze jaargang van het Logboek ook vast doen. Tegelijkertijd moet er juist
dit jaar veel aandacht gegeven worden aan de toekomst van de club. Niet
dat die zorgelijk is, integendeel! Al moet er wel voor gezorgd worden. Juist
dit jaar komen we aan het einde van een lang en ingrijpend traject. Veertig
jaar geleden begonnen met niet meer dan een caravan, kwam er toch een
volwaardig clubterrein. Maar een aantal jaren geleden begonnen de plannen en vervolgens de uitvoering van de bypass (het Reevediep), de Reevesluis en nu de aanleg van de nieuwe brug en het werk aan de N307. De
deskundige en alerte ‘Bypasscommissie’ van onze club heeft steeds onze
belangen scherp in het oog gehouden. Mee daarom komen we dit jaar toe
aan het sluitstuk: de herinrichting van ons clubterrein. Johan Hertong
geeft een update op blz. 23. Ook de leden zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Maar kun je een jubileum beter vieren dan door te
bouwen aan de toekomst?! Terugkijken en vooruitzien is het motto. (JJ)
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Wilhelm Töller
10 september 1968 – 7 november 2021
Wij zijn geschrokken
van het plotselinge
overlijden van ons lid,
Wilhelm Töller.
Wilhelm was lid sinds
1986. En vanaf die
eerste jaren van de
vereniging (1982) tot
op de dag van zijn
overlijden was hij actief in meerdere bestuursfuncties en verschillende taken in
commissies. Zijn laatste functie was die van
penningmeester van
de kantinecommissie
en juridisch adviseur
van de werkgroep Bypass. En in de jaren van voorbereiding op en besluitvorming over de bouw van het nieuwe clubhuis was hij de
penningmeester in het bestuur van onze vereniging.

Want dat was een stabiele kano, waar je niet zo gauw mee omsloeg!
Wilhelm verhaalde elk jaar weer dat hij even de vierdaagse van Nijmegen
gelopen had zonder daarvoor te hoeven trainen en toonde dan vol trots
zijn medaille. Zoals hij ook - volslagen onschuldig - jaar in jaar uit verslag
deed van zijn schier eindeloze studie tot meester in de rechten. Zoals hij
was: een rustige, bijna bedaarde, maar zeer wel aanspreekbare persoon in
onze club.
Toch was hij ook altijd wel in voor een gezellig feestje (onder andere bij
het 10-, 20- en 30-jarig bestaan van de club) en kon dan de hele boel danig
vermaken. Als hij echt ‘los ging’ hief hij met luide stem menig lied aan, bij
voorkeur Nederlands populair of klassiek en bracht op luidruchtige wijze
de stemming er bij de aanwezigen goed in. Zijn voordrachten van bijvoorbeeld ‘Jantje zag eens pruimen
hangen’ waren hilarisch. Kortom:
hij was ook op zijn tijd een gezellige
en graag geziene gast bij bijzondere
gelegenheden.
Wij zullen Wilhelm missen. Een
zeer gewaardeerd en verdienstelijk
lid, mede dankzij zijn deskundig
advies en inzet voor de vereniging.
Maar zeker zullen wij hem ook als
trouw en gezellig lid van onze
vereniging in onze herinnering
bewaren. (TB)

Wij herinneren ons de Wilhelm van nú veelal als een rustige persoon, die
vaak wat later op de zaterdagmiddag binnen wandelde, zijn blik liet
dwalen over de aanwezigen, een koffie bestelde, maar daarna de voorkeur
gaf aan een gehaktbal en een biertje en zich onopvallend mengde onder
de bargasten. In de kano zat hij niet zo vaak meer.
Maar de ouderen onder ons herinneren zich Wilhelm ook van de tijd dat
hij nog wel in de kano zat en enthousiast deelnam aan tochten en dan met
name de openings- en sluitingstochten. Voor zijn kennismaking en kanoervaringen maakte hij graag gebruik van de kano van Henk Woudenberg.
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Let op!
Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft het bestuur
besloten de volgende twee activiteiten af te gelasten:
 De Fakkel-Oliebollentocht van 29 december
 De traditionele nieuwjaarsreceptie van 8 januari
7

Ook voor taxaties van uw bedrijfspand,
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten
en van financieringsaanvragen

Van de bestuurstafel
December 2021

De winter doet zijn intrede en de eerste
ervaringen met het ijs hebben we al weer gehad. Soms is dat leuk,
spannend en soms ook lastig. Lees verderop in dit Logboek. Voor de rest
draait de vereniging op een laag pitje gewoon door.
Corona
Sinds de laatste persconferentie van de regering zijn de mogelijkheden wel
weer wat begrensd en vraagt om nadere inperkingen. Dat betekent onder
andere dat na vijf uur in de middag alles dicht is. Houd je dus aan de
regeltjes, hoe vervelend dat ook is.
Gebruik parkeerplaats
Omdat de Music Club beperkte parkeermogelijkheden heeft zullen ze op
gezette tijden gebruik maken van ons terrein. Wees dus niet verbaasd als
dat een keertje het geval zou zijn. Het gaat in goed overleg en buiten
normale club tijden.
N307
De werkzaamheden gaan gewoon door en dat betekent dat we vanuit
Kampen via de rotonde naar de club moeten. We zullen nog wel een tijdje
overlast houden. Lees verder in het Logboek (blz. 23) meer over de
‘Bypass ontwikkelingen’.
Reevesluis
Zoals bekend mag zijn heeft de Reevesluis een overdraagvoorziening voor
kanoërs. Dat deze anders is uitgevallen dan we ons als vereniging hadden
voorgesteld mag wel helder zijn. De lange route van 300 meter die moet
worden afgelegd en de matige technische uitvoering zijn ons een doorn in
het oog. Daarom zijn we als vereniging in samenwerking met de Toeristische Kano Bond Nederland en het Watersportverbond in gesprek gegaan
met Rijkswaterstaat om aanpassingen te krijgen. De gebruikers van
Noordeinde en de Gemeente Kampen zijn ook betrokken. Wordt vervolgd.
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Oliebollentocht
Onder de huidige omstandigheden is het bakken van oliebollen en het
samenzijn bij de club onder winterse omstandigheden niet goed mogelijk.
Daarom heeft het bestuur moeten besluiten de oliebollentocht te
schrappen.
Nieuwjaarsreceptie
Gezien de Coronamaatregelen die gelden tot 14 januari heeft het bestuur
besloten de nieuwjaarsreceptie voor 2022 te annuleren. Het is onmogelijk
deze onder de huidige omstandigheden door te laten gaan.
Algemene Leden Vergadering 2022
Het is wellicht wat vroeg, maar beter dat dan te laat en daarom geven we
alvast te kennen dat de komende Ledenvergadering gepland staat voor 23
maart 2022.
Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen, gezondheid en een heel
goede en veilige jaarwisseling!
Wim T. Lammerts, secretaris

Zwembadtrainingen in het nieuwe jaar
Er is veel belangstelling voor de zwembadtrainingen. Maar we hebben het
zwembad nog niet geboekt omdat door Corona niets mogelijk is. Duidelijk
is wel dat het kleine warme bad na 16.00 uur altijd beschikbaar is op de
zaterdag. Wel is er dan veel lawaai door de waterpolotrainingen in het
wedstrijdbad ernaast. Het grote bad is pas na 20.15 uur vrij. We kunnen
dus heel snel iets plannen als het weer kan en we ons daarbij senang
voelen. Lukt het allemaal niet, dan plannen we de trainingen op het
Drontermeer wanneer de temperaturen dat weer toelaten.
Els Mondt (Contactpersoon)
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Bijzondere aandachtspunten
van het bestuur
Vacature: Een penningmeester gezocht
Als bestuur zijn we dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Voor Jacco is het door zijn nieuwe werkkring, waarbij hij ook veel in het
buitenland is, niet goed meer te combineren.
Daarom: wie wil en kan Jacco in het voorjaar van 2022 opvolgen als penningmeester? De club kan niet zonder penningmeester! Dus informeer bij
het bestuur als je geïnteresseerd bent of iemand weet die dat mogelijk is!
Zijn dat jouw spullen in het clubgebouw?!
Te vaak blijven privéspullen in het clubgebouw achter. Daar heeft iedereen last van en dat is niet goed! Het clubgebouw is geen opslagruimte
voor privéspullen. Ook spatzeilen en eigen zwemvesten neem je mee naar
huis en laat je ook niet in de kleedkamers hangen om te drogen. Dus
opruimen en meenemen! Wat achterblijft wordt voortaan verwijderd en
weggedaan!

Jammer genoeg houdt het coronavirus ons nog
steeds bezig. Ook onze vereniging ontkomt daar
niet aan.

De lockdown en onze vereniging
Dit Logboek was net klaar voor de drukker, toen
de laatste persconferentie van de regering gehouden werd. Daarin werden scherpe maatregelen bekend gemaakt tegen
het coronavirus. Hieronder geven we door wat dat voor ons betekent.
Maar het kan zijn dat de regelingen voor de buitensporten nog nader
worden aangevuld.
Houdt daarom de website van de vereniging in de gaten. Daarop komen
steeds de actuele regels te staan, zoals die voor ons van toepassing zijn.

Feestcommissie voor 40 jaar Skonenvaarder!
In 2022 bestaat onze kanovereniging 40 jaar! Natuurlijk vraagt dat om een
echt feest. Daarom zoekt het bestuur naar een paar leden die het
jubileumfeest mee willen organiseren. Meld je aan bij het bestuur!

De website van de rijksoverheid geeft ons nu de volgende aanwijzingen
over ‘sporten op een buitenlocatie’:
 Jeugd tot en met 17 jaar kan trainen tot 17.00 uur volgens de afspraken met de trainers. Er hoeft géén 1,5 meter afstand gehouden te
worden.
 Vanaf 18 jaar geldt dat je met niet meer dan twee mensen (exclusief
een trainer) kunt trainen op 1,5 meter afstand van elkaar.
 Ook toervaarders die met maximaal twee mensen tegelijk het water
op willen, kunnen dat doen. Ook zij houden 1,5 meter afstand.

Douwe Egberts Punten

Tijdens de trainingen zijn de toiletten wél toegankelijk voor gebruik. De
kleedkamers en de douches zijn voor iedereen gesloten. Omkleden en
douchen doe je dus het beste thuis!

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?
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Krachthonk en kantine
Het krachthonk geldt als binnenlocatie en is daarom niet geopend voor
trainingen. De kantine moet voorlopig gesloten blijven. Ook ‘Breek de
week’ op woensdagmorgen kan voorlopig niet doorgaan.

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

Laten we hopen dat de maatregelen echt effect hebben
en dat we snel weer ‘los’ kunnen!
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Hallo allemaal,

Hieronder een nagekomen verslag van een inspirerende grootwatertocht
en de voorbereiding daarop met een veiligheidstraining op het Reevemeer.

Mijn naam is Pieter Gros. Ik ben 18
jaar en ben geboren op 25 december
2002 en ik woon in Dronten.

Marker Waddentocht

Even voorstellen:
Pieter Gros
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig op
het gebied van sport. Naast zelf elke
dag hard trainen geef ik ook personal
training en motiveer ik elke dag jongeren in mijn sportverhaal op sociale
media. Positieve ‘vibes’ is voor mij een belangrijke factor in het zelf
trainen en het anderen trainen.
Na 4 jaar vmbo en daarna nog 2 jaar havo afgerond te hebben ben ik nu
klaar met mijn middelbare school. Dit mede dankzij mijn lieve oma die mij
elke dag hielp. Ondanks dat zij zware reuma heeft, heeft zij mij toch altijd
de begeleiding en steun gegeven die ik nodig had.
Ook in de laatste maanden voor mijn examen voor het havo hielp zij mij
vanuit haar bed, omdat zij een ontsteking had in haar evenwichtsorgaan.
Dit heeft mij zo erg geraakt dat het mij mooi leek om iets voor het reumafonds te doen als dank richting mijn oma.
Om het reumafonds te steunen ben ik van plan om in de zomer van 2022
met de kajak een rondje te maken om heel Flevoland. Dit zal een tocht van
165 km worden en ik zal hier meer dan 30 uur over doen. Ik wil dit in één
keer volbrengen zonder nachtrust. Dit jaar heb ik dan ook een tussenjaar
genomen om mij volledig te focussen op dit project.

Met Els, Wim en Wil oefenen we op woensdagavond, 18 augustus een
aantal situaties die zich kunnen voordoen tijdens een tocht. Zo komen slepen, omslaan en een X-redding aanbod. Leuk om te doen en goed om te
zien dat iedereen meedoet met alle oefeningen. Dat geeft vertrouwen
voor de tocht. Bij controle van mijn uitrusting blijkt een kompas te ontbreken. Deze 's avonds nog maar snel besteld bij de bekende winkel in de
Wormer. Ook Wil en Wim kwamen erachter dat er wat schortte aan hun
sleeplijnen. Zo blijkt dat oefenen altijd goed is!
Weersomslag: afstel – geen uitstel
We hebben overleg via WhatsApp over de weersvooruitzichten. Op 22 augustus wordt 5 ZW verwacht met vlagen naar 6 en er is kans op onweer.
We besluiten gezamenlijk de tocht af te blazen. Jammer, ik had er echt zin
in, maar het is een verstandig besluit. Echter twee weken later zijn de kansen gekeerd en ziet het er veel beter uit.
Start in Lelystad
Op 5 september ben ik mooi als eerste op de Markerstrekdam. Het is
vanuit Zwolle niet eens een uur rijden. Al snel zie ik ook de anderen. Wil is
er vandaag niet bij, wel sluit Gerda (vanuit De Wieden) aan. Haar had ik

Hoe ik op het kanoën kwam is eigenlijk omdat ik de sport gewoon heel
gaaf vind. Ik sport ook altijd al alleen in mijn garage en ik wou graag
nieuwe trainingen gaan proberen. En het is wel even wat anders dan
voetbal, judo en wedstijdzwemmen wat ik hiervoor allemaal heb gedaan.
Pieter Gros
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nog niet eerder ontmoet, dus leuk om kennis te maken. Voordeel van op
tijd op zijn, is dat er volop parkeerruimte is en wij de beste plek hebben
om onze kajaks en alle benodigdheden uit te pakken. De kajaks gaan op
wieltjes, omdat we vertrekken vanaf het Bataviastrand zo'n 300 m verderop. Op het strand zetten we de koers uit: KK 320 graden, rekening houdend met windkracht 3-4 uit NNO. Het is een ontspannen tocht van zo'n 8
km waar we anderhalf uur over doen. Onderweg letten we goed op elkaar
en houden we de groep compact. Aan de horizon zijn veel zeilen te zien.
Niet raar, want het is prachtig zonnig weer, de temperatuur gaat richting
20 graden en de wind is niet vlagerig. Ik ben blij dat ik goed zonnebrandcrème heb gesmeerd en mijn anorak niet aangetrokken heb. Mijn nieuwe
kompas is goed af te lezen en het is vandaag eenvoudig navigeren naar de
Marker Wadden. Langzaam maar zeker komt de haven in zicht. Die is
vandaag trouwens overvol. Wij landen op een stukje strand, naast de steigers van Natuurmonumenten. Tijd om de benen te strekken!

20 Minuten voor de aankomst kun je zelfs wat met de golven spelen. Door
in rakken iets op te loeven en daarna weer af te vallen, kunnen we wat op
de golven surfen. Bij aankomst tegen vijven 's middags blijkt het flink
drukker dan vanmorgen, zowel het strand als de parkeerplaats. We
pakken in en praten na over een geslaagde tocht.
Terugblik
Voor mij was dit mijn eerste grootwatertocht met Skonenvaarder en mijn
eerste tocht over het Markermeer. Ik ervaar dat wat ik tijdens KVA heb
geleerd (vorig jaar op de Waal) hier goed kan toepassen. Geen moment
heb ik me onveilig gevoeld of het gevoel gehad dat ik ergens mee bezig
was waar ik nog niet klaar voor was. Natuurlijk waren de omstandigheden
niet al te moeilijk en had ik de veiligheid van een ervaren groep. Al met al
smaakt dit voor mij zeker naar meer en kijk ik uit naar toekomstige (grootwater)tochten, vervolg op KVA (KVT heb ik bij het verschijnen van dit
Logboek als het goed is behaald) en de zwembadtrainingen van komende
winter. Hopelijk maak ik ook op het water kennis met velen van jullie.
Patrick van Tuijl

Wintertocht

De Marker Wadden en weer terug
Na een paar uur op het eiland, herstel de eilanden, waar we zo'n 7 km
hebben rondgestruind en gerelaxt, gaan we weer richting Lelystad. Was de
navigatie op de heenweg al niet te moeilijk, ook de terugtocht was geen
uitdaging met deze heldere hemel. De KPN-zendmast ligt namelijk zo'n
beetje in het verlengde van onze koers. Handig! De wind lijkt iets krachtiger, maar ondanks de vaste skeg in mijn kajak heb ik er geen last van.
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Op zaterdag 22 januari wordt er een wintertocht
gehouden. Startpunt is het Bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer in Ossenzijl. We gaan om tien uur te
water en maken dan een mooi rondje door de Weerribben. Gewoon gezellig en afgestemd op wensen en omstandigheden.
Neem warm drinken en eten mee voor onderweg, want horeca is lastig te
vinden.
► Meld je voor 20 januari aan bij Wim Lammerts op info@documentstrategie.nl
of via WhatsApp op 06 295 670 26. Ook voor vragen kun je bij hem terecht.
► In verband met Corona reizen we apart of in tweetal naar Ossenzijl. Stem dat
onderling even af.
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Op de toerkalender staat een tocht bij het Leekstermeer voor zaterdag 11
december. Om kwart over acht haak ik de trailer aan en rijd naar het
noorden.

Te veel ijs …
Het is fris maar windstil en op de weg is het rustig. Ja, geen wonder op
zaterdagochtend vroeg. Vlak voor het doel is er een omleiding, maar ik
ken de regio goed en ben zo mooi op tijd bij het beginpunt.
Ik stap uit en geniet even van het mooie landschap dat wit is van de rijp.
De polder spreidt zich in het volle zonlicht voor me uit. Ik wandel naar de
overkant van het
water en sta daarbij even stil op het
bruggetje. Er ligt ijs
op het water want
het heeft wat gevroren de afgelopen nacht. Met
een voetje voel ik
voorzichtig hoe dik
het is en trap er
meteen doorheen.
Geen probleem dus, concludeer ik. Als ik mijn boot aan het inpakken ben,
komt ook Floris aanrijden. We zeggen ‘hallo’ en laden de boten af. Na het
verkleden en verder inpakken gaan we over het bruggetje naar de
instapplaats.
Een mooie zaterdagmorgen, maar kanoën?
De walkant is een beetje glad van de rijp en dus is het oppassen met
instappen. Met de nodige aandacht zitten we snel in de boot en steken
van wal. Als we dan twintig meter verder zijn, zitten we vast in ijs van ruim
een centimeter dik. Met de peddel hebben we geen grip op het gladde
oppervlak. Door eerst even terug te varen en dan met een klein aanloopje
het ijs in te varen komen we een stukje verder. Maar dit schiet niet op
natuurlijk en we moeten nog zeker twee kilometer tot het Leekstermeer.
18
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We besluiten terug te gaan. Eenmaal op de wal spreken we af de boten op
de trailer te leggen en naar het Leekstermeer te rijden. Na een klein kwartiertje komen we aan bij paviljoen Cnossen aan het meer. De sfeer is

prachtig door de zon en de rijp, maar ook hier … ijs. Het meer ligt voor
ruim de helft dicht met ijs. Mochten we daar al doorheen kunnen komen
dan is het maar de vraag hoe het met de rest van de route is gesteld. Ik
stel voor om het op te geven en dan af te sluiten bij Cnossen.

PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD KAMPEN

WWW.PLANTAGEBOS.NL

Koffie met appelgebak
Uitpakken en opladen is gauw gebeurt. In ons gewone kloffie nemen we
plaats in het paviljoen met uitzicht over het ijzige meer. Dit winterse
landschap is werkelijk een plaatje. De koffie met appelgebak smaakt goed
en het gesprek over onze pas opgedane ervaring is vermakelijk. Na een
tweede bakkie stappen we maar eens op. Floris gaat vrienden en familie
bezoeken in Groningen en ik maak van de gelegenheid gebruik oude buren
maar eens te verrassen.
Als ik later in de middag weer mijn dorp in rijd is het mistig geworden. Van
de mooie dag is dan niets meer over, maar gelukkig is er dan de zaterdagkrant en een lekker kopje thee.
Wim T. Lammerts

Sponsor van het blauwe omslagpapier
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In het jubileumjaar hebben we nauwelijks tijd om stil te staan en terug te
kijken. Integendeel er staan, vanwege de grote werken om ons heen, allerlei plannen op stapel gericht op de toekomst. Hieronder een update.

Bypass ontwikkelingen
Een update over de inrichting van ons terrein
Op 27 oktober is door het bestuur in de Algemene Leden Vergadering een
aantal voorstellen gedaan waarmee door de leden is ingestemd. Dit waren
onder andere:
 Het door het bestuur verder laten uitwerken van de drijvende steiger rekening
houdend met de afspraken uit het verleden.
 Het verder uitwerken van de plannen
voor nieuwe kano-opslagloodsen en een
nieuwe grote loods op het nieuwe terrein
(en daarbij als vereniging zelf voor de
arbeid van het inrichten zorgen)
 De werkzaamheden zo snel mogelijk laten uitvoeren bij voorkeur in de winter
van 2021/2022.
Wij hebben deze bevestiging doorgegeven
aan de projectorganisatie die inmiddels afrondende gesprekken heeft met
de aannemer van Europarcs die de werkzaamheden kan en wil uitvoeren.
Beschoeiingen
Momenteel worden de levertijden geïnventariseerd en wordt op basis van
beschikbaarheid van de materialen besloten welke werkzaamheden wel
en welke niet in het komende winterseizoen kunnen plaatsvinden. De
projectorganisatie heeft al aangegeven dat de beschoeiingen niet meer
komende winter worden aangebracht omdat op nieuwe damwandplanken
momenteel een levertijd van ca. 6 maanden zit. Dit is erg jammer, maar
ook buiten onze invloed waardoor de uitvoering van de beschoeiingen
moet worden verplaatst naar winter 2022/2023
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Wedstrijdbaan
De firma Eeltink is inmiddels alweer geruime tijd bezig met baggerwerkzaamheden op onze wedstrijdbaan. Dit mag alleen in de winter gebeuren
vanwege de aanwezige dieren in het gebied. Er is goede hoop dat eind van
de winter de gehele wedstrijdbaan is gebaggerd en dus kan worden gebruikt!
Wanneer de baan is gebaggerd zal Rijkswaterstaat voor de nodige betonning gaan zorgen zodat we ook veilig gebruik kunnen blijven maken van de
baan zodra de doorvaart van de brug is omgelegd.

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-Hollandse 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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Trailerhelling
Er is een gesprek geweest tussen gemeente Kampen, Veiligheidsregio en
de kanovereniging over het medegebruik van de trailerhelling die in onze
maatregelen is opgenomen. Vrijdag 17 december is daarvoor een afspraak
op locatie om te bekijken of we elkaar kunnen helpen bij/met een te
waterlaatplaats. Dit is een plek voor de brandweer van Kampen om snel
een boot te water te laten om het gebied tussen de kop van de IJssel,
Reevesluis en het Reevediep te bereiken. Als vereniging proberen we
hierbij aan te haken om zo eventuele bijbehorende voorzieningen voor
gezamenlijk gebruik te plaatsen (verharde parkeerplaatsen, toiletruimte
enzovoort).
Dit betekent ook dat de trailerhelling te allen tijde vrij moet blijven voor
een incidentele inzet van de brandweer via onze helling. Wat dit betekent
voor onze poort moeten we nog in kaart brengen en zullen we te zijner
tijd via het logboek melden.
Nieuwe brug en verkeersveiligheid
De werkzaamheden aan de nieuwe brug vorderen in middels gestaag en
de verkeerssituatie is al een tijd aangepast. Zowel door de aannemer als
door ons is aangegeven dat het een onoverzichtelijke kruising is geworden
waar zo maar ongelukken kunnen gebeuren. De aannemer is samen met
de politie aan het kijken hoe de situatie kan worden verbeterd. Deze
tijdelijk weg zeker nog tot ver in volgend jaar aanwezig zolang het nieuwe
viaduct óver de weg nog niet gereed is. Als je een onveilige situatie mee
maakt meldt het dan bij het bestuur of de bypasscommissie. We sturen dit
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door naar provincie en aannemer om meer zicht te krijgen over de
situatie.

Belt-Schutsloot
Noorderweg 45
038-3869127

Overdraagplaats Reevesluis
Dinsdag 14 december 2021 vindt een overleg plaats tussen Skonenvaarder, Watersportverbond en Rijkswaterstaat over de overdraagplaats bij de
Reevesluis. Er is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het gevolgde ‘proces’. Hierover volgt terugkoppeling en wij verwachten van
Rijkswaterstaat aanpassingen van de huidige situatie. Mede ook omdat de
huidige steiger aan de noordkant nu al niet meer compleet is en de zuidzijde droog ligt op de zwemtrap. Daarmee blijkt maar weer eens dat het
geen goede uitvoering en geen goede plek is voor de overdraagplaats. Als
vereniging willen we deze naar de oostkant verplaatsen aan de kant van
het spuigemaal.
Ook de bewoners van Noordeinde en de kanoverhuur aldaar hebben zich
aangesloten bij de commentaren die de Skonenvaarder heeft ingebracht.
Binnenkort volgt hier zeker meer hierover.
Johan Hertong

Elf meren tocht
Deze tocht wordt gehouden op zondag 27 februari in De
Wieden. Wim Lammerts leidt de tocht vanuit BeltSchutsloot. We gaan om tien uur te water en maken dan
een mooi rondje door De Wieden. Gewoon gezellig en
afgestemd op wensen en omstandigheden. Neem warm drinken en eten
mee voor onderweg, want horeca is lastig te vinden.
► Meld je voor 24 febr. aan bij Wim Lammerts op info@documentstrategie.nl of
via WhatsApp op 06 295 670 26. Ook voor vragen kun je bij hem terecht.
► In verband met Corona reizen we apart of in tweetal naar Belt-Schutsloot.
Stem dat onderling even af.
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Jarigen
24 januari Izak Looge
27
Marleen van Nieuwenhuizen
31
Job Vrieswijk

WATERMAN
20 JANUARI TOT/MET 18 FEBRUARI

2 februari
5
10
14
14
16
17
17

Norah Schrijer
Cees Duyn
Bertus Flier
Anna Reurink
Liesbeth Quak
Tim Hensen
Huub van der Gulik
Suze Hertong

25 februari Jeanine Bos
29
Sarah Smits
8 maart
9
9
16
17

VISSEN
19 FEBRUARI TOT/MET 20 MAART

Van harte gefeliciteerd!
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Jasper Kappert
Sil Hellendoorn
Jeroen Tuin
Arjan Kappert
Mark Rooker

Activiteitenkalender 2022
Deze agenda is onder voorbehoud. Kijk op de website voor aanvullende
informatie en bijzonderheden. Dat geldt ook voor de coronamaatregelen.
29 december
8 januari
22 januari
20 februari
27 februari
23 maart
20 april
20 juni
20 augustus
25 september
20 oktober
15 december

Toer: De Fakkel/oliebollentocht gaat niet door!
De nieuwjaarsreceptie gaat niet door!
Toer: Wintertocht (zie blz 17)
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2022 nr 2
Toer: Elf meren tocht (zie blz 27)
Algemene Leden Vergadering
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2022 nr 3
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2022 nr 4
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2022 nr 5
42ste VeluweRally (zie: www.veluwerally.nl)
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2022 nr 6
Einde inzendtermijn kopij Logboek 2023 nr 1

Online shoppen?
Er worden in deze dagen héél véél boodschappen en koopjes online gedaan.
Maar weet je wel dat je met je bestellingen online
ook onze verenigingskas kunt steunen?!
Dat doe je door je online bestellingen via Sponsorkliks te plaatsen! Dat kun
je doen 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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Kanovereniging Skonenvaarder
(aangesloten bij het WaterSportVerbond)
Adres clubgebouw: Reeveweg 2, 8265 PR Kampen; T 06 39678418
Banknummer: NL04 INGB 0007 3251 94
Bestuur

///

Website: www.skonenvaarder.nl
E info.skonenvaarder@gmail.com

Bertus Flier, voorzitter
T 06 47303487
Wim T. Lammerts, secretaris
T 06 29567026
Jacco de Groot, penningmeester T 06 40242116 E pm.skonenvaarder@gmail.com
Bert Vorsselman, ledenadministratie
T 06 14206850 E la.skonenvaarder@gmail.com
Johan Hertong, lid
T 0321 785532
Wil Habers, lid
T 0527 652829
Contactpersonen commissies
Vertrouwenscontactpersoon
Harro Brinkman
T 06 54972031
E 4harro@gmail.com
Beheer clubgebouw (reserveringen) en onderhoud gebouw en terrein
Bertus Flier
T 06 47303487
Ligplaatsen en sleutelbeheer
Bert Vorsselman
T 06 14206850
E la.skonenvaarder@gmail.com
Logboek
Jaap de Lange
T 038 3323988
E logboek@skonenvaarder.nl
Kanopromotie (scholen, kanoclinics)
Bertus Flier
T 06 47303487
Kantinecommissie
Riet Haveman
T 06 51158601
Team Webbeheer
E website@skonenvaarder.nl
Toercommissie
Wim T. Lammerts
T 06 29567026
Wedstrijdcommissie
Begeleiding Everard Bos T 038 3324497
Trainers: Job Vrieswijk T 06 16174093 / Chris Hellendoorn T 038 3329591
Hanzeregatta
Jacco de Groot
T 06 40242116
4K
Wim T. Lammerts
T 06 29567026
Informatie over lidmaatschap, donateurs en dergelijke
Zie de website (Info: lidmaatschap) voor contributies, donateurschap, huur ligplaats
en clubboten, wedstrijdlicenties, werkplicht leden, beëindiging lidmaatschap e.d.
Het inschrijfformulier is op te vragen bij de ledenadministratie.
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