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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  
Alhoewel het voorjaar tot op heden aan de koele kant is wordt er op de 
dinsdagavonden weer gevaren, maar gezien de opkomst wachten veel 
leden nog op betere temperaturen. Er zijn (nieuwe) boten ge- en 
verkocht en andere weer van een nieuwe waslaag voorzien. Kortom het 
vaarseizoen is weer begonnen. Dat brengt de redactie weer tot de 
jaarlijkse oproep om als de vakantie straks aanbreekt je kanobelevenissen 
met anderen te delen. Een klein verslagje opgeleukt met een foto wordt 
zeer op prijs gesteld. 
Let even op het vaarprogramma op de achterzijde: kanoën en kamperen 
tijden het Pinsterweekend, een midzomeravondtocht door De Wieden of 
de beginselen van het wildwatervaren leren op de “onstuimige” Vecht bij 
Hardenberg. Geef je tijdig op! 
Veel kanoplezier gewenst, 
De redactie. 

De redactie. 
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Van het bestuur 
 Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 24 maart heeft 

een vervolg gekregen met een verslag van een tweede ALV op 
dinsdagavond 11 april. Door ziekte vooraf en afwezigheid op de 
eerste ALV van onze penningmeester was dit nodig en zijn de leden 
voor zover hun e-mail adres bekend was, benaderd de vergadering bij 
te wonen. 

 Op de ALV is de uitnodiging besproken van ZVZ, de vereniging van 
de motorbootbezitters op de haven, om een gezamenlijk BBQ te 
houden. De datum hiervoor is vastgesteld op zaterdag 16 september. 
Een goede gelegenheid tot kennismaking over en weer. Uitnodiging 
en opgave volgt later. 

 Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar. De gezellige avond op za. 18 
november zal daarvan in het teken staan. Bij deze een oproep om 
mee te denken aan de vorm en inhoud. Denk er al vast over na. We 
komen er op terug! 
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Notulen  A.L.V.  2017 
24-3-2017 
Aanwezig Bestuur:  

Voorzitter Marjan Brouwer  
Secretaris Wim van Genne 
Vaarcommissie Arno Siemann  
Beheercommissie Freek Augustijn 
Redactie P.N. Bert Klerk 

Afgemeld:   Penningmeester Ad de Wit 
Overige leden: 

Jan Brouwer, Greetje Bruins, Steffen Eigersma, Afke Fokma, Henk 
Geerts, Henk ten Hoeve, Rieky Hofman, Wim Jager, Loes Kleijn, Bert 
klerk, Onno Kuiper, Wim Langevoort, Klaas Loots, Ernst Noordhuis, 
Gerrit van Olst, Suze van Olst, Rogier Ravesteyn, Rika Slikker, Annet 
van der Veen, Marit Zandbergen. 

 
1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
Marjan deelt mee dat de agenda is gewijzigd door de ziekte van Ad de 
Wit. (Penningmeester). Hierdoor komen Agenda punt 3 Jaarverslag 
Penningmeester en 5,6 en 7 te vervallen. Het voorstel is om een extra 
ledenvergadering te houden indien mogelijk op dinsdag 11 april. 
Definitieve data volgt z.s.m. 
 

2. Notulen vorige ledenvergadering (18 maart 2016)  
Klaas Loots heeft een opmerking over het Huishoudelijk Reglement: 
Artikel 11.2 Aan alle leden wordt een exemplaar het HR ter 
beschikking gesteld. Klaas zegt: dit is tot nu toe niet gedaan. Het 
bestuur antwoordt dat er H.R. in de Informatiemap in de loods ligt. 
Dit zal meer onder de aandacht worden gebracht. Bovendien zal 
z.s.m. wanneer de website een afgesloten gedeelte voor leden heeft, 
een exemplaar te downloaden zijn. 
Verder zijn er geen op òf aanmerkingen en daarmee zijn de notulen 
goedgekeurd. 

 
3.  Jaarverslagen 

Secretaris: Klaas Loots heeft terecht geconstateerd dat het aantal leden 
volgens de ledenlijst moet zijn 97 i.p.v. 98 (nummering klopt niet) 
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Penningmeester (uitgesteld) 
Vaarcommissie. Geen vragen 
Beheercommissie. Geen vragen 
Redactie & Pr. 

Klaas Loots vraagt waarom de leden van de diverse commissies 
niet meer in het Peddelnieuws worden vermeld. Bert Klerk 
antwoordt dat dit door een andere opmaak en ruimtegebrek is 
weggelaten.  

 
4. Mededelingen 

Peddelaars 
Marjan vertelt dat zij samen met Arno half april een cursus gaat 
volgen om websites te bouwen en onderhouden, volgens het 
CMS-systeem. Het doel is onder meer om een alleen voor leden 
toegankelijk gedeelte te creëren waar mededelingen en 
bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement geplaatst kan worden. 

TKBN 
Wim van Genne gaat morgen naar de jaarvergadering van de 
TKBN. 

Stichting Het Zwolse Watersportcentrum 
* Er is een verzoek van de stichting om geen fietsen bij de 
verlaagde stoep van het havenkantoor te plaatsen. 
* Voorstel van de Stichting om aan het eind van het vaarseizoen 
een gezamenlijke barbecue te houden. 
* De toiletten zijn gerenoveerd. 

 
5. Verslag kascommissie (uitgesteld) 
 
6. Decharge bestuur voor het in 2016 gevoerde financiële beleid 
(uitgesteld) 
 
7. Begroting 2017 en voorstel contributieverhoging (uitgesteld) 
 
8. Bestuursverkiezing 

De vergadering besluit unaniem Marjan Brouwer (Voorzitter) Ad de Wit 
(Penningmeester) en Freek Augustijn (Beheercommissie) te 
herbenoemen. 

 
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
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Jan Brouwer wordt gekozen tot reserve lid van de kascommissie. 
Kascommissie boekjaar 2017: Ernst Noordhuis (1) en Rika Slikker (2) 
en Jan Brouwer reserve.  

 
10. Ledenbestand (samenstelling) en Ledenwerving. 

Wim van Genne vertelt dat het bestuur gaat proberen om nieuwe en 
actieve leden te werven. Dit is nodig om in de toekomst een gezonde 
en bruisende vereniging te behouden. Door vergrijzing moeten wij 
oppassen dat er genoeg varende leden blijven, die ook nog 
vrijwilligerswerk voor de club willen doen.  
Klaas Loots heeft eind vorig jaar een brief aan het Bestuur geschreven 
met het idee om in de Stadshager Courant een redactioneel stukje 
geplaatst te krijgen. Wij gaan proberen een artikel te schrijven, en die 
geplaatst te krijgen in de Stadshager Courant en de Peperbus. 
Er ontstaat tijdens de vergadering een dialoog waarbij verschillende 
ideeën geopperd worden voor het werven van leden. Onno Kuiper 
komt met het idee om leden te werven via moderne media o.a. door 
het maken van een Facebookpagina. 
Door enkelen wordt de vrees uitgesproken dat wij te weinig 
ligplaatsen hebben voor nieuwe leden. Anderen komen met ideeën die 
een oplossing kunnen zijn: niet gebruikte kano’s “opstapelen” of een 
gedeelte van een loods van de Stichting huren, dit is in het verleden 
ook gedaan. 

 
11. Commissies en vrijwilligers. 

Er heeft een artikel in het Peddelnieuws gestaan om o.a. tijdens de 
clubavonden het bestuur te ondersteunen. Bert geeft hierop een 
aanvulling. Het gaat om schoonmaken van toiletten, en koffie en 
theezetten. 
Voor Corvee melden zich tijdens de A.L.V. de volgende personen 
aan: Henk Geerts, Rika Slikker, Loes Kleijn, Marit Zandbergen en Steffen 
Elgersma. 
Er zal een lijst in de loods worden opgehangen waarop vrijwilligers 
zich kunnen aanmelden.  
Ook is er behoefte aan vrijwilligers om instructie te geven. 
Voor “instructeurs” melden zich aan: Steffen Elgersma, Onno Kuiper, 
Freek Augustijn, Rogier van Ravesteyn en Wim van Genne. Arno gaat enkele 
vrijwilligers uitleggen hoe je instructie moet geven. 
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12. Rondvraag 
Onno vraagt hoe laat de Doedag morgen begint, antwoord 9.00 uur. 
Klaas Loots vraagt naar de dijkverhoging bij de loods. Bert antwoordt 
dat wanneer de dijk verhoogd gaat worden (80 cm) dit geen gevolgen 
zal hebben voor onze inrit naar het terrein. Een andere optie is een 
stuw aanleggen tussen de roeivereniging en de kop van de Vecht. Men 
is nog aan het bekijken wat de beste optie is. 
Henk Geerts vraagt of onze vereniging energieneutraal kan worden, 
hierover heeft het bestuur tot nu toe niet nagedacht. 
Henk Geerts komt met het idee om de Doedag aan te melden voor 
“NL doet”. Je kunt dan subsidie en menskracht aanvragen. 
Jan Brouwer vraagt wat de TKBN-contributie is voor thuiswonende 
kinderen, antwoord: die krijgen 100% korting. 
Gerrit van Olst vraagt waar de contributie rekening blijft. Bert 
antwoord dat Ad de rekeningen dit jaar per mail wil gaan versturen 
omdat die op het moment van verzenden van ons blad nog niet klaar 
waren. 
Steffen Elgersma vraagt of er belangstelling is om een uitwisseling te 
organiseren met de Stepvereniging waarvan hij lid is, dit idee komt 
van de voorzitter van deze vereniging. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.02 uur. 
 
 
 

Notulen  Extra A.L.V.  2017 
11-04-2017 
Aanwezig Bestuur:  

Voorzitter Marjan Brouwer  
Penningmeester Ad de Wit 
Secretaris Wim van Genne 
Vaarcommissie Arno Siemann  
Beheercommissie Freek Augustijn 

Afgemeld:  Redactie Bert Klerk 
Overige leden: 

Greetje Bruins, Erik Doijer, Afke Fokma, Henk Geerts, Henk ten 
Hoeve, Rieky Hofman, Ebo Koster, Wim Langevoort, Klaas Loots, Alie 
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Loots, Ernst Noordhuis, Gerrit van Olst, Jan Ouwehand, Rogier van 
Ravesteyn, Rika Slikker, Annet van der Veen, Mieke Werink. 

 
1. Opening  

Marjan opent de vergadering om 20.07 uur. 
 
2.  Jaarverslag  
 Penningmeester     

Ad zegt dat hij een toelichting bij de cijfers heeft bijgevoegd en 
vraagt of er nog iemand vragen heeft. 
Klaas Loots zegt dat er een verschil zit in de cijfers Resultaten en 
Begroting 2015/2016 die op de ALV van vorig jaar zijn 
goedgekeurd met deze gepresenteerde cijfers. Na samen met Ad de 
cijfers bekeken te hebben, blijken de cijfers wel juist te zijn. 
Henk Geerts vraagt hoe het kan dat er een rekening verzekerings-
premie is nagekomen. Ad antwoord dat dit een rekening was over 
2014 die pas in 2016 is binnen gekomen en betaald. 
Henk Geerts: Waarom moeten wij afschrijven op debiteuren?  
Ad antwoordt: er zijn leden geweest die stoppen met betalen en 
vervolgens hun lidmaatschap opzeggen, Ad stuurt dan wel een 
herinnering maar wanneer er niet betaald wordt is het bedrag te 
klein om dit te laten invorderen. 
Henk ten Hoeve vraagt wat de aard van de schade is die wij aan de 
stichting hebben betaald. 
Ad antwoordt. Dit is de schade aan het hek.  

 
3. Mededelingen 

Stichting Het Zwolse Watersportcentrum 
Zie notulen vergadering 24 maart punt 4. 
 

4.  Verslag kascommissie 
Ernst en Annet hebben gisteren bij Ad de kascontrole gedaan, en 
hebben de boeken nauwgezet onderzocht. Zij hebben geen 
onrechtmatigheden gevonden, het zag er prima uit. Ernst vertelt dat 
de penningmeester veel werk moet verzetten en spreekt zijn 
waardering uit. 

 
5.  Decharge bestuur voor het in 2016 gevoerde financiële beleid. 
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De leden verlenen het bestuur decharge voor het in 2016 gevoerde 
financiële beleid. 

 
6. Begroting 2017 

Voorstel om de contributie met € 2,00 per jaar en het liggeld met € 
1,00 per jaar te verhogen, ingaande 1 juli 2017. 
Wim Langevoort vraagt waarom de contributie verhoogd moet 
worden terwijl er toch een behoorlijk bedrag op de bank staat.  
Penningmeester antwoord: wij hebben altijd gestreefd naar een 
sluitende begroting. Door verhoging van o.a. TKBN-bijdrage en 
verhoging van portokosten en een lage rente waardoor er bijna geen 
rente-inkomsten zijn is er de laatste jaren een tekort. De laatste zes 
jaar is de contributie niet verhoogd. 
Henk ten Hoeve vraagt waarom we de contributie dan niet meteen 
met € 5,00 verhogen. Antwoord: Op dit moment is dat niet nodig.  
De begroting en de voorgestelde contributieverhoging worden door 
de vergadering aangenomen.  

 
7.  Rondvraag 

Klaas Loots heeft er moeite mee dat er weinig is gecommuniceerd 
over deze vergadering. 
Antwoord: Het bestuur heeft deze vergadering tijdens de vorige 
vergadering aangekondigd en in de loods heeft een aankondiging 
gehangen. Er is ook een mail en WhatsApp uitnodiging door Arno 
verstuurd. Hopelijk is dit een eenmalige noodgreep. Gelukkig zijn er 
wel bijna net zoveel leden gekomen als bij de vorige vergadering. 
Gerrit van Olst vraagt waar de rekening van de contributie over 2016 
blijft. Mieke Werink heeft dezelfde vraag.  
Penningmeester antwoordt dat de rekeningen deze maand verstuurd 
zullen worden. 
Ebo Koster (nieuw lid) maakt van de gelegenheid gebruik om zich 
voor te stellen. 
 

8.  Sluiting 
Marjan bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 20.25 uur. 

 
Wim van Genne 
Secretaris 
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14 april 2017 
 

 

Reactie bestuur  

op openstaande vragen van de “Rondvraag” ALV 24 maart 2017: 
 
Vraag Henk Geerts: Kan onze vereniging energieneutraal worden? 
Antwoord: We huren van de Stichting en zijn gebonden aan hun beleid. 
We proberen zelf waar mogelijk energieneutraal te zijn. 
Vraag Henk Geerts: Kan de Doe-dag aangemeld worden voor NL-Doet? 
Antwoord: De Beheerscommissie zal bekijken of dit haalbaar is. 
Vraag Steffen Elgersma: Is er belangstelling voor een uitwisseling tussen de 
stepvereniging en de kanovereniging? 
Antwoord: Ja, er is belangstelling getoond tijdens de ALV. Steffen mag 
een uitwisseling organiseren, nadat er gepeild is naar de werkelije 
belangstelling binnen onze vereniging. 

Tijdens de snerttocht 2017 
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Personalia: Lintje 

Afgelopen woensdag, 26 april, ging ik nietsvermoedend met Arno mee 
naar Enschede omdat Marije daar een belangrijke bijeenkomst 
had……… Na 1 kilometer rijden sloeg Arno af om een envelop in de 
bus te doen…….. Hij parkeerde de auto en vroeg mij uit te stappen. Ik 

begon toen nattigheid te voelen (gelukkig niet in mijn onderbroek)…..  
Dat er allemaal familie en vrienden en natuurlijk de burgemeester in een 
zaaltje zaten te wachten op mij wist ik niet. 
Ik wil Marijke en Marjan 
ONTZETTEND HEEL ERG GRAAG 
GEWELDIG BEDANKEN voor het 
regelen en uitzoeken van alles wat ik aan 
vrijwilligerswerk gedaan had en nog steeds 
doe, waarvoor ik het lintje gekregen heb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik dacht, toen ik bij restaurant Logtenberg in de Boerhaar naar binnen 
liep, dat het IVN achter deze actie zat, maar niets was minder waar. 
Enkele Peddelaars hadden dit aangezwengeld! Mede door mijn 
vrijwilligerswerk bij het IVN en nog meer andere vrijwilligersklussen die 
ik geklaard had, lukte het om mij voor te dragen. Het voelt wel als een 
eer om nu als lid van de orde van Oranje Nassau door het leven te 
mogen gaan. Mijn volgende kano is nu natuurlijk wel oranje! 

Annet van der Veen 
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Snerttocht 
Is de snerttocht nu een snerttocht, d.w.z een niet zo fijne tocht, of een 
tocht met snerteten aan het eind? Hoewel beide ook zou kunnen. Voor 
zondag 19 maart staat deze op het vaarprogramma en de 
weersverwachting nodigt niet uit voor een leuke tocht: regen en een 
harde, vlagerige, wind – tot windkracht 6 - , snertweer dus. Een klein 
aantal deelnemers, 5 peddelaars in 4 boten om precies te zijn, gaan op 
weg naar de Wieden, naar de loswal in Belt-Schutsloot. 
Het is niet verwonderlijk dat er verder geen boten op het water zijn. Ook 
de rietsnijders niet, die normaliter hun laatste riet aan het snijden zijn 

voordat het broedseizoen begint. Oh ja, een paar vissers komen we al 
varende tegen.  
Vanwege de wind mijden we het grotere water. Als we een open stuk 
passeren stuwt de wind ons snel richting lagerwal en kost het moeite om 
de koers vast te houden. Vanaf het begin houdt Pluvius zich gedeisd en 
op enkele momenten na is het zelfs droog tijdens het varen. De tocht 
gaat over de vele vaarten en kleine meertjes rond Belt-Schutsloot. De 
afvalhopen van de rietsnijders lenen zich goed voor een beschutte 
pauzeplek. Vanwege de harde wind wordt de tocht beperkt gehouden. 
Terug bij de auto’s worden de boten snel opgeladen en ruim op tijd 
komen we aan in Wanneperveen waar de snert ons wacht. We (Arno, 
Annet, Wim van G, Afke en ik) zijn de eersten. Daarna druppelen de 
niet-varende snerteters, die van plan waren in de omgeving te fietsen of 
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te wandelen, binnen tot de groep uiteindelijk gegroeid is tot veertien 
peddelaars. 
 

 “Aan ’t Wiede” serveert een voortreffelijke erwtensoep met bijbehorend 
garnituur. 
 
Afke, dank voor de organisatie! 

Ernst Noordhuis 
 

Voorjaarsdoedag 2017 
Onze voorjaarsdoedag valt gelijk met de eerste Havendag van de 
zeilvereniging, d.w.z. een drukte van belang op het haventerrein. Ook de 
Peddelaars laten zich niet onbetuigd, want met een 15-koppige bezetting, 
vrouwen en mannen, worden vele klussen aangepakt: de 
binnenbetimmering van de “kleedruimte” afgemaakt, de grasmaaier 
schoongemaakt en onderhouden, de linker loodsdeuren afgekrabt-
geschuurd-en in de verf gezet, de verenigingsboten in de was gedaan, en 
vloerbedekking op de planken van de linker loodsen geniet. Wat hierbij 
helpt is een lekker buitentemperatuurtje onder een stralende zon.  
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Schets van Groenlander kayaks, gestuurd door Freek Augustijn 
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Vlak voor de koffie is Jan Brouwer op pad gestuurd om verf te halen. 
Tijdens de koffie wordt er gemord, er is geen gebak, en dat is een traditie 
geworden, men houdt er al rekening mee: er wordt geen lunchpakket 
meer van huis meegenomen. Hoe kun je Jan nu wegsturen?  
Aan het eind van de koffiepauze komt Jan terug, draagt een doos met 
blikken verf en.……. blikken gebak. Tineke Loots heeft zich weer van 
haar beste kanten laten zien: appel-kruimelgebak, roomboterkoek en 
heerlijke cake. Tineke, bedankt namens allen! 

Ernst Noordhuis 
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Molentocht  Kinderdijk 

Een oproep van Wim van Genne via de Whatsapp om een tocht van de 
TKBN mee te varen naar de molens van Kinderdijk gaf weinig respons. 
Was het nog vroege voorjaar het, de NL-doet-dag, het nog weinige 
vaarkilometers in de armen gevoel, de grote afstand naar…? Ongeacht 
wat, wij vertrokken samen op 11 maart naar de Alblasserwaard. Oud 
Alblas om precies te zijn, ver onder de zeespiegel in de drassige polder 
tussen Lek en Beneden Merwede.  
Wegvarend van de instapplek t.o. de Boerenbond werden we al gauw de 
regionale odeur gewaar van kuilgras en de mestvaalt. Het voorjaar was 
nog pril. Nog geen ontspruitend riet. Wel sneeuwklokjes en krokussen. 
We voeren over het riviertje De Alblas, rijkelijk voorzien van kapitale 
Hereboerderijen uit vervlogen tijden en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naarmate we meer westwaarts kwamen, meer in bezit gekomen van 
welvarende randstedelijken. Maar het mag gezegd, het erfgoed wordt 
prachtig onderhouden. 
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Het fraaie voorjaarsweer zette veel Oud Alblassers in hun tuinen aan het 
werk en ze waren blijkbaar verwonderd dat ze een groep kanovaarders 
langs zagen komen gezien soms het uitbundig zwaaien. De TKBN-tocht 
had 17 boten naar de Alblasserwaard  gebracht, waaronder 3 canadezen 
en een trapkano. Ja echt, een soort kano die met beenbeweging wordt 
voortbewogen met het voordeel dat je je op de knieën kunt omdraaien 
om in de achterop geplaatste bagage naar iets lekkers te zoeken. 
Bij Alblasserdam bogen we rechtsaf en zagen al gauw de eerste molen 
opdoemen. Via het Nieuwe Waterschap, een polderboezem waarin de 
molens sinds 1740 het water naartoe brengen, varen wij langs een stuk 
Hollands Glorie. De eerste toeristen waren al gearriveerd en wij als 
kanovaarders vormden een welkome aanvulling op de toch al 

fotogenieke omgeving. Aan het eind van de boezem vlak voor het 
dieselgemaal trokken wij de kano’s op het droge en gunden ons een 
lunchtijd en een wandelingetje langs molens of de Lek. 
De terugweg verliep via een parallelle boezem, de Groote of 
Achterwaterschap en was wat eentoniger waardoor de snelheid er wat 
meer werd ingezet, af en toe afgewisseld door het op elkaar wachten. 
Om 15.30 uur bereikten we de uitstapplaats, werden de auto’s opgehaald, 
de spullen ingeladen en kon de reis naar huis aanvangen. Een mooie 
tocht die in een verder voorjaar of begin zomer zeker aan schoonheid 
mooier zal zijn. 

Bert Klerk 
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Bollentocht 
Het is zaterdag 22 april. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heb ik 
een vrij weekend voor de boeg. Op de radio hoor ik een filelezer 
vertellen over drukte in de bollenstreek door de bloemencorso. Dat 
herinnert mij aan de kanotocht die bij de Peddelaars op de agenda staat 
voor zondag: de Bollentocht. Nu heb ik mij niet aangemeld, maar een 
berichtje aan Arno leert me dat het alsnog mogelijk is om mee te gaan, 
als ik maar zondagochtend om 8 uur bij de loods ben. 
Nu is het mij dit nieuwe seizoen nog niet gelukt in de kano te stappen, 
dus biedt dit een mooie gelegenheid. Het weerbericht is wisselvallig, 
maar er worden morgen genoeg opklaringen verwacht. Dus ik zeg: doen! 
En zo sta ik de volgende ochtend al mooi vroeg samen met Arno, Annet, 
Ernst, Ad en Mieke onze boten op de auto’s te laden. Als alles goed vast 

zit kan de rit naar Haarlem beginnen. 
Onderweg trekken donkere wolken over en houden we het niet droog. 
Maar de buienradar op de telefoon geeft ons moed voor de aankomst in 
Haarlem. Dan moeten de meeste buien uit het westen van het land zijn 
weggetrokken. Arno trakteert ons bij Badhoevedorp nog even op een 
gratis ‘rondleiding’ door de omgeving, maar al snel komen we aan bij de 
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Haarlemse Kanovereniging. Daar treffen we ook Wim en Winny, die op 
eigen gelegenheid naar Haarlem zijn gekomen. Arno verzorgt onze 
aanmelding en ondertussen glijden onze kano’s het water van het 
Spaarne in. 
 
Net wanneer we allemaal gesetteld zijn, klinkt vanuit de kanohaven een 
luchttoeter die als startsein mag dienen voor de 69e internationale ICF 
Bollentocht 2017. Dus sluiten we maar direct aan bij de medevaarders 
die al onderweg gaan richting de binnenstad van Haarlem. Via de 
Kampersingel komen we zo langs de Stadsschouwburg en de Basiliek. 
Het routekaartje dat we hebben meegekregen laat een tocht zien die ons 
vanuit Haarlem via de Leidse Trekvaart naar de Bollenstreek brengt, ons 
door de bollenvelden leidt, en via de Haarlemmermeerse Ringvaart weer 
terug zal brengen. Deze route omcirket de voor mij oude vertrouwde 
omgeving van Heemstede, het dorp waar ik ben geboren en ben 
opgegroeid. Een leuk weerzien zo vanaf het water.  
Kort nadat we dit dorp de eerste keer binnenvaren en we het treinstation 
van Heemstede-Aerdenhout voorbij zijn, biedt zich een mooie plek om 

een eerste koffiepauze te nemen. 
Het nut van zo’n onderbreking zit hem misschien niet eens in het 
rustmoment zelf, als wel bijbehorende koffiepraat. Anders was Ernst 
nooit onder het genot van een pannenkoek tot de ontdekking gekomen 
een echte luxe Weber tas bij zich te dragen. Over de herkomst is nog wat 
discussie… Even voelt Arno zich even ook rijk met echte Weber 
peddels, maar helaas blijkt dat een sprookje. En net zoals aan sprookjes, 
komt ook aan de koffiepauze weer een eind; er moeten vandaag wel nog 
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wat kilometers over het water worden afgelegd. Voor Mieke zijn dat er in 
totaal 17 vandaag.  
Om niet overmoedig te beginnen is dit voor haar wel een mooie eerste 
uitdaging van dit seizoen. Wim voorziet haar hierbij van gezelschap en 
samen sturen zij hun kano’s even later de Bennebroekervaart in. Onze 
route gaat nog verder over de Trekvaart. Met onze keuze voor de 27 
kilometer passeren we onder andere buitenplaats Leyduin en het mooie 
oude stationsgebouw van Vogelenzang. Ook de 35-kilometervaarders 
volgen deze vaart, maar waar wij bij Hillegom de bollenvelden al 
binnenvaren, maken zij nog een extra lusje langs de Keukenhof in Lisse.  
Kort hiervoor krijgen we een eerste regenbui over ons heen. Even 
schuilen onder een brug wordt ons niet gegund door een tegenliggende 
sloep. Daarom besluiten we maar even dapper door de druppels heen te 
peddelen. Gelukkig klaart de lucht weer op en de kleurrijke velden en de 
geur van hyacinten doet ons de regen snel vergeten. Alleen Ad heeft wat 
meer tijd nodig om weer op te drogen. Hij is vandaag zijn spatzeil 
vergeten, en zijn oude op maat geknipte transportzeil was goed bedacht, 
maar helaas toch niet meer zo functioneel. 
Voor de lunch hebben we ook een mooi bankje langs het water 
gevonden. Wel moeten daar als compromis een klein deel van onze 

Foto's: Wim en Winny van Genne 
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meegebrachte boterhammen afstaan aan de plaatselijke zwaan en eenden, 
maar daar doen we niet moeilijk over. 
Dan kronkelen we verder door slootjes langs tuinen, bollenschuren en 
bollenvelden. Eén keer moeten we de kano uit om een kleine 
waterkering te passeren. Het voorstel om er gewoon hard overheen te 
varen haalt het toch nèt niet. 
Zodra we Hillegom achter ons laten bereiken we de Ringvaart. Deze 
kunnen we nu volgen tot aan Cruquius. Het eerste stuk is vrij open. De 
wind blaast rustig in ons gezicht maar maakt het ons niet te moeilijk. 
Ook de temperatuur bevalt ons prima. Na nog een kort verdwaald 
regenbuitje weet zelfs de zon ons te vinden, en dat voel je meteen. 
We passeren Bennebroek, waar Mieke en Wim eerder op hun route ook 
de Ringvaart weer zijn opgekomen, en even later zie ik ook weer de 
eerste bebouwing van Heemstede. Net wanneer ik vertel dat hier links 
het clubgebouw staat van de Reddingsbrigade waar ik jaren actief ben 
geweest, hoor ik een bekende stem: “Alex!”. Gisteren had ik mijn 
moeder nog even aan de telefoon en uiteraard kwam ook mijn plan voor 
deze kanotocht ter sprake. Mijn ouders wonen nog steeds in Heemstede, 
en omdat ik vooraf nog niet wist hoe onze route zou lopen had ik hen 
een internetadres gestuurd waarop mijn gps positie te volgen zou zijn. 
Zo had ze gezien dat ik op de Ringvaart was, en was ze daar nog even 
naar toe gereden om ons te begroeten. Erg leuk!  
Onze eindbestemming is Haarlem, en aangezien mijn moeder geen koffie 
had meegebracht varen we na een korte ontmoeting weer verder. De blik 
op het oude stoomgemaal Cruquius is het teken om de Ringvaart weer te 
verruilen voor het Zuider Buiten Spaarne. Jachtwerven, woonboten, de 
opengewerkte molen De Eenhoorn, de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging en karakteristieke huizen bepalen hier het waterbeeld. Als 
we de gemeentegrens van Haarlem passeren is het nog een paar 
peddelslagen tot we weer terug zijn bij de kanohaven van de HKV. Daar 
staat Mieke ons al aan de walkant op te wachten. Ook zij hebben een 
goede tocht gehad. 
Dan is het tijd om de boten op de auto te leggen, een leuk aandenken in 
ontvangst te nemen, en weer koers te zetten richting Zwolle. In de auto 
voel ik het voldane gevoel van een dagje op het water. Voor mij een 
heerlijke start van het kanoseizoen, en ik kijk uit naar alle tochten die nog 
komen gaan! 

Alex Behage 
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Voorjaarstocht Apeldoorns Kanaal 
Vanaf de stuw in het Apeldoorns Kanaal bij Heerde vertrokken op 9 
april een achttal Peddelaars voor een voorjaarstocht naar de jachthaven 
van Hattem. Uitgebreid koffiedrinken in een voorjaarszonnetje zorgde 
voor een vertrek om 10.30 uur. De vermelde afstand van 16 á 20 km 
werd teruggebracht naar 12 km (vergissing), dus hadden we alle tijd. Ook 
het prachtige weer die dag en de tegenwerking van de jongste 
deelneemster Silke (luierverschonen en met de handen in het water 
afremmen van de inspanningen van de ouders) zorgde er voor dat de 
vaarsnelheid gematigd bleef. Om 12.00 meerden we af bij de sluis in 
Hattem en hadden we Heerde, Hoorn en Wapenveld gepasseerd. Tijd 
voor een uitgebreide lunchpauze met schepijs van de plaatselijke 
ijsverkoper. Om 13.00 de boten een paar meter lager weer te water 
gelaten voor het laatste stuk naar de jachthaven waar we om 13.30 
aankwamen. 
Niet spectaculair en geen afstand waar langeafstandvaarders warm van 
worden maar een ontspannen tochtje tijden een spaarzame warme 
voorjaarsdag. 

Bert Klerk. 
 

Veluwe Rally 2017 – 24 september 
Nu al, hoor ik iedereen denken! Het is pas april. Maar zoals bij alle wat 
grotere evenementen begint ook zo rond deze tijd de voorbereiding voor 
de Veluwe Rally. Gelet op het succes van vorig jaar is besloten om 
Deventer als startplek voor de Rally van dit jaar te handhaven en ook 
dezelfde vaarafstanden op het programma te houden: 80 km, met een 
stukje IJssel stroomopwaarts, met als finishplaats de jachthaven van ZC 
37 in Kampen is de langste afstand. Ook de vijftig km. eindigt in 
Kampen. Daarnaast zijn er nog de 20 km met als eindpunt de jachthaven 
van Wijhe en de 35 km die eindigt in de jachthaven van Hattem.  
Wij verzorgen weer de controle en “soeppost” op Kromholt.  
 
Gestart wordt weer op de Camping De Worp gelegen aan de Gelderse 
kant van de IJssel tegenover de stad Deventer. Hier kan natuurlijk 
overnacht worden. Voor ons Zwollenaren blijft er natuurlijk altijd de 
mogelijkheid om op zondagmorgen wat vroeger op te staan om toch op 
tijd te kunnen starten. Al jaren zoekt de organisatie naar mogelijkheden 
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om voor de aankomende kampeerders een leuk en aantrekkelijk 
middagprogramma te organiseren en zo wil men o.a. een kanotocht van 
Zutphen naar Deventer gaan maken op de vroege zaterdagmiddag. 
Mededelingen hierover komen misschien in het volgende Peddelnieuws. 
Maar wil je op de hoogte gehouden worden wat en hoe het definitieve 
programma er uit ziet, dan adviseer ik om de website van de Veluwe 
Rally te raadplegen, daar wordt in de maanden er voor regelmatig een 
nieuwsbrief geplaatst.  
 
Naast deze informatie vraag ik ook maar vast naar vrijwilligers die ons 
zondagmiddag op Kromholt willen helpen met uitreiken van 
controlekaarten en het inscheppen van soep. Jullie weten mij wel te 
vinden. 

Klaas Loots  
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Uit het Algemeen Handelsblad, van maandag 27 mei 1935 (!!!) 
      rubriek: WATERSPORT 
 
JACHTHAVEN TE ZWOLLE   GEOPEND 
Zaterdagmiddag is nabij het Rademakerszijl in het Zwarte Water bij 
Zwolle de Van der Velden-Jachthaven geopend. Deze haven is aangelegd 
door de N.V. Scheepswerf Het Zwarte Water, directeur de heer K. M. 
van der Velden.  
De opening, die oorspronkelijk een week eerder zou zijn geschied, was 
met het oog op het slechte weer een week uitgesteld. De 
ingebruikneming was trouwens reeds gebeurd, omdat deze veilige 
ligplaats voor tallooze watersportlief-  
hebbers in en nabij Zwolle een ware uitkomst is. 
De heer W. C. Krabbendam hield namens het bestuur der V.V.V. te 
Zwolle een openingsrede, waarna de heer W. J. Waayer namens de 
eigenaren der in de haven gestationeerde jachten in sympathieke 
bewoordingen een windvaan aanbood, te plaatsen op het bij de haven 
gebouwde ruime theehuis. Voorts werd nog het woord gevoerd door de 
heeren M. Feenstra namens de Kanovereeniging de Peddelaars,  die de 
Zwolsche vlag en een klok aanbood, en P. Bosman namens de Zwolsche 
Roei- en Zeilvereniging. Het jacht Jopie van den heer Waayer heeft 
daarna het over de haven gespannen lint doorgevaren. 

De foto (met de R1S) is waarschijnlijk genomen bij de opening van de 
jachthaven op 25 mei 1935. (Ingezonden door Klaas Loots) 
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Personalia: De Zoektocht, Jan Hilberink, lid kv de Peddelaars 
 
In het midden van de woningcrises ( 2012 ) heeft makelaar Jan Hilberink 
samen met een goede vriend een bijzondere trip gemaakt naar Australië. 
Ze hadden maar één doel: Het vinden van goud op de old goldfields van 
West-Australië. Met een oude gehuurde camper en uitgerust met 
metaaldetectors en pikhouwelen zijn ze wekenlang de outback 
ingetrokken op zoek naar gouden nuggets. Deze ongelofelijke en 
avontuurlijke reis is de basis geweest van de recent uitgegeven roman De 
Zoektocht. 
 
In deze karakteristieke en ontroerende roman vermengt Jan Hilberink 
feit en fictie. Naast het zoeken naar goud is de hoofdpersoon op zoek 
naar zijn vader, die hij door omstandigheden nog nooit heeft gezien. De 
Zoektocht leest als een autobiografie die gaandeweg verandert in een 
spannend avonturenboek. 
 
 

 
ISBN 978-90-824355-0-4 
(216 pagina’s) 
  
Het boek is te leen in de meeste 
bibliotheken in Nederland en te koop 
bij o.a. Bol.com. 
 
Wellicht ook best leuk voor de leden 
van de Peddelaars. 
Speciaal voor de Peddelaars kan ik 
(Jan Hilberink) dit boek aanbieden 
voor eur. 9,95  
( Winkelprijs Bol.com 14,95 )  
 
Meer info: Jan Hilberink,  
06 42586322 

  

http://bol.com/
http://bol.com/
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Pinksterweekend (herhaling) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Pinksterkamp houden we dit keer weer eens aan de Loosdrechtse 
Plassen. We zitten op het veld “Vinkenveld” van het recreatiecentrum 
Mijnden. Daar kunnen campers, caravans en tenten staan.  
We betalen per eenheid met 2 personen het  bedrag van een 
Pinksterarrangement (€ 70,00). 
Er zijn hier genoeg kanomogelijkheden op de plassen en op de Vecht. 
Wat we precies gaan varen weet ik nu (begin februari ) nog niet, maar het 
wordt vast afwisselend. 
 
Het programma: 

 Vrijdagavond of zaterdagochtend aankomst 

 Zaterdag 10.30 uur: koffiekring, vanaf 11.30 uur: kanotocht  

 Zaterdagavond: BBQ, zelf verzorgen 

 Zondag 10.00 uur: koffiekring, 10.45 uur: kanotocht  

 Zondagavond: pannenkoeken bakken, zelf verzorgen 

 Maandag 10.00 uur: koffiekring, 10.45 uur: kanotocht, ca. 14.30 
uur terug op de camping 

 
Tot dan! 

De vaarcommissie 

Datum: Vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni 

Opgave: Vóór 16 mei a.s. 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
of 0570-523937, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Annet van der Veen 

Adres:: Recreatiecentrum Mijnden, 
Bloklaan 22a 
1231 AZ Loosdrecht 
Tel. 0294 – 233165 
http://www.mijnden.nl 

 

  

  

 

http://www.mijnden.nl/
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Midzomeravondtocht 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
Midzomeravondtocht? Het was toch altijd de midzomernachttocht? 
Wij hebben bij De Peddelaars lange tradities, maar soms wordt het tijd 
om ook lang bestaande tradities te herzien. Dit keer geen zomernacht-
tocht op vrijdag maar een midzomeravondtocht op zaterdag. 
Iets eerder vertrekken, iets minder laat thuis en zondagochtend lekker 
kunnen uitslapen. Dus niets kan je meer weerhouden om deze tocht te 
beleven! 
Rond de langste dag van het jaar is het prachtig varen op de Wieden. 
Ook al gaan we dit jaar iets eerder van start, we kunnen zeker genieten 
van een heerlijk lange zomeravond met een (hopelijk) prachtige 
ondergaande zon. We proberen ergens tegen het einde van de tocht een 
pauze in te plannen bij een horecagelegenheid; waarschijnlijk steken we 
aan bij café De Waterlelie in Belt-schutsloot. 
Voordat we in de kano stappen nemen we ook nog even tijd voor een 
koffiepauze, dus neem koffie (of iets anders) mee. 
C10 
Het is mogelijk om deze tocht te beleven in de C10. Super gezellig! Als je 
eerst nog eens wilt oefenen in het C10 varen zorg er dan voor dat je op 
dinsdag 20 juni instapt in de C10 oefentocht. 
Natuurlijk is het ook prima mogelijk om in je eigen kajak te varen.  
Aangezien we varen in het donker is het zeer verstandig om een rond wit 
schijnend (top)licht mee te nemen. 
 
Tot dan! 

De vaarcommissie 

Datum: Zaterdagavond, 24 juni 2017 

Opgave: Vóór 16 juni a.s. 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, 
of 038-45 46 797, 
of lijst in de loods 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 

Vertrek: 19.00 uur vanaf de loods, kanos’s op het dak 
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Wildwatervaren Hardenberg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In Hardenberg is door gebruik te maken van natuurlijk verval in de 
Vecht een prachtige wildwaterbaan gemaakt, met uiterst vriendelijke 
vervalletjes. Prachtig om te oefenen; keerwater invaren, keerwater 
uitvaren, hangen, boogslag, Duvec-slag (of 1-mark-10) Perfect-slag, en 
wat al niet meer. De baan is gedeeltelijk voor ons gereserveerd, (van 11 -
14 uur)  er zijn enkele mensen met 1 of meer wildwaterkano’s, kortom 
welkom!! 
 
Wat neem je mee? Bij voorkeur een neopreen pak, of anders in ieder 
geval zwemgoed en een joggingbroek, neopreen schoentjes of 

waterschoentjes, en natuurlijk een zwemvest. Een helm is ook fijn . 
Afhankelijk van het aantal deelnemers geven we uitleg of individueel of 
in groepjes. Neem ook droge kleren mee, en wat eten en drinken. 
Voor vragen; mail me of vraag bij de loods op dinsdag avond, 
 
Tot dan? 

Arno Siemann 
 
P.S. mocht je willen komen kijken, bel/app dan even,  dan laat ik weten 
of het doorgaat….. Anders sta je voor niets te wachten….)  
P.P.S. mogelijk dat er nog enkele deelnemers van de TKBN deelnemen. 
  

Datum: Zondag 2 juli 2017 

Opgave: Vóór 26 juni a.s. 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, 
of 0570-523937  

Contactpersoon: Arno Siemann 

Vertrek: 09.00 uur bij de loods. 

Wie: mensen die eens willen proberen aan 
wildwaterkanoën te gaan doen zonder angst 
voor stenen/omvallen etc. 
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Rondje Vecht + BBQ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eén week voordat de zomer vakantie begint nog even heerlijk varen en 
vakantieplannen bespreken onder het genot van een barbecue. Dat is de 
succesformule van deze tocht. Soms valt de tocht in het eerste weekend 
van de zomervakantie maar het blijkt dat een aantal mensen dan ook al 
meteen op vakantie gaan. Daarom is het rondje vecht+ BBQ één week 
voor de schoolvakantie gepland.  
Programma: 
10.00 Bij de loods, tijd om nog even koffie te drinken. 
11.00 Trossen los; via stadsgracht, Nieuwe Vecht naar de Passiebloem, 
daar dragen we kano’s onder de Ceintuurbaan door. 
15.30 We zullen rond 15.30 weer aankomen bij de kanovereniging. Na 
het opbergen van de kano’s wordt het dan tijd om de barbecue aan te 
steken. 
C-10: 
Het is prima mogelijk om deze tocht met de C-10 te varen. Geef bij 
opgave aan dat je met de C10 wilt varen. Wees op tijd aanwezig indien je 
met de C-10 meevaart zodat de C-10 met meerdere mensen te water kan 
worden gelaten. 
Tocht: 
We varen via de stadsgracht , Nieuwe Vecht naar “De Passiebloem” 
alwaar we “onderdoor dragen” bij de Ceintuurbaan. Aangezien het 
“onderdoor dragen” nog een behoorlijk lang stuk is het verstandig om 
een kano karretje mee te nemen.  Voor het overdragen van de C 10 
wordt de C 10 trailer gebruikt.  Bij het begin van de Vecht zullen we 
pauzeren om de meegebrachte lunch op te eten. Daarna varen we via de 
Vecht en het Zwarte Water terug naar de loods. 

Datum: Zondag 16 juli 2017 

Opgave: Vóór 9 juli. 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, 
of 038-45 46 797, 
of lijst in de loods. 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 

Vertrek: 10.00 uur verzamelen, 11.00 uur trossen los. 
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Nadat de kano’s dan weer op hun plaats liggen, wordt het tijd voor de 
barbeque. 
BBQ: 
Het is de bedoeling dat je zelf zorgt voor de barbecue en het eten. 
Drank, in diverse soorten en smaken met en zonder alcohol, zal worden 
verzorgd door de vereniging. 
Als je wel wilt BBQ-en maar niet wilt varen kan dat ook. Geef dit dan 
ook aan bij opgave. 
 
Tot dan! 

De vaarcommissie 
  

Jong geleerd.... 
(tijdens de voorjaarstocht) 
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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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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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 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 

9-11 sep Afsluitend Weekend Molkwerum 

Zo, 24 sep Veluwerally, IJssel 

Di, 26 sep Laatste clubavond! 

Za, 30 sep 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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