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De Zwolse Kanovereniging "De Peddelaars" is 26 november 1932 
opgericht en bestaat nu al meer dan tachtig jaar! 
Bij de vereniging staan kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind 
je terug in de activiteiten die georganiseerd worden door enthousiaste 
leden. Gedurende de zomertijd (van omstreeks 1 april tot omstreeks 1 
oktober) wordt er op de dinsdagavonden om 19.00 uur gevaren vanaf de 
kanoloods. Als afsluiting wordt er nog wat gedronken en nagepraat in de 
loods. Deze avonden worden afgewisseld met weekendtochten en andere 
evenementen. In de winter kan, bij voldoende belangstelling, de 
kanovaardigheid op peil gebracht/gehouden worden bij de 
zwembadinstructie en met het peddelen in de C10. 
Het clubblad “Peddelnieuws” van "De Peddelaars" verschijnt viermaal 
per jaar. Het is een blad voor en door leden. Iedereen kan dus kopij 
inleveren! 
De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze 
bedragen zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden 
voldaan. Je kunt het eerste termijn voor 1 december en het tweede 
termijn voor 1 juni overmaken op het volgende nummer:  

NL74 INGB 0001 0261 12 
Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk 
bij de secretaris te geschieden. 

 
Contributie:  
Seniorlid (incl. TKBN): €   47,- 
Samenwonende partner (TKBN 100% korting): €   29,- 
Overige inwonende gezinsleden: €     0,- 
  Sleutelgeld loods: 
  Sleutelgeld toegangshek 

€   12,- 
€   45,- 

  Ligplaats Kajak: €   26,- 
  Ligplaats Canadees: €   33,- 
Donateur bijdrage (minimaal): €   15,- 
Instructie (3 x instructie): €   15,- 
Bootgebruik verenigingsavonden,  1e jaar: €   15,- 
     2e jaar: €   50,- 
     3e jaar: € 100,- 
Boot, huur per dag,   Kajak €     5,- 
     Canadees €     7,50 
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Website: www.kvdepeddelaars.nl Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl 
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Redactioneeltje  
Het is de laatste dinsdagavonden stil bij de loods. Vakantie en 
tegenvallend weer zorgen ervoor dat een halve kan koffie voldoende is. 
Nadat dit Peddelnieuws in de bus is beland zal de animo om aanwezig te 
zijn wel weer toenemen, schat de redactie in. 
De Veluwerally, de IJssel-afvaarttocht op 24 september krijgt dit jaar een 
experiment. De organisatie wil er een meerdaags evenement van maken 
en biedt de deelnemers op zaterdag ook een programma aan. Hoe dit 
eruit gaat zien is nog niet bekend gemaakt maar zal zeker een tochtje op 
de IJssel inhouden en activiteiten op de (start)camping in Deventer. 
Belangstelling? Volg de ontwikkeling op de rallysite: www.veluwerally.nl  
Veel kanoplezier. 

De redactie. 
Ledenmutaties 
Nieuw lid:  

 
 
 
 

Van het bestuur/Beheerscommissie: 
De koelkast in de “clubhut ” is aan het eind van zijn latijn. Hij draait 
inmiddels met een energielabel Z. Mocht iemand een tafelmodel koelkast 
over hebben, de vereniging houdt zich aanbevolen. 
 

Van het Bestuur 
In het vorige Peddelnieuws hebben we bekend gemaakt dat de ZVZ een 
gezamenlijke BBQ met de Peddelaars wil houden op 16 september. 
Het afsluitweekend in Molkwerum stond gepland op 9–11 september 
maar dat is veranderd in 15 –17 september omdat onze zustervereniging 
in Ratzenburg haar 40 jarig jubileum viert en daar de Peddelaars voor 
heeft uitgenodigd. Deze uitnodiging konden wij niet afslaan en zodoende 
komt het BBQ-en met de ZVZ in het geding. 
We zullen de ZVZ meedelen dat we helaas verhinderd zijn en de 
uitnodiging graag volgend jaar willen waarmaken. 
 

http://www.veluwerally.nl/


 
5 

Doedag 
In tegenstelling met wat er in de toerkalender staat, is er besloten de 
doedag te houden op 7 oktober. Er staan nog diverse klussen open in de 
klusagenda: wand in de clubhut schilderen, buitenschilderwerk, 
verenigingsboten schoonmaken, dakgoten reinigen, terrein onderhoud... 
 
Genoeg te doen dus…. 
Graag aanmelden ivm. de planning! 
 
Zelf handgereedschap meenemen is aanbevolen. 
voor schildermateriaal wordt gezorgd 
tot ziens aan de loods. 

Namens de beheerscommissie, Freek Augustijn 
 

Shirts 
Er hangen verenigingsshirts in de loods(kantine).Ik heb deze dubbel. 
Je kunt er een of meer meenemen. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
behalve als je een donatie in/aan de "koffiepot" wilt doen. 

 Rieky Kroonenburg  
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Gezellige Avond 

 

 

 

 

 

 

Jodelahiti! 
Dit jaar bestaat onze kanovereniging 85 jaar! Dit willen 
we graag met jullie vieren op de gezellige avond, en wat 
past er dan beter bij zo’n feest dan Tirol?  

Het is de bedoeling dat alle 
deelnemers aan dit feest een eten-
bijdrage maken. Om te voorkomen 
dat iedereen “Gebraden Tiroler 
aardappels met Zillertaler spek en 
Graukäse” klaar maakt, verzoeken 
we jullie bij de aanmelding even 
kontakt op te nemen met Arno. 
 
Daarnaast worden Tiroler dijenkletsers 
(Schuhplattler), tiroler live-muziek, en jodelbijdrages 
zeer op prijs gesteld! Graag overleggen met Alex. 
 
Zoals gebruikelijk zijn de drankjes voor rekening van 

de vereniging, en is de bijdrage voor het eten 10 euro per persoon. Graag 
bonnetjes meenemen van de ingrediënten, die krijg je weer terug. 
 
Voor alle duidelijkheid, we gaan natuurlijk allemaal in stijl verkleed; de 
jury zal de prijs toekennen aan de best/mooist verklede man en vrouw 
toekennen! 

Datum: 18 november 

Opgave: Vóór 1 november 
tirol-at-kvdepeddelaars.nl  
of 0570523937, 

Contactpersoon Alex Behage of Arno Siemann 

Aanvang: 17.00 uur 

Locatie: Speeltuingebouw Assendorp,  
Geraniumstraat Zwolle 

  

 

https://www.visittirol.nl/activiteiten/cultuur-dagelijks-leven/eten-drinken/gebraden-tiroler-aardappels
https://www.visittirol.nl/activiteiten/cultuur-dagelijks-leven/eten-drinken/gebraden-tiroler-aardappels
https://www.visittirol.nl/activiteiten/cultuur-dagelijks-leven/eten-drinken/gebraden-tiroler-aardappels
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(Uit de Swollenaer) Kanovereniging bestaat al 85 

jaar en peddelt rustig verder in Zwolle 

 
Kanovereniging De Peddelaars (Marjan Brouwer en Bert Klerk)Foto: Pedro Sluiter Foto 
2017 
Redactie: Mark de Rooijzondag 23 juli 2017 22:34 
 
(door Mark de Rooij) 
ZWOLLE - Kanovereniging De Peddelaars vaart al 85 jaar onder de 
radar in Zwolle en peddelt met zo'n honderd leden rustig richting de 
toekomst. Er is niet veel reuring en/of jeugdige aanwas, maar voorzitter 
Marjan Brouwer (40) en het langst zittende lid Bert Klerk (70) zien de 
toekomst zonder zorgen tegemoet. 
Het is dinsdagavond en dus verenigingsavond van de club die huist aan de Holtenbroekerdijk, 
waar tientallen meters verderop de Zwolsche roei- en zeilvereniging (ZRZV) zit. Bert Klerk 
heeft waldienst. Dat houdt zoveel in als dat hij: het club- en botenhuis opent en afsluit, schoon 
maakt of houdt, beschikbaar moet zijn voor belangstellenden die voor het eerst komen en 
ervoor zorgt dat koffie en thee klaar staat. Een stuk of vijftien leden gaan deze avond te water 
in hun eigen kajak of 'Canadees', een open kano voor meerdere personen. Het zijn de 
bekende gezichten. Een aantal daarvan is pas sinds vorig jaar lid, maar hebben zich al vaker 
laten zien dan anderen die al meer dan tien jaar lid zijn. "Sommigen zie je hier nooit, maar 
die gaan wel eens met een tocht mee", zegt Marjan Brouwer. "En sommige leden zie je echt 
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nooit", aldus Klerk. "Daar ligt bijvoorbeeld een boot en daar staat een naam bij, maar ik 
zou niet weten wat voor gezicht daar bij hoort." 
 
Misbruik 
Of er in dit geval sprake is van misbruik, wil Klerk niet zeggen, maar dat de ligplaatsen wel 
eens zijn gebruikt als botenstalling staat als een meerpaal boven water. "Soms gaat het heel 
subtiel. Dan zijn ze in het begin nog wel wat actief als lid. Maar het gebeurt ook opzichtig. 
'Ik wil wel lid worden, hebben jullie een ligplaats voor me', wordt dan gevraagd. Dan weten 
we het vaak al. Daar hebben we ons diverse keren mee in de vingers gesneden. En dan ligt 
zo'n boot hier jaren achtereen." 
 
Geen wedstrijdafdeling 
Aangezien De Peddelaars geen wedstrijdafdeling heeft en geen open toernooien organiseert, 
vaart de vereniging al jaren onder de radar in Zwolle. Vier of vijf keer per jaar brengt het een 
clubblad uit met jaarverslagen, verenigingsnieuws en verslagen van de tochten die de leden 
hebben ondernomen. De Peddelaars organiseert zelf drie of vier keer per jaar een 
kanoweekeinde voor de leden, die vaak op tochten van andere verenigingen meegaan. 
Het verloop en/of de aanwas is gering. "Vorig jaar hebben we dan vijf leden erbij gekregen. 
Daar klikt het mee en die zijn blijven hangen. Die van het jaar daarvoor zijn vrij snel weer 
weggegaan. Dit jaar hebben we nog nauwelijks aanmeldingen", weet Klerk. Twee studentes 
die de afgelopen jaren voor wat vers bloed zorgden, waren op een dag ineens vertrokken. "Die 
waren klaar met de studie hier en gingen weer weg uit Zwolle." 
Met een ledenaantal dat al jaren rond de honderd dobbert is de urgentie om nieuwe leden te 
werven niet groot. Klerk: "We hebben wel eens promotiedagen gehad. Iedereen kan iedere 
dinsdag kennis maken met de kanosport. We hebben ook wel eens gedacht om ons wat meer 
te profileren. Maar als je nieuwe leden wilt moet je ook ligplaatsen hebben. Daar hebben we 
niet veel van over." Klerk en Brouwer zien geen obstakels voor de vereniging in de toekomst. 
Geen jeugd 
"Wat jongeren erbij zou leuk zijn", zegt Brouwer. "Oudere jongeren dan." Van een 
jeugdafdeling zal het niet komen, legt Klerk uit. "Het loont niet. Je hebt heel veel werk 
overdag. Die kinderen vinden het even leuk en dan zijn ze weer weg", zegt Klerk. "Veel zijn 
al vanaf de jaren zeventig lid. Dat is ook de meest actieve groep." Groot voordeel van het 
kanoën is volgens Klerk dat het tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. "We hebben een 
nieuw lid, die is net 65 jaar geworden. Het is enorm goede therapie, als lichaamsbeweging. 
Als je nog door je knieën kunt om in het bootje te stappen, ben je zo weg. Het is eigenlijk net 
als fietsen. Je zit en geniet van de omgeving. En het is geen dure sport", aldus Klerk. 
Brouwer is verknocht sinds ze tien jaar geleden door haar vriend kennis maakte met de kano. 
"Lekker buiten , je hebt weinig middelen nodig. Samen het water op, samen van de natuur 
genieten. Dat is heerlijk." 
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 Randmeertoertocht 

(Geen verslag; enkele foto’s; fotograaf: Wim van Genne)  
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Pinksterkamp 
Al jaren roepen we dat we de Wieden, door z’n rust en afwisseling, tot 
het mooiste kanogebied van Nederland rekenen. Tijdens het 
Pinksterkamp kunnen we dit nog eens uittesten want de Vaarcommissie 
heeft een camping bij de Loosdrechtse plassen, een ander mooi 
kanogebied, gereserveerd. Rika en ik komen op vrijdag als eerste aan in 
Mijnden en kunnen op het nog vrije veld van de camping een mooi 
plekje zoeken. Na ons te hebben geïnstalleerd gaan we een proefvaart 
maken in onze tweepersoons kajak. Helaas blijk ik het roertje 
thuisgelaten te hebben. Zonder roertje en als extra handicap onze hond 
Noeska achterop de boot als windvanger blijkt dat een helse opgave. Op 
de Drecht gaat het nog een beetje en kunnen we wennen aan het moeilijk 
stuurbare gedrag van de boot. Maar zodra we de Tweede Plas opvaren 
worden we een speelbal van wind en golven en met veel moeite bereiken 
we de overkant van het water. Via de Muyeveldse Wetering varen we 
terug naar de camping. Inmiddels zijn er meerdere deelnemers 
gearriveerd. Op goed geluk bellen we Arno. Die blijkt nog thuis  te zijn 
en hij zal ons roertje meenemen. 
 
De volgende dag, zaterdag, tijdens de koffiekring, zijn zo ongeveer alle 
deelnemers aanwezig. Ook Mieke, die slechts één dag meevaart. Annet 
van der Veen, die de gehele organisatie van het kamp tot haar taak heeft, 
zet een route van Rob Nuy uit.  Het aantal meevarenden blijkt erg klein 
te zijn, vier boten slechts, zes personen. De overige Peddelaars laten deze 
dag de pedalen draaien i.p.v. de peddel. De korte regenbui zorgt voor 
enig oponthoud voor het vertrek. Daarna wordt het mooi weer. 
Via de Drecht, het eiland Robinson Crusoë en de Eerste Plas, en een 
moeilijk vindbare doorsteek in Oud-Loosdrecht komen we op de Vuntus 
terecht, waar een mooie pauzeplek is bij een strandje. Veel te vroeg, qua 
afstand, vindt een deelnemer, mooi op tijd voor de lunch vinden de 
anderen. 
Daarna gaat er iets mis met de route door wat onduidelijkheden. 
Uiteindelijk komen we toch op de Kromme  Rade terecht. Bij een wit 
huis moeten we rechtsaf en een slinger maken. De doorgang voor 
motorbootjes is geblokkeerd; naast de blokkade kunnen we, met enig 
trek- en duwwerk over een drempel het obstakel passeren en 
terugkomend van de slinger wordt dit herhaald. 
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Het vervolg van de route leidt ons tussen Nieuw- en Oud-Loosdrecht 
door. De terugweg gaat over de Eerste Plas en de Drecht. Mieke ervaart 
voor het eerst het varen over groot water met wind en golven en zij 
slaagt met vlag en wimpel voor het echte Peddelaarschap. 
’s Avonds is er de traditionele barbecue in de kring. 
 
Voor de zondag staat het rondje over de Vecht op het programma. Te 
beginnen over de Muyeveldse Wetering, daarna de Vierde en Vijfde Plas 
en vervolgens via het Tienhovens kanaal, inclusief de waterrotonde, naar 
de Kraaiennestsluis, een zelfbedieningssluis. We zijn nu met zes boten. 

Ties vaart deze dag mee en treedt op als sluiswachter. 
Daarna varen we over de Vecht richting Loenen en kunnen ons 
verwonderen over de vroegere rijkdom van de Hollanders die hier hun 
majestueuze buitenverblijven hebben gebouwd, te beginnen met kasteel 
Nijenrode. Na Breukelen volgt Nieuwersluis, een beruchte naam voor 
diegenen die ooit hun militaire dienstplicht moesten vervullen, het 
“strafkamp” staat in de steigers. 
De Mijndese Sluis is blijkbaar een bezienswaardigheid. Tientallen, 
commentaar leverende, mensen op stoeltjes aan de kant die het gedoe op 
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het water aanschouwen. De heen en weer rennende sluismeester weet de 
sluis goed vol te stouwen en als haringen in de ton zitten we opgesloten 
tussen de motorboten. Als iedereen z’n sluisgeld heeft betaald gaat de 
deur naar Loosdrecht al open. Kort daarna varen we de haven bij onze 
camping weer in. 
Deze avond staat het pannenkoekenbakken op het programma, ook een 
traditie. 

 
Op maandag bezoeken we al varend de Kievitsbuurt, ten westen van de 
Vierde en Vijfde Plas: tientallen legakkers waarop menig zomerhuisje is 
gebouwd. In het tweede gedeelte mag niet met motorbootjes worden 
gevaren, maar wat daar aan de wal bij de huisjes ligt kan niet zonder 
motor verplaatst worden. We varen terug door de “Kalverstraat” en het 
is duidelijk hoe deze vaart aan haar naam komt. 
Ons Pinksterkamp is geslaagd, met dank aan Annet. 
En zijn de Wieden nog steeds het mooiste kanowater? Hoewel ik 
genoten heb van het varen op de  
Loosdrechtse plassen, geef mij toch maar de rust en de natuur die ik in 
de Wieden ervaar. Niettemin ga ik graag een volgende keer weer mee 
naar Loosdrecht. 

Ernst Noordhuis 
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Wildwater in Overijssel 
Voor zondag 2 juli stond Wildwatervaren Hardenberg op het 
toerprogramma, zodat uw reizend verslaggever op die morgen de 
provincie introk op zoek naar wildwater. De groep wildwatervaarders 
binnen onze vereniging is niet groot maar hun daden leveren vaak 
spectaculaire foto’s op. De wildwaterbaan in Hardenberg haalt het niet 
bij een wildwaterrivier in de Alpen of Pyreneeën maar toch kan ook hier 
de techniek ervan goed beoefend worden, zo ook op deze zondag. Wim 
en Jacquelien Langevoort, Arno en Ties Siemann en Wieske van Dijk 
(een toekomstig lid) hebben hun ww-kunsten vertoond in de hoop 
meerdere leden enthousiast te kunnen maken. Bovendien hebben de 
broers Bram en Ted Brouwer de baan aan een consumenten 
veiligheidstest onderworpen door er zwemmend en met een 
rubberbootje af te gaan. 
De wildwaterbaan aan de Europaweg in Hardenberg is in 2014 geopend 
heeft een natuurlijk verval van 1,5 meter en is 140 meter lang. Door 
verschillende obstructies in de baan ontstaan keerwaters, staande golven 
en kleine walsen. Een foto impressie (foto’s: fam. Langevoort). 
 

Bert Klerk 
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Rondje Vecht + BBQ 
Met een volle 10 persoons en een 5 tal kajaks hebben we zondag 16 juli 
het jaarlijkse rondje vecht gevaren. Een kanoronde met een hindernis: de 
passage van de Centuurbaan. Na terugkomst bij de loods werd deze dag 
afgesloten met een bbq waaraan 25 personen hebben deelgenomen. 
De foto’s geven een beeld van een gezellige vaar- en bbq-dag. 

Bert Klerk 
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Rondje Zwolle-Friesland – een trektocht per kajak 
In Joure is een zeiler op de wal bezig met het meten van de 
windsnelheid. Windkracht 6 met uitschieters naar 7. Dit hebben Wim 
van Genne en ik die hele dag ervaren. Direct al ’s morgens, varend vanaf 
Eernewoude over de Krite en Grutte Bleipet, met tegenwind. Als er zo’n 
vlaag komt heb je het gevoel tegen een muur op te varen en hou je 
peddel maar stevig vast anders gaat die een andere weg. De Geau op met 
tegenwind en dan volgen enkele meren: Sitebuorster Ie en de Peanster 
Ie, ook grotendeels tegenwind. Pas op de Greft kunnen we zo nu en dan 
beschutting zoeken bij de hoge wal. Daar zijn zeilscholen voor de 
jeugdigen gevestigd. De kinderen kunnen hun kleine bootjes niet 
overeind houden en om de haverklap slaat er eentje om. Vaak tot groot 
plezier van de zeiler en hij/zij klimt op het zwaard, pakt de mast en hijst 
het bootje overeind tegelijkertijd erin duikend en proberend het roer 
weer onder controle te krijgen. Soms leidt het tot paniek van de jeugdige 
kapitein. Duidelijk is dat bij deze weersomstandigheden het aantal 
instructeurs onvoldoende is om de groep te kunnen leiden en instrueren. 
Bij de Bokkumer Mar staat op de camping veel publiek naar de zeilers te 
kijken. Van één boot is de giek losgeraakt en het gehele zeil met giek 
slingert rond in de wind, een zeer gevaarlijke situatie waar de instructeur 
niet goed mee omgaat. Onder het publiek zijn deelnemers aan het 
TKBN-zomerkamp, die vanwege de wind niet zijn gaan varen.  Ons 
wordt koffie aangeboden maar we varen verder. Ons doel is Langweer. 
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Na Akkrum gaat de tocht verder over de Meinesloot, ook merendeels 
met tegenwind. Verder zigzaggend naar de Noorbroekster Feart 
waardoor we voor een deel in de luwte kunnen varen. We komen langs 
Joure en we besluiten daar te overnachten. We hebben er dan 28 km op 
zitten en tot onze verrassing is de gemiddelde snelheid toch nog 5,4 
km/uur. Maar Joure  blijkt overvol te zijn; dat weekend zijn er de 
ballonfeesten en ook is er een nationaal treffen van de camperclubs. Met 
moeite vinden we vlak bij de plaatselijke kanoclub een plaatsje voor de 
tenten en dat blijkt het hondenuitlaatpaadje te zijn, zeer tegen de zin van 
een aantal hondenbaasjes. 
Die avond gaat het regenen en de gehele nacht spatten de druppels op 

onze tentjes. De volgende dag wordt het pas om negen uur droog en 
pakken we de spullen snel in de kajaks. 
 
Wim en ik zijn dan al vier dagen onderweg. Gestart in Zwolle varen we 
de eerste dag naar Ossenzijl en overnachten op een zeer zompig terrein 
van camping De Kluft. Een afstand van bijna 40 km met straffe 
tegenwind. Ook de dag erna moeten we tegen de wind – windkracht 4 -  
het Tjeukemeer oversteken, een zware klus op zo’n groot meer. Via de 

Anorak aan, Anorak uit, Anorak aan ..... Meerdere malenm  achtereen 
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Langweerder Wielen bereiken we de camping in Broek. Een leuke, 
kleine, camping aan het water. De wal is erg hoog, wat noodzaakt om 
staand uit de boot te stappen. Achteraf blijkt er een lage steiger te zijn, 
voor ons aan het oog onttrokken door roeibootjes. Jongeren die we 
onderweg in zestienkwadraten hebben ontmoet arriveren ook op deze 
camping. Eén ervan gaat niet in een tentje slapen maar installeert een 
hangmat tussen twee bomen. Vanwege de regenverwachting spant hij er 
een tarp overheen. Als hij erin ligt, met al z’n tassen ook hangend aan de 
mat, lijkt het meer een hangzak geworden. Hij heeft lekker geslapen 
horen we de volgende dag. 
Wat ons tot nu onderweg is opgevallen dat er zoveel boten te koop 
aangeboden worden. Het lijkt een openbare marktplaats. Als je op 
sommige punten gaat tellen blijkt daar 1/3 deel van de vloot te koop. 
 
Van Broek varen we de volgende dag naar Eernewoude. Daarvoor 
steken we het Sneekermeer over en varen een eind over het Prinses 
Margrietkanaal met al het zware scheepvaartverkeer tot Grouw. Bij een 
kanosteiger in de haven van Grouw pauzeren we. Een groep kanoërs 
komt aanvaren en ziet onze steiger niet. Bij een te hoge steiger stappen 
ze uit met als gevolg dat er twee vaarders te  water raken. De groepsleden 
blijken deelnemers aan het TKBN-zomerkamp in Nes, bij Akkrum, te 
zijn die de korte route varen. Er zijn veel bekenden van mij bij. Na wat 
herinneringen te hebben opgehaald gaan we Grouw in en bekijken het 
mooie kerkje met de oude huizen eromheen en doen inkopen voor de 
maaltijd. 
Camping Het Wiid in Eernewoude blijkt een gigantisch grote camping en 
het kost nogal wat moeite om de juiste ingang voor boten te vinden. 
Voor de receptie moet je dan nog een eind lopen. 
 
De vijfde dag willen we naar Sloten,we zijn dan al weer op de terugweg 
naar Zwolle. Na vertrek uit Joure klaart het weer snel op. Aanvankelijk is 
het rustig op het water maar in de Jeltesloot is het een drukte van belang, 
een komen en gaan van allerlei pleziervaartuigen, alsof het een parade is. 
De kleinere boten trekken de meeste golven en maken het varen voor 
ons een stuk zwaarder. Op het Slotermeer heerst windkracht 4 met de 
wind van opzij, dus langsgolven. Dat wordt iets te lastig en daarom gaan 
we eerst licht schuin tegen de wind in om bijna bij de overzijde naar links 
af te buigen om de wind in de rug te voelen. Sloten heeft een prachtige 
kampeerplek, vlak bij de molen. Je  
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. Van gemeentewege zijn er zelfs waslijnpalen neergezet. ’s Avonds komt 
de havenmeester langs. Omdat we geen boot in het water hebben liggen 
betalen we alleen voor het tentje en de toeristenbelasting. Totaal € 3,50 
per persoon. Bij navraag blijkt dat iedereen hier mag kamperen, ook 
fietsers! 
In het zonnetje en in het kampeerstoeltje is het genieten van de rust, 
maar ook van de bedrijvigheid van de boten en bootjes die langskomen 
en aanleggen. 
 
Op weg naar Overijssel moeten we Tjeukemeer weer oversteken. Ook 
hier weer windkracht 4, met langsgolven. Als we de Linhorst 
Homansluis, op de grens met Overijssel, naderen is het behoorlijk druk 
op de Helomavaart, maar eerst moeten we nog door de brug bij 
Oldelamer. Voor de doorgang aan de linkerzijde gaan we tijdig links 
varen. Na de brug komt er van achteren een grote stoet boten aanvaren 
waardoor we niet direct weer naar rechts kunnen, maar vóór ons zien we 
tegenliggers naderen. Zodra er in de stoet een beetje ruimte ontstaat, 
direct achter een paar zeiljachten, steken we over, zoals het hoort: eerst 
meevaren met een der jachten, af laten vallen en direct achter het jacht 
meevarend verder naar de rechteroever. Dan klinkt een scheepstoeter, 

Wind tegen... 
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 een motorkruiser is het niet eens met onze handelwijze. De stuurman 

geeft gas, schudt z’n hoofd nog eens naar ons en vaart met (te) grote 
snelheid de zeiljachten voorbij, net nog de tegenliggers ontwijkend, om 
maar eerder bij de sluis te zijn. Blijkbaar zaten wij met z’n eerste poging 
daartoe in de weg. We komen al snel bij de sluis en die is net geopend 
voor onze zijde. De eerste schepen varen naar binnen en Wim en ik laten 
ons nadrukkelijk zien aan de sluiswachter. De haastige motorkruiser 
wordt door de sluiswachter tegengehouden, een der zeiljachten mag nog 
naar binnen en wij. De brug en sluisdeuren gaan dicht terwijl er nog 
voldoende ruimte is voor meerdere schepen. Dan vernemen we dat 
vanwege de harde wind en de windrichting op dat moment het aantal 
boten in de sluis beperkt wordt. Het leidt tot enig leedvermaak bij ons. 
Ditmaal kamperen we op camping de Turftente in Wetering, bekend bij 
een aantal Peddelaars. Ook daar is een heel zompig veld, maar vlak bij de 
waterkant is de grond iets steviger. 
De volgende dag varen we terug naar Zwolle, na een pauze bij de 
Waterlelie in Belt-Schutsloot. De eigenaar ervan moppert over de 
weersites zoals buienrader en weeronline. Dat weerhoudt een boel 
mensen om er op uit te gaan, terwijl het lokaal vaak, ondanks de 
voorspellingen, goed weer is. Het is veel te rustig op en rond het water! 
In totaal hebben we 225 km afgelegd in 7 dagen, waarvan het merendeel 
tegen de wind in. 

Ernst Noordhuis 
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’s Ochtends vóór het vertrek, bij de Wetering. Geen pot met goud 
gevonden in mijn kajak. Foto: Wim van Genne 



 
23 

Zeeweekend 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels al weer jaren een traditie, kamperen in Callantsoog,  
bruinbakken op het strand en kan-surfen in de golven. ’s Avonds een 
stukje vlees van de BBQ, een drankje, ach, wat wil een mens nog meer… 
 
Wat doen we daar, voor de nieuwe leden onder ons? We varen in 
wildwaterkano’s in de branding, en oefenen onze technieken (of leren ze 
aan) erg leuk, erg vermoeiend, en ook nog leuk om te zien (zeker als het 
mis gaat). We zorgen voor uitleg en helpen als het misgaat… Ook zijn er 
–als je geen eigen materiaal hebt- voldoende kano’s beschikbaar. 
 
Dagindeling: 
Vrijdagavond:  aankomst op de camping  
Zaterdag:  koffie rond 10.30uur,  rond 11.30 uur naar het strand 
Zondag:  10 uur koffie, 11 uur naar het strand, 

Rond 15 uur opbreken. 
 

Meer informatie:  Arno Siemann. 
  

Datum: 25, 26 en 27 augustus 

Opgave: Vóór 19 augustus 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 06-53861575, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Arno Siemann 

Adres:: Camping de Nollen 
Westerweg 8 
1759 JD  Callantsoog 
Tel: (0031) (0)224 581281 
Fax: (0031) (0)224 582098 
E-mail: info@denollen.nl  
Internet: www.denollen.nl 
We staan op veld T9-T16 
 

  

  

 

mailto:info@denollen.nl
http://www.denollen.nl/
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Afsluitend Weekend  

 

 

 

 

 

 

 

  
(Let op: op het vaarprogramma staan nog andere data!) 
Weer een keer een kanokamp in het westen van Friesland. Zijn we een 
tijdje niet geweest. Molkwerum ligt direct aan het IJsselmeer. We maken 
een tweetal tochten: één richting Hindelopen en één richting Stavoren, 
dus niet direct op het IJsselmeer. Mochten er mensen zijn die een tochtje 
op het IJsselmeer willen maken, dan kunnen we bekijken of dit mogelijk 
is. Voor het varen op het IJsselmeer is wel een zeekano, zwemvest, kano-
ervaring en goede conditie vereist. We bekijken in het weekend wat er 
qua vaarwater mogelijk is. 
 
Het programma: 

Vrijdagavond:   
Aankomst op de camping (is mogelijk vanaf 14.00 uur) 

Zaterdag:   
Koffie om 10.30 uur. Vertrek kanotocht 11.15 uur 

Zondag:   
Koffie om 10.00 uur. Vertrek kanotocht 10.45 uur. 
Opbreken kamp rond 15.00 uur 

 
Tot ziens! 

De Vaarcommissie 

Datum: Vrijdagavond 15 sept. t/m zondag 17 sept. 

Opgave: Vóór 5 september 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 0570-523937, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Annet van der Veen 

Adres:: Camping ‘t Séleantsje 
‘t Séleantsje 2  
8722 HE Molkwerum  
T +31 (0)514 68 13 95  
E info@camping-seleantsje.nl 
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Tijdens het Pinksterkamp in Molkwerum 2009 
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Veluwe Rally 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De VELUWE RALLY is een van de grootste kano-evenementen in Nederland. 
De tocht wordt georganiseerd door de Stichting Kanoactiviteiten, 'commissie 
de Veluwerally'. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 
Midden-Nederland onder nummer 852861527. Deze prestatietocht is bedoeld 
voor iedere ervaren kanovaarder. De oudste deelnemer is inmiddels 80 jaar! 
Wanneer je jonger bent dat 14 kun je de tocht onder begeleiding van iemand 
van minimaal 18 jaar varen..  
 
De Veluwerally wordt elk jaar gehouden op de laatste zondag van 
september. 
 
De tocht voert over de IJssel van Deventer naar Wijhe (ca. 20 kilometer) , 
Hattem (ca. 35 kilometer) of Kampen (ca. 50 kilometer of ca. 80 kilometer). De 
20, 35 en 50 KM afstanden gaan stroomafwaarts. De 80 KM deelnemers varen 
eerst stroomopwaarts naar Gorssel, en dan stroomafwaarts naar Kampen.  
Met ingang van dit jaar dus vier afstanden!  
 
ZATERDAGPROGRAMMA 
Het zaterdagprogramma zullen we later bekend maken. Er zullen echter 
verschillende activiteiten op en rond het campingterrein in Deventer worden 
uitgevoerd. Daarnaast zullen enkele organisaties zichzelf presenteren. Zo 
verwachten we een aantal leveranciers van kampeer- en kano-artikelen.  
 
VAARSCHEMA OP ZONDAG 
Starttijden Deventer 
07.30 uur   80 km-vaarders, naar Kampen 
08.00 uur   50 km-vaarders, naar Kampen 

Datum: Zondag 24 september 

Opgave: Per 10 september 
Bara43cl-at-kpnmail.nl 
of 038-4213014, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Klaas Loots 

Afstanden: 20, 35, 50 of 80 km 
I: www.veluwerally.nl   
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08.15 uur   35 km-vaarders, naar Hattem 
08.30 uur   20 km-vaarders, naar Wijhe 
09.00 uur   Sluiting van de start. 
 
Sluitingstijden van de finishposten 
14.00 uur   deadline voor 80 km vaarders in Wijhe 
16.00 uur   20 km in WIjhe 
17.00 uur   35 km in Hattem 
18.00 uur   50 km in Kampen 
20.00 uur   80 km in Kampen 
Startkaarten kunnen worden opgehaald bij de startplaats tot het tijdstip van de 
start.  
 
INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan bij het startbureau tot 09:00 uur op de zondag van de 
Veluwerally. Het heeft echter de voorkeur om via de website in te schrijven, zie 
hierboven de knop "inschrijven".  
 
KOSTEN 
Zie volgende pagina 
 
PRIJZEN 
Elke succesvolle deelnemer ontvangt een medaille. Er is een aandenken voor de 
oudste vaarder op elke afstand. De vereniging met de meeste succesvolle 
vaarders op een afstand krijgen een herinnering.  
 
KAMPEREN 
Het is mogelijk om te kamperen bij de startplaatsen vanaf vrijdagmiddag. De 
kampeerplaatsen zijn de stadscamping Deventer. Er zijn beperkt elektrische 
aansluitpunten voor caravans (extra kosten). Een kampeerkaartje kost € 5,00 
p.p. per nacht, te voldoen bij aankomst.  
 
BUSSERVICE 
Voor de deelnemers die hun auto bij de finish willen parkeren rijdt er op 
ZATERDAG een bus. Deze vertrekt uit Kampen (bij ZC'37, Gat van 
Severingen) om 17.00 uur. De bus stopt ook in Hattem en Wijhe, maar alleen 
na overleg met het inschrijfbureau! Aankomst Deventer om 19.00 uur. Om 
verzekerd te zijn van een plaats wordt aangeraden om bij voorinschrijving te 
reserveren en te betalen. Een buskaartje kost € 12,50 p.p. 
 
AANSPRAKELIJKHEID EN REGLEMENT 
Deelnemers dienen zich aan het verstrekte reglement te houden. Het dragen 
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Tijdens het Himmelfahrtreffen in Duitsland 

van een zwemvest wordt dringend aangeraden. De organisatie kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of vernieling van persoonlijke 
eigendommen. Iedereen neemt deel voor eigen risico en is zelf 
verantwoordelijke voor het nakomen van de vaarreglementen.  
 
Alternatieve scenario's 
Bij mist wordt de start van de VeluweRally vertraagd. Als de vertraging te groot 
wordt kan worden besloten één of meer trajecten aan te passen. Het is van 
groot belang om de website in de gaten te houden, en via de email 
(nieuwsbrief), twitter en facebook op de hoogte te blijven. Meld je dus aan voor 
de nieuwsbrief. 
 
INSCHRIJVEN 
via Klaas Loots zie boven.  
 
KOSTEN 
Het inschrijfgeld bedraagt (via ons dus) € 10,00 p.p. Inschrijven via de 
kanovereniging geeft recht op 10% korting. Inschrijvingen na 10 september € 
2,00 p.p. extra. Er vindt geen restitutie plaats indien het evenement door 
overmacht wordt afgelast.  

 

Klaas Loots + De Vaarcommissie 
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Herstvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse traditie: wandelen in België…. Als de zon boven de berg 
uitkomt, en na het ontbijt de koffiekring wordt gevormd, wel, wie wil er 
nu niet bij zijn? Na de koffie een flinke wandeling, boodschappen doen, 
sportief bezig zijn (stromend water varen, quad rijden?) en in de 
namiddag – die toch al om 15 uur begint, soms, ‘evaluatie’ ….. ’s Avonds 
in de kantine spelletjes, lezen, een biertje, wat wil je nog meer? 
 
Het programma: 

Zaterdag:   
Koffie om 10.00 uur. Vertrek voor een wandeling ca 11 uur.   
15 uur (eerder/of later) gezellig kring-zitten… 
Zondag t/m Zaterdag: Hetzelfde! 

 
Mensen die een huisje/caravan willen huren: zelf regelen met 
Annemarie! 

 De Vaarcommissie 

  

Datum: Zaterdag 21 okt. t/m/ zondag 29 okt. 

Opgave: Vóór 1 september 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 0570-523937, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Arno Siemann 

Adres:: Route de la Lienne 16 
BE 4987 Stoumont-Rahier 
Tel: 0032 80705950 
I: campingchaletweekend.be  email: 
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Sinterklaasintocht 

 

 

 

 

 

Oef, een stukje over de intocht van Sinterklaas schrijven terwijl ik 
midden in de zomervakantie zit. Tja, en dan is het extra lastig als er nog 
niet heel veel informatie bekend is. 
 
In het verleden deden we altijd mee aan de intocht van Sinterklaas in de 
stad. Vorig jaar hadden we als alternatief de pre-Sinterklaastocht.  
Leuker is het om mee te doen met een intocht. Dit jaar willen we ons 
aansluiten voor de intocht van Sinterklaas in Stadshagen. Er is vorig jaar 
contact geweest met de wijkvereniging van Stadshagen; “Stadshagen 
Totaal”. De wijkvereniging was erg enthousiast over onze mogelijke 
deelname. 
 
Er is nog geen programma voor de intocht van Sinterklaas in Stadshagen 
bekend. 
Duidelijk is wel dat het niet een lange tocht gaat worden. Tot nu toe 
komt Sinterklaas in Stadshagen aan wal bij het sluisje. 
Zet de datum in da agenda, natuurlijk kunnen we ook met de C-10 varen. 
En na afloop willen we graag een beker warme chocolademerk drinken 
en speculaas eten bij de loods. 
Kortom: ouderwets gezellig! 
 

Steffen Elgersma, Vaarcommissie 
 
 

 

Datum: Zaterdag 18 november 

Opgave: Vóór 11 november 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 038-45 46 797, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 
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Bestuur 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

 
 
Transportkostenregeling Peddelaars  
Meerijden, met of zonder kano op dak 

 Advies vergoeding:  
per (enkele) kilometer:  €  0,10 per persoon en €  0,05 per kano. 

 
C10 

 De C10-bemanningsleden betalen ook een bedrag voor het 
vervoeren van de C10:  Per persoon, per 100 km:  €  1,00 
De vaarcommissie zorgt voor inzameling en afdracht van dit  
geld. 

 
Aandachtspunt: degene die de C10 (op de trailer) achter zijn auto 
meeneemt, is daar zelf verantwoordelijk voor. De vereniging heeft geen 
(WA)verzekering voor  aanrijdingen/schade aan derden. Wellicht 
verstandig om dit in je autoverzekering te checken.  



 
32 

 Programma 2017 

Za, 7 jan  Nieuwjaarsreceptie 

Zo, 22 jan 
Zwemmen bij de Brake in 
Nunspeet 

Zo, 12 feb Pannenkoekenwandeling Nunspeet 

Zo, 5 mrt IJspegeltocht Wieden 

Zo, 19 mrt Snerttocht Wieden 

Vrij, 24 mrt ALV, Havengebouw 

Za, 25 mrt Doedag, kanoloods 

Di, 28 mrt 1e Clubavond 

Zo, 9 apr Voorjaarstocht Apeldoorns Kanaal 

Zo, 23 apr Bollentocht Haarlem 

Zo, 7 mei Randmerentocht 

25–28 mei Hemelvaartkamp Diemitz 

2–5 juni Pinksterkamp, Mijnden 

Za, 24 jun MidZomerAvondtocht Wieden 

Zo, 2 jul Wildwatervaren Hardenberg 

Zo, 16 jul Rondje Vecht + BBQ 

25-27 aug Zeeweekend Callantsoog 

15-17 sep Afsluitend Weekend Molkwerum 

Zo, 24 sep Veluwerally, IJssel 

Di, 26 sep Laatste clubavond! 

Za, 7 okt Doedag, kanoloods 

21-29 ok Herfstvakantie Ardennern 

Za 18 nov Intocht Sinterklaas Stadshagen 

Za, 18 nov Gezellige Avond 

Za, 6 jan 2018 Nieuwjaarsreceptie 

  

C10-varen vanaf de loods (training) 

Di, 11apr Voorbereiding Bollentocht 

Di, 18 apr Voorbereiding Bollentocht 

Di, 9 mei Vrij varen 

Di, 20 juni Voorbereiding MZA-tocht 

Di, 12 sep Voorbereiding Veluwerally 

Di, 19 sep Voorbereiding Veluwerally 
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