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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  
De winterrust is weer ingetreden. Het riet langs de waterkant staat er 
bruin en geknakt bij. De eerste hoogwaterstand heeft al het nodige 
riviervuil op de kano-oever achtergelaten. Toch wordt er nog wel door 
een enkeling gevaren. Zo ook door een paar pensionado’s die iedere 
donderdagmorgen van 09:30 tot 12:00 uur stukjes van zo’n 10 tot 15 km 
varen. Zin om mee te varen? Van harte welkom! Zolang het niet regent 
bij vertrek of er ijs ligt wordt er gevaren. Als bagage een droog setje 
kleding voor noodgevallen is aan te raden. Misschien is de verschijning 
van dit nummer nog een herinnering om mee te varen met de 
St.Nicolaasintocht naar Stadshagen op za. 25 november, zo niet dan staat 
er nog de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari en voor 
de wandelaars onder ons een wandeltocht op zo. 11 februari op het 
programma. 
Een goede vaart, wandeling of winterslaap gewenst. 

De redactie. 
Ledenmutaties 
Nieuwe leden: Opzeggingen: 

  
Verhuisd: 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Het bestuur heet je hartelijk welkom op de 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  
 

op       zaterdag 6 januari 2018  

 
vanaf 16:00 uur  
 
in het Speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1A te Zwolle. 
 
Onder het genot van de traditionele oudjaarsversnaperingen en een 
drankje luisteren we naar de inspirerende woorden van onze voorzitter, 
kunnen we kennis nemen van het vaarprogramma en kletsen we de tijd 
vol met wat we zoal beleven of willen gaan meemaken. 
Van harte welkom dus! 

 

Het bestuur  
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Van het bestuur:          Peddels! 
Sinds enige tijd wordt er geklust in de loods. De wanden van de clubhut 
zijn vernieuwd, de indeling van de keuken en de kasten gewijzigd en tot 
slot is de opbergruimte achter in het gangetje onderhanden genomen. 
Tijdens de Doedag is daaruit veel overbodig materiaal verwijderd. Er 
hingen een aantal houten steekpeddels van een eerdere groepscanadees, 
zeg maar de vorige 10 persoons. Deze peddels zijn nadien nooit meer 
gebruikt en staan op de nominatie om in de houtversnipperaar te 
eindigen. Wie belang heeft in zo’n peddel, om hem te gebruiken 
waarvoor hij is bestemd of er in decorative zin iets mee te doen, 
pizzaschep of wandversiering, kan zich melden bij Freek van de 
beheerscommissie. 
 
Vanwege dezelfde werkzaamheden in de opbergruimte zijn tijdelijk alle 
peddels en andere spullen in de 1e loods gelegd, achterin bij de 3e deur 
vanaf de parkeerplaats. Het zou kunnen dat na het terugbrengen van die 
spullen er per abuis peddels van leden die daar hun boten hebben liggen, 
naar de berging zijn gebracht. Mocht dat zo zijn, zie hier de reden. 
Tijdens verenigingsavonden terug te halen of via Freek. 
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Het Strandweekend 
Ieder jaar organiseert de Vaarcommissie een zeeweekend in Callantsoog, 
met het doel in de brandingsgolven te gaan surfen. Maar voor het derde 
jaar op rij zijn er geen golven. De meegebrachte bootjes van Arno en Jan 
Brouwer kunnen helaas op de auto blijven. Maar daarom niet getreurd! 
Des te mooier is het op het strand voor de echte strandliefhebbers: een 
beetje zwemmen, je door de zon op laten drogen, andere badgasten 
observeren, nog een keertje zwemmen …. En zo kom je de dag wel op 
een plezierige manier door. 
Op de vrijdagmiddag en -avond arriveren de deelnemers, in totaal 27 
Peddelaars, van jong tot oud op veld T van camping de Nollen. Ons 
(Rika en ik) doel is te fietsen langs en over de duinen en te zwemmen in 
zee, gekoppeld aan familiebezoek in Den Helder op zaterdag. Richting 
Den Helder rij je vanaf Callantsoog even kort langs de weg, maar daarna 
steek je de weg over en ga je – eerst nog wel een eindje langs de weg – 
op het fietspad over en door de duinen fietsen. Er is nu geen enkel vlak 
stuk meer. Het blijkt nu dat het overgrote deel van de fietsers al 
elektrisch rijdt, ik voel me de uitzondering met enkel lichamelijke pk’s. 
Bij de strandopgang van Julianadorp onderbreken we de fietstocht voor 
een duik in het zeewater en het eten van de boterhammen. 

Onder aan de zeedijk bij Den Helder maken kleine karretjes met een 
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enorm grote ventilator op het dak zich op voor een race. Het blijkt te 
gaan om een Windrace, volgens eigen aankondiging één van de vier 
grootste duurzaamheidsraces ter wereld. Het doel is tegen de wind in te 
zeilen met die ventilator. De propeller wordt door de wind aangedreven 
en die drijft de wielen van de kar aan. De uitdaging is, tegen de wind in, 
harder te rijden dan de windsnelheid. Ook hier is er weinig wind. De 
winnaar die dag, een Canadees team, behaalde een gemiddelde snelheid 
van 98,76% van de windsnelheid (achteraf gelezen op internet). 
’s Avonds, na de barbecue, is het erg gezellig op de camping. 
Op zondag gaan we eerst naar het strand in Callantsoog om te 
zwemmen. Daarna fietsen we naar het zuiden tot aan het panoramaduin 
bij Petten, eerst tot aan Sintmaartenszee langs de weg en daarna achter 
het ECN langs door de duinen. Het is zo druk op het fietspad dat we 
voortdurend achter elkaar moeten rijden. 
Terug op de camping is het opbreken en vertrekken. 

Ernst Noordhuis 
 

Molkwerum, het Afsluitend vWeekend 
(Met de voeten in de modder, vallen wij met de neus in de boter) 
Vrijdag 15 september arriveren wij op camping ’t Séleantsje in 
Molkwerum. Eerst maar eens aanmelden bij de receptie. Voordat wij dat 
kunnen doen worden wij enthousiast ontvangen door de vrijwilligers van 
het recreatieteam. Zij nodigen ons zaterdagavond uit, dan organiseren zij 
het slotfeest van het seizoen. 
Dat noem ik nog eens een warm onthaal, wij voelen ons direct thuis.  
Het heeft de laatste tijd hard geregend en daardoor is het terrein door en 
door nat en modderig. Maar met zo’n onthaal en een campingeigenaar 
die onze caravans met een kleine tractor op de plek zet kan het weekend 
niet meer stuk. 
 
Zaterdag een heerlijke kanotocht, ’s avonds onze traditionele barbecue 
onder allerlei zeilen en tarpen want het is weer gaan regenen. Wanneer 
wij onze buiken rond hebben gegeten, is het toch wel fris dus hup naar 
de kantine, naar het feest. Bij binnenkomst krijgen wij een bloemenkrans 
om ter verhoging van de feestvreugde. Het bier smaakt goed en gelukkig 
komen er nog een paar Peddelaars ons vergezellen. De band maakt 
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goede muziek en wij dansen ons warm en dorstig, het is heel gezellig, 
iedereen vermaakt zich opperbest. Halverwege de avond is er een loterij, 

wij hebben allemaal enkele lootjes gekocht en de spanning stijgt.  
Ernst is de gelukkige hij heeft een hele mooie sfeerhaard gewonnen, hij 
vindt hem zo mooi dat hij overweegt om er een bijpassende stacaravan 
bij te kopen. Tot één uur hebben wij gedanst; die kunnen feesten daar in 
Molkwerum.  

Zondag weer kanoën en een paar Peddelaars gaan fietsen dat noemen zij 
ook peddelen. Het was een afwisselend en leuk weekend. 

 
Wim van Genne 

Foto: Winny van Genne 

Hindeloopen.     (Foto: Wim van Genne) 
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Sfeerfoto tijdens het Afsluitend weekend 
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Trektocht Waal-Biesbosch 
Het is maandagavond, het Acht Uurjournaal is net afgelopen. De 
telefoon gaat zoals afgesproken, het is Wim Jager, hij heeft naar het 
weerbericht gekeken. Hij doet niet aan moderne fratsen zoals de 
buienradar hij kijkt gewoon net als 20 jaar geleden naar het journaal.  
Hij vindt de weersvoorspelling voor deze week te slecht, en wacht 
daarom liever nog een week. 
Ik vind het wel meevallen, maar wil hem niet tegenspreken omdat hij de 
laatste tijd niet zo fit is. Dus maar een weekje uitstellen en wachten op 
het Acht-Uurjournaal van volgende week. Een week later en weer op 
maandagavond, ik bekijk het weerbericht en denk, dat gaat weer niet 
door. Een minuut later belt Wim en zegt laten wij maar gaan, ik zeg er 
wordt redelijk veel regen verwacht. Maar Wim is vandaag in een 
optimistische bui en zegt: we gaan het proberen.  
 
Woensdagmorgen sta ik om 8.30 uur bij hem op het erf en even later 
rijden wij naar Woudrichem. Daar aangekomen zien wij een mooi 
strandje waar wij makkelijk kunnen instappen. Wij doen onze 
kampeerspullen in de kajaks, het is heerlijk weer en we drinken op ons 
gemak een kop koffie en glijden om 12.00 uur de Waal in. 

 
Wij varen 15 km stroomafwaarts en genieten van het mooie weer en van 
het varen op zo’n brede rivier. Na 1,5 uur varen gaan wij van de Waal 
door een sluis naar de Biesbosch. Direct na de sluis is een haventje met 
een terras en we drinken daar koffie en een biertje. Wij varen weer verder 
de Biesbosch in, ik vind het heel mooi, zelfs mooier dan de Weerribben. 
Wij gaan op zoek naar de camping, Wim J is hier 30 jaar geleden ook 
geweest en denkt het nog steeds te herkennen, dat valt een beetje tegen. 
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Daarom maar iemand gevraagd of hij wist waar camping 
Bieschboschhoeve is, gelukkig, wij waren er vlakbij.  
De camping ligt op het eiland “De Vischplaat” en is alleen per boot 
bereikbaar, de camping wordt gerund door een familie die daar een 
melkveebedrijf heeft en tevens aan natuurbeheer doet. Het is er heerlijk 
rustig en we genieten ’s avonds van ons eigen gekookte potje en een 
beker wijn.  
De volgende dag begint het tijdens het ontbijt te regenen daarom snel de 
tarp opgezet zodat wij rustig kunnen ontbijten. Na het ontbijt is het 
plotseling weer droog en kunnen we op ons gemak de kajaks inpakken. 
Zo komen wij droog in de boot maar na een half uur begint het te 
regenen. Door het slechte weer varen wij bijna alleen in de Biesbosch. 
Wij gaan richting Geertruidenberg, er zijn geen bordjes of andere 
aanwijzingen. Wim J bekijkt zijn kaart maar komt er niet goed uit, wij 
komen een andere boot tegen die ons de weg vraagt, dus daar hebben wij 
ook niet veel aan. Het is ondanks de regen heel mooi en sommige 
stukken zijn zo mooi dat wij ze wel drie keer bekijken, of is dat per 
ongeluk?  Uiteindelijk vinden wij toch de goeie route en komen op de 
Bergsche Maas, het regent nog steeds. Na een tijdje houdt het toch op 
met regenen, het is etenstijd daarom snel een plekje zoeken waar wij aan 
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land kunnen. Wat een geluk, het is droog en we kunnen rustig onze 
boterhammen eten.  
Droog gaan wij de boot weer in, varen 10 minuten en het begint weer te 
regenen. Het varen gaat goed alleen de Bergsche Maas is wel een beetje 
saai…totdat er een heel groot jacht met hoge snelheid passeert, Wim J 
vaart een eindje vooruit. Die boot produceert enorme golven. Wim J zie 
ik niet meer totdat ik boven op zo’n hoge golf zit en Wim in 
tegengestelde richting op mij af zie komen, gelukkig kan ik hem nog net 
ontwijken. Hij had zijn boot gedraaid om de golven beter te kunnen 
beheersen. Dat was spannend en leuk tegelijk omdat het goed afliep.  
 
Om 16.00 komen wij aan in de jachthaven van Waalwijk, het regent nog 
steeds, wij worden heel gastvrij ontvangen en mogen in de kantine 
slapen, wij besluiten toch maar onze vertrouwde tentjes op te zetten. En 
zowaar, het wordt droog en steeds mooier weer. Onze natte spullen 
drogen wij in de kantine. ’s Avonds lopen wij naar Waalwijk en eten een 
heerlijk verrassingsdiner bij de Chinees. 
De volgende dag nog steeds mooi weer, droog de boot in en weer de 
Bergsche Maas op om na een paar km het Heusdensch kanaal in te 
varen. Na een tijdje komen we op de Afgedamde Maas; dit is weer een 
prachtig stuk water, heel afwisselend met mooie campings aan het water. 
Wij gaan aan wal in een klein dorp Wijk & Aalburg opzoek naar een bak 
koffie met iets lekkers en zowaar, er is een bakker met lunchroom. 
Binnengekomen schrikt Wim J, het is een biologische bakker met alleen 
biologische “lekkernijen”.  Wij hebben toch maar koffiegedronken met 
wat “lekkers” erbij, wij waren geen van beiden blij.  
De boot maar weer in en na een tijdje varen kregen wij honger en zagen 
een mooi strandje om onze boterhammen te eten. Goed en wel aan het 
eten begon het hard te waaien en te regenen. Samen onder een grote 
paraplu eten wij onze boterhammen op. Het blijft maar regenen, het lijkt 
uren door te gaan, maar wanneer wij bijna de moed verliezen wordt het 
toch ineens droog. Het laatste stuk naar Woudrichem komt de zon terug 
en is het prachtig weer. 
Via een klein stukje Waal komen wij weer bij ons strandje,  
Jammer dat het zo snel voorbij is, in 3 dagen hebben wij 70 km gevaren. 
Wim J. bedankt, wij hebben genoten, wij hebben plezier gehad en je hebt 
weer een leuke route uitgezet. 

Wim van Genne 
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Veluwerally 2017, Post Kromholt 
De lang aanhoudende mist op zondag 24 september zorgde ervoor dat 
de eerste doorkomers op post Kromholt nabij Wapenveld rond 13:30 
arriveerden. Foto’s via de club Whatsapp vanaf het startpunt Deventer 
toonde al aan dat de deelnemers zich zaten te verbijten om op pad te 

gaan. Maar ja, mist op de rivier verbiedt deelnemers te vertrekken. De 
eerste 2 passanten op Kromholt genoten van de koffie en soep en 
verklapten dat zij stiekem al een half uur voor de officiële start waren 
vertrokken. Het werd schitterend weer na de mist en tot circa 16:00 uur 
was het een komen en doorvaren van kano’s, veel kano’s. Zo’n 160 zijn 
er voorzien van een passeerbewijs en dat gaf af en toe veel gedrang bij de 
kop van de krib waar de kaartjes werden toegestoken want er stond een 
behoorlijke stroming. Ongeveer een derde van de vaarders nam de 
gelegenheid te baat om van koffie en/of soep voorzien te worden op de 
wal, wat soms wel een gedrang gaf om op de wal te komen. Dat is een 
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zwak punt van de post. De familie Loots, versterkt met Rieky zorgde 

ervoor dat ieder die dat wilde de inwendige mens kon versterken en even 
uit kon rusten. 
Nadat de laatste vier vaarders en de reddingsbrigade als bezemboot naar 
Hattem waren vertrokken restte nog wat overbleef van het aangenaam 
verpozen, werd alles in- en opgepakt en keerde de rust weer op camping 
Kromholt. 

Bert Klerk. 
 

Veluwerally 2017, 50 km tocht 
Al jaren wordt de Veluwerally geplaagd door een lage waterstand en mist. 
Vanwege de mist moet de start, op last van Rijkswaterstaat worden 
uitgesteld. Één kilometer zicht op de rivier voor een veilige tocht is de 
eis van Rijkswaterstaat. Een aantal jaren geleden kon daardoor de 100 
km destijds bij de Rhederlaag niet eerder starten dan kwart over negen 
i.p.v. half acht en de noodzaak om uiterlijk één uur Deventer te passeren 
bleef staan. Een zware opgave destijds. 
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Nu vanwege de herhaalde lage waterstanden als startplaats Deventer is 
gekozen is men niet meer afhankelijk van de waterstanden. Alleen mist 
kan dan nog de spelbreker zijn. En het was een spelbreker op die zondag 
van de tocht in 2017. Bij de geplande start van de 80 km (eerst 15 km 
stroomopwaarts naar Gorssel en dan vandaar stroomafwaarts tot 
Kampen) om half acht is de mist zo dicht dat er niet gevaren kan 
worden. Het wordt dus wachten. Om acht uur, de geplande starttijd voor 
de 50 km, nog geen enkele verbetering en het wordt nu wachten voor 
alle 350 ingeschreven deelnemers. Na tien uur wordt gemeld dat de 80 
km afstand is afgelast en ook nu is er nog  nauwelijks verbetering van het  

zicht. Een deel van de Peddelaars vermaakt zich in hotel IJsselzicht en 
wij – Wim van Genne, Alex, Alfred, Marit, Erik en ik – zitten ons te 
warmen rond een kampvuurtje in de tipi van de organisatie. Het is daar 
erg gezellig en de stemming is opperbest. Vanaf elf uur treedt er een 

(Foto: Alfred Pieters) 
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lichte verbetering op en gaande de tijd zien we steeds meer contouren 
van de stad aan de overkant van de IJssel. Een aantal 80 km-vaarders is 
dan uit teleurstelling al afgehaakt. Eindelijk, om twaalf uur, is de start van 
alle afstanden tegelijk. Alex, Wim en ik varen de 50 km en zetten er 
direct al de gang in om zo snel mogelijk uit het gedrang van alle boten te 
geraken. Marit, Alfred en Erik varen de 35 km en nemen er meer de tijd 
voor.  

 
Met een lichte rugwind en een waterig zonnetje bereiken we Wijhe, waar 
Rika ons met koffie en koek wacht. Hier kan ik tevens het grootste deel 
van mijn kampeeruitrusting achterlaten waardoor de boot een stuk 
lichter wordt en prettiger vaart. Bij Post Kromholt, bemand door de fam 
Loots en Bert Klerk, halen we alleen het controlepapiertje op en laten we 
de soep aan andere vaarders. 
De tocht gaat verder voorspoedig en na nog een pauze vlak voor Zalk 
arriveren we bij de jachthaven in Kampen. Alex moet dan nog met de 
trein terug naar Deventer om z’n auto op te halen, dan weer naar 
Kampen om zijn boot naar de loods in Zwolle te brengen. 
 

Ernst Noordhuis 
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Doedag?                                             Foto: Rogier van Ravesteyn 



 
20 

Doedag 7 oktober 
Dankzij de overweldigende inzet van 17 personen is er op deze “doedag” 
heel wat werk verzet. Zo werd al het buiten houtwerk opnieuw in de 
carboleum gezet. Een steiger van nieuwe antislipdelen voorzien. De 
verenigingsboten schoongemaakt en gepoetst. Heel veel overtollig 
materiaal, inclusief een aantal oude kano’s, afgevoerd. Snoeiwerk verricht 
aan de waterkant en de bergruimte voor o.a. peddels en zwemvesten van 
een nieuwe wandbetimmering voorzien. 
Veel gedaan in een gezellige sfeer. Een ieder dank ervoor en ook dank 
aan Tineke die traditiegetrouw de traktatie tijdens de koffiepauzes 
verzorgde. 
Ook de leden van ZVZ hadden een havendag (zoals bij ons een doedag) 
zodat op het hele terrein de wilgen weer zijn geknot. 
Tot een volgende keer. 

Bert Klerk 

Over het gevonden lijk en de mysterieuze zwarte kat van de 
Ardennen 
Wat was dat toch dit jaar in de Ardennen? Een gevonden ontzield 
lichaam. Een plotseling opduikende onbekende zwarte kat.  
De Ardennen in de Herfst: bossen in de herfstkleuren, de optrekkende 
ochtendnevel over de heuvels, de donkere nachten en af en toe het 
geluid van een uil in de verte. 
Alleen die omgeving al nodigt uit voor spannende verhalen in een 
donker bos. 
 
Als er dan een journaliste verschijnt op de camping die informatie 
verzamelt over een gevonden ontzield lichaam van een vrouw nabij de 
camping dan is dat natuurlijk voer voor de meest onwaarschijnlijke 
verhalen. 
Natuurlijk, je hoort tegenwoordig zoveel vreemde verhalen. Ze zou wel 
eens de verkeerde man op de verkeerde plek zijn tegengekomen, ze zou 
geraakt kunnen zijn door een verdwaalde kogel van een jager, ze is 
misschien aangevallen door een echt wild geworden wild zwijn, of liep er 
een hondsdol dier in het bos? Sommigen onder ons durven al niet meer, 
alleen rondom de camping, een wandelingetje te maken. 
Maar ja, over de leeftijd van de vrouw en over de doodsoorzaak had de 
journaliste niets gezegd. En was ze wel vermoord? Misschien werd ze 
onwel tijdens een wandelingetje door het bos. 
 
Een paar dagen later heeft één van de campinggasten een heel jong zwart 
katje gevonden. Het jonge diertje bleef maar met haar meelopen. Van 
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wie is dit jonge poesje, waar komt het schattige diertje vandaan? Is er een 
link met het ontzielde lichaam van de vrouw? Was het haar katje?  
 
Je zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Nee, dat doe ik maar 
niet. Nee, schrijven van lesstof is één, maar schrijven van een roman 
moest ik maar niet doen. Wel heb ik heel goede herinneringen aan het 
voorlezen van boeken. Dolfje Weerwolfje voorgelezen tijdens de 
herfstvakantie in de Ardennen, geweldig! Tja, dat is al wel heel wat 
jaartjes geleden. 
 
Maar voordat één van de Peddelaars nu over gaat tot schrijven van een 
boek; of maar blijft denken wat er nu toch allemaal voor rare dingen 
gebeuren in de bossen van de Ardennen is het misschien toch goed om 
iets meer over de ware toedracht te weten. De vrouw bleek vermoord te 
zijn in Luik door haar zoon. Haar zoon wist geen raad met het lichaam 
en heeft het even ten zuiden van Luik in de bossen gedropt. Tja, je hoort 
tegenwoordig veel rare verhalen. 
 
En dat jonge katje dan?  Wie het weet mag het zeggen. We houden het er 
maar op dat iemand het arme beest uit de auto gezet heeft. Gelukkig 
heeft de campinggast er zich over ontfermt. Maar zij niet alleen. 
Annemarie zorgde voor een vervoersmand en kattenvoer. En daarnaast 
kreeg het jonge dier veel aandacht van andere campinggasten.  
 
Het was weer een bijzondere week! 

Steffen Elgersma 
  



 
22 

Sinterklaasintocht 

 

 

 

 

 

 
In het vorige Peddelnieuws gaf ik aan nog te weinig info te hebben over 
de intocht van Sint in Stadshagen. Schreef ik het vorige stukje nog 
midden in de zomervakantie, nu is het nog maar een paar weken voor de 
intocht van Sint.  
 
Tijdschema: 
Verzamelen vanaf circa 09.30-09.45 bij de loods. Om 10.15 trossen los. 
Sint zal bij de roeivereniging ZRZV omstreeks 11.00 aan boord gaan van 
een zeilboot. Als de opening van de bruggen volgens plan verloopt dan 
zou de Sint omstreeks 12.30 aankomen in de “haven” van Stadshagen; 
dit is nabij Frankhuis 
C10: 
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de C10 weer mee gaat varen. Het is 
mooi als er kinderen meevaren in de C10, maar we hebben ook 
volwassenen nodig om de C10 voort te stuwen. Laat bij opgave wel even 
weten dat je in de C 10 wilt meevaren. 
We vertrekken om 10.15 bij de Loods, vaar je met de C10 mee, zorg er 
dan voor dat je uiterlijk om 09.45 bij de Loots bent om mee te kunnen 
helpen met het te water laten van de C10. 
 
Voor de liefhebbers: De wijkvereniging van Stadshagen blijkt genoeg 
pietenpakken te hebben. Dus als er nog liefhebbers zijn om als hulppiet 
mee te gaan dan is dat mogelijk. 
Na aankomst van Sint gaan wij weer terug naar de loods om daar weer 
“ouderwets gezellig” warme chocolademelk te drinken met brokken 
speculaas. 

Datum: Zaterdag 25 november 
Let op: gewijzigde datum!!! 

Opgave: Vóór 19 november 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 038-45 46 797, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 
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Graag bij aanmelding een paar dingen doorgeven: 

 Wel/niet met de C10 

 Wel/geen chocolademelk 

 Wel/niet als hulppiet mee. 
 
Let op: kleed je warm aan en vergeet je zwemvest niet! 
 
Steffen Elgersma   
Vaarcommissie 
 

Steffen Elgersma, Vaarcommissie 
 
 

Zwembadtraining 
Zoals sommigen van jullie al gelezen hebben op de Peddelaars –app 
en/of mail , hebben we twee keer het zwembad de Vrolijkheid te Zwolle 
gereserveerd voor kanotraining!  
Dit vindt plaats op zaterdag 13 en 27 Januari van 17.00– 18.30 uur. 
 
De bedoeling is dan dat enkele ‘gevorderde’ Peddelaars de meer 
onervaren peddelaars gaan helpen, voor iedere deelnemer dan ca 20 
minuten. 

Wat kun je zoal leren (proberen ): 

 Instappen en uitstappen, 

 Steunen (hoog en laag), 

 Balans zoeken,  

 Omvallen en eventueel weer bovenkomen J (in de kano) ook wel 
‘eskimorol’ genoemd. 

 
Financieel : € 20,- voor beide keren. 
Je krijgt dan 2 x uitleg.  Mogelijk is er daaromheen nog ruimte voor eigen 
oefening in een dieper gedeelte van het bad. 
Voor kano’s wordt gezorgd. 
Let op de site en de WhatsApp-groep voor nadere informatie. 
Met vriendelijke groet, 

Annet en Arno  
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Wandeling Holtingerzand (bijHavelte) 

 
 

 

 

 

 
Deze keer zoeken we een gebied op iets verder naar het noorden, zodat 
ook de noorderlingen deze keer van de partij kunnen zijn. Het is het 
gebied waar ik als kind veel kwam in de buurt van Havelte. We maken 
een wandeling van 8,5 kilometer langs de hunebedden, door het bos, 
langs grafheuvels door het Holtingerzand en langs een vliegveld uit de 
Tweede Wereldoorlog en nog veel meer. Een wandeling door een 
prachtig gevarieerd natuurgebied! 

Annet van der Veen 
  

Datum: Zondag 11 februari 

Opgave: Vóór 4 februari 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  

Contactpersoon: Annet van der Veen 

Vertrek: 9.30 uur vanaf de loods 

Vertrekpunt 
wandeling 

Bij het Theehuis aan de van Helomaweg 47, 
Darp 

  

 



 
25 

IJspegeltocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tocht is - denk ik - vaker afgelast dan doorgegaan, maar bikkels als 
we zijn, proberen we het weer! 
 
Nu eens in de Weerribben, een prachtig (natuur)gebied, waarbij de stilte 
van de winter ons in contact brengt met de bijzondere flora en fauna? 
 
Opgave graag per mail, of via onze whatsapp groep. (zit je daar nog niet 
in? Dan even melden aan de vaarcommissie; vaarcommissie-at-
kvdepeddelaars.nl, dan laten wij je toevoegen).  

Vanwege privacy noemen we hier geen 06 nummers  
 
Mocht er tegen die tijd inderdaad alleen maar ijs zijn, hou dan de 
website/whatsapp goed in de gaten. 
Tot dan! 

De vaarcommissie. 
  

Datum: Zondag 4 maart 

Opgave: Uiterlijk 1 maart 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  

Contactpersoon: Arno Soemann 

Vertrek: 9.00 uur vanaf de loods 

Verplicht: Zwemvest, neopreen pak, spatzeil 
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Snerttocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens traditie organiseren we ook in 2018 weer een snerttocht in de 
Wieden. 
 
Na het varen eten we rond 13.30 
snert bij Paviljoen aan ’t Wiede 
Het is ook mogelijk snert te eten 
zonder mee te varen. 
Een tijdige opgave is van belang om 
de juiste hoeveelheid snert te 
garanderen. Kosten voor de snert (ca 
€ 8,50 per persoon) zijn voor 
persoonlijke rekening. 
 
Wil je graag in de C-10 varen, geef dat dan graag tijdig door. We kunnen 
er dan bij voldoende deelname voor zorgen dat de C-10 ook mee gaat. 
C-10 vaarders worden verzocht om tijdig aanwezig te zijn om de trailer 
klaar te zetten en gezamenlijk de C10 op de trailer te tillen. 
 
Voor de vaarders: 
Zorg voor warme kleding en een zwemvest. 

Afke Fokma 

Datum: Zondag 18 maart 

Opgave: Uiterlijk 11 maart 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
06-45490448 of 0578-623369 

Contactpersoon: Afke Fokma 

Vertrek: 9.00 uur vanaf de loods (kano’s op het dak) 

Snert eten: Omstreeks 13.30 uur. 
Paviljoen “Aan ’t Wiede” 
Veneweg 247 
7946 LV  Wanneperveen 

Einde tocht: Rond 15.00 uur 
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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.  
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 Resterend programma 2017 

Za, 18 nov Gezellige Avond 

Za, 25 nov Intocht Sinterklaas Stadshagen 

  

Voorlopig programma 2018 
Za, 6 jan  Nieuwjaarsreceptie 

Za, 13 jan  Zwembadtraining De Vrolijkheid 

Za, 27 jan Zwembadtraining De Vrolijkheid 

Zo, 11 feb Wandeltocht Havelte 

Zo, 4 mrt IJspegeltocht 

Zo, 18 mrt Snerttocht 

Vrij, 23 mrt ALV 

Za, 31 mrt Doedag 

Di, 3 apr 1e Clubavond 
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