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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):
Samenwonende partner (TKBN 100% korting):
Overige inwonende gezinsleden:
Sleutelgeld loods:
Sleutelgeld toegangshek
Ligplaats Kajak:
Ligplaats Canadees:
Donateur bijdrage (minimaal):
Instructie (3 x instructie):
Bootgebruik verenigingsavonden,
1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:
Boot, huur per dag,
Kajak
Canadees

Kopijsluitingsdata:
1 februari 2017.
1 mei 2017
1 augustus 2017
1 november 2017
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€ 47,€ 29,€ 0,€ 12,€ 45,€ 26,€ 33,€ 15,€ 15,€ 15,€ 50,€ 100,€ 5,€ 7,50

Website: www.kvdepeddelaars.nl

Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl
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Redactioneeltje
Nummer 1 staat traditiegetrouw in het teken van de algemene
ledenvergadering. Het bestuur roept ons op om de gang naar het
havengebouw niet te gemakkelijk te laten schieten. Ja, het is avond en
donker maar toch belangrijk om de noodzakelijke (soms hamer-)stukken
te laten passeren. Belangrijker is nog wel om op- en aanmerkingen over
het verenigingsbeleid naar voren te brengen. Dus warm aanbevolen. De
koffie staat klaar!
De winterperiode is afgesloten en we zien weer uit naar een voorjaar
waarbij de kano’s uit de loods gehaald kunnen worden. Om dat te
kunnen doen hebben we nog wat hulpkracht nodig op de doedag van 7
april om loods en terrein weer op orde te brengen.
Een nieuw verenigingsjaar is een nieuw peddelnieuwsjaar waarin we weer
een oproep doen om kopij, zeker nu we Klaas als regelmatige
kopijleveraar zullen missen. De bezorgers van ons verenigingsblad
worden bedankt voor hun inzet en we gaan er vanuit dat die voor 2018
gegarandeerd is.
Een goed vaarseizoen gewenst.

De redactie.
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Ledenmutaties
Opzeggingen:

Overleden:

In Memoriam Klaas Loots

Zaterdag 13 januari hebben we afscheid genomen van Klaas Loots. De
meeste Peddelaars hebben via e-mail de rouwadvertentie ontvangen en
dus waren er veel Peddelaars aanwezig.
Namens de kanovereniging heeft Arno geschetst hoe of wij Klaas
hebben ervaren. Als een man die altijd aanwezig was, varend,
wandelend, behulpzaam, beschouwend, adviserend. Als Ardennen’
wandelaars herinneren wij hem zoals hij voor zijn caravan kon staan,
rokende, het terrein overziende en wat er gebeurde in zich opnemende
om het later als kopij te kunnen gebruiken voor het Peddelnieuws. De
club zal hem missen, er is een markant persoon van ons heengegaan.
Wij wensen Alie, haar kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies

Het bestuur.
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Beste mensen,
Na ongeveer 37 fijne jaren hebben wij met weemoed en vele twijfels ons
lidmaatschap opgezegd, want het is bij de Peddelaars zo gezellig. Maar
we varen al zó lang niet meer, dat we nu toch de knoop hebben
doorgehakt. Toch hebben we nog een slag om de arm bedacht; we
blijven donateur. Dus tot ziens.

Ans en Lodi

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt jou van harte uit voor onze
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
De ALV vindt plaats in het Havengebouw naast de
kanoloods op vrijdag 23 maart 2017 om 20.00 uur.
De agenda en de jaarverslagen 2017, gemaakt door de
bestuurs- en commissieleden, vind je verderop in dit
Peddelnieuws.
De notulen van de ALV 2017 staan vermeld in
Peddelnieuws 2017 – 2. Ook kun je deze notulen
terugvinden op de website www.kvdepeddelaars.nl
onder het kopje “Peddelnieuws” en dan
“Peddelnieuws 2017 – 2”.
Kom 23 maart en laat jouw stem horen!
Tot dan,
Marjan Brouwer, Voorzitter
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Agenda A.L.V.
Vrijdag 23 maart 2018
Aanvang 20.00 uur
In het Havenkantoor Holtenbroekerdijk 41-II
1. Opening
2. Notulen ALV gehouden op 24 maart 2017 en een extra ALV
gehouden op 11 april 2017. (Gepubliceerd in Peddelnieuws 2017,
nr. 2)
3. Mededelingen
Peddelaars
TKBN
Stichting het Zwolse Watersportcentrum
4. Jaarverslagen
Secretaris
Vaarcommissie
Beheercommissie
Penningmeester
5. Verslag Kascommissie
6. Decharge bestuur voor het in 2017 gevoerde financiële beleid.
7. Vasstellen Tarieven
8. Begroting 2018
9. Verkiezing nieuw lid Kascommissie
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Arno Siemann (Vaarcommissie)
Aftredend en herkiesbaar Bert Klerk (lid)
Aftredend en herkiesbaar Wim van Genne (Secretaris)
11. Commissies en oproep vrijwilligers.
12. Website.
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Jaarverslag Secretariaat 2017
Op 1 januari 2017 hadden wij 97 leden en 2 donateurs en op 31 december 2017
waren dat 96 leden en 2 donateurs. Het bestuur heeft in 2017 vergaderd in de
maanden: januari, april, Juni, september en oktober, totaal vijf keer.
Het bestuur bestaat uit zes leden:
Marjan Brouwer: Voorzitter
Ad de Wit: Penningmeester en hij vertegenwoordigt de Peddelaars in
het bestuur van de Stichting Het Zwolse Watersportcentrum.
Wim van Genne: Secretaris
Arno Siemann: Vaarcommissie
Freek Augustijn: Beheerscommissie
Bert Klerk: Peddelnieuws en P.R.

Wim van Genne

Jaarverslag Beheerscommissie 2017
Het afgelopen jaar heeft de loods een hele metamorfose ondergaan,
De nieuwe intimmering is bijna klaar, alleen het plafond is nog niet
gedaan. Voor de afwerking van de wanden zijn Bert en Ebo buiten de
doedagen nog druk geweest. Ook hebben zij het materiaalhok
aangepast. Dit alles voor meer overzicht….
Al met al is er veel gebeurd dit jaar!
Voor het komende jaar willen we het buitenschilderwerk nog afmaken.
We hopen op goed weer tijdens de voorjaars
DOEDAG, zaterdag 7 april
Verder is het plan enkele oude verenigings kayaks in te ruilen voor een
exemplaar met een wat ruimere kuip, zodat ook de zwaardere en grotere
vaarders aan hun trekken komen.
Ik hoop voor iedereen op een goed kano seizoen,
En graag tot ziens bij de loods of op het water
Namens de beheers commissie,

Freek Augustijn
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Jaarverslag Vaarcommissie
Als vaarcommissie hebben we ons best gedaan te luisteren naar alle
wensen en die zoveel mogelijk meegenomen in het vaarprogramma. Wat
opgevallen is dat een aankondiging-oproep via de WhatsApp-groep goed
werkt; we worden steeds digitaler.
Wel wilden (en willen!) we graag de opgaves via de mail of telefonisch
ontvangen, dit werkt voor ons prettiger.
Diverse tochten/weekends waren redelijk tot goed bezocht; globaal
gemiddeld 17 deelnemers, waarbij de herfstvakantie en vooral het
zeeweekend (waarbij we overigens geen kano aangeraakt hebben)
zorgden voor het hoge gemiddelde. Wel moeten we eerlijk zijn; het
aantal mensen in de kano daalt (dan is het gemiddelde < 10).
De gezelligheid was er niet minder om, we kijken al weer uit naar de
volgende kanoactiviteiten.
Dit seizoen hebben we, in tegenstelling tot andere jaren, weinig kanoinstructie gegeven op de dinsdagavonden. Er hebben zich dit jaar minder
mensen hiervoor gemeld.
Voor het nieuwe seizoen hebben we zwembadtrainingen georganiseerd,
om de nieuwere leden een kans te geven om eens in “warm water” om te
kunnen vallen. Ook kan het eskimoteren weer opgehaald worden.
We hopen dat het nieuwe vaarprogramma voor 2018 nog meer mensen
in beweging brengt, de eerste resultaten (zwembadtraining) zijn
bemoedigend!
Namens de vaarcommissie,

Arno Siemann
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Ja beste mensen,

Daarrrr is tie weerrrrrrr,
De immer actieve, altijd gezellige ,

Voorjaars Doedag
Dit jaar op 7 april
Met een keur aan bezigheden zoals;
Dak dichten
Gevel schilderen
Onkruid borstelen
C10 poetsen

Voor elk wat wils,
Graag even aanmelden bij de beheerscommissie.
Freek Augustijn
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40 jaar Ratzeburger Kanu Club e.V.
Onze kanovereniging werd door Ratzeburger Kanu Club e.V.
uitgenodigd om met hen hun 40 jarig jubileum te vieren. Deze
uitnodiging wilden we natuurlijk niet afslaan. Een mooi jubileum, daar
hoort wel een origineel cadeau bij.
In de fotoarchieven van Klaas Loots, Wim Langevoort en Arno Siemann
werd gespeurd naar foto’s van de Hemelvaartkampen van de afgelopen
25 jaar (ook een jubileum). Het jaarlijkse evenement waarbij de beide
verenigingen elkaar ontmoeten. Arno had de creatieve geest en maakte
hiervan het cadeau.

Met het cadeau in de kofferbak togen wij, 7 Peddelaars sterk, op 9
september 2017 naar de Schaalseehof in Dargow. De locatie alwaar het
feest plaats vond. Van de afgelopen 40 jaar werd door een journalist
verslag gedaan met foto’s en anekdotes, onderbroken door dans, muziek
en sketches.
Met de Opa-dag ontdekte Klaas dat het cadeau aan de buitenmuur van
het Ratzenburger clubgebouw is opgehangen en maakte daar bijgevoegde
foto van. Ratzeburger Kanu Club e.V. nogmaals van harte gefeliciteerd
met jullie 40 jarig jubileum. We zien jullie graag weer op het komende
Hemelvaartkamp in Dwarsgracht / Giethoorn (NL).

Marjan Brouwer
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Dijkdenkers
Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft recent een bijeenkomst
georganiseerd voor mensen die zich hebben opgegeven als zgn.
“Dijkdenker”. Als peddelaar en natuur- en vogelliefhebber heb ik mij
opgegeven als ‘dijkdenker’.
Hierbij een kort overzicht van de informatie die door het waterschap
werd gegeven over de plannen voor de periode 2020-2024. In die
periode moet de 9 kilomer lange dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en
Zwarte Water worden verhoogd en/of verbreed en versterkt om droge
voeten te kunnen houden de komende jaren. De huidige dijken zijn te
laag, te smal en/of er komt water onderdoor (dat heet piping). Het gaat
over de wateren buiten de stadsgrachten, en van de IJsselsluis tot de
monding van de Vecht in het Zwarte Water. Dus over ons vaargebied.
De keuze is inmiddels gemaakt dat dijkversterking wordt toegepast en
geen keersluis in het Zwarte Water: dat laatste is veel duurder en
belemmert de scheepvaart. Bij de dijkversterking is tevens gelegenheid
recreatie op en langs het water te verbeteren. Bij de groep ‘dijkdenkers’
waren dan ook vertegenwoordigers van bewoners en wijkverenigingen
Holtenbroek en Aalanden, roei- en zeivereniging, hengelsporters, natuuren milieu-organisaties en ik dus vanuit de Peddelaars. Overigens: als er
meer ‘dijkdenkers’ onder de Peddelaars zijn, je bent van harte welkom!
De volgende bijeenkomst van ‘dijkdenkers’ is waarschijnlijk pas in
november van dit jaar! In de tussentijd is het Waterschap druk doende
met planning van de werkzaamheden, aanbesteding en gesprek met
belanghebbenden, zoals (grote) bedrijven en grondbezitters. In de
tussentijd kan ieder goed op de hoogte blijven via de website Stadsdijken
Zwolle. Een aanrader!
Als er nieuws is houd ik jullie graag op de hoogte! Als je mee wilt
denken, hoor ik het graag.

Rogier van Ravesteyn
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De gezellige “Tiroler” avond
De gezellige avond, bedoeld om de contacten van de clubleden tijdens de
wintermaanden te behouden, had een bescheiden opkomst. De sfeer was
er niet minder om.
Een Tiroleravond, al gauw gekenmerkt door “Ich bin der Anton aus
Tirol” muziek en dijenkletsende mannen en vrouwen in Lederhosen
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begeleid door accordeon en klarinet, had bij de Peddelaars niet die
traditionele uitbundigheid van het feestvierende Alpenland. Toch ook
hier Tiroler muziek, Lederhosen en Jurken met geblokte blouses, zeg
maar een soort Brabants bont en veel plezier.

Na een uur diverse spellen gespeeld te hebben met een Tiroler
puntentelling (?) werd de buffetmaaltijd in gereedheid gebracht. Hier
bleek maar weer dat een ieder via internet of uit ervaring de
klaargemaakte buffetingrediënten geheel Tirools of in ieder geval met
een Tiroolsaccent had bereid. Zo hadden we de keuze uit: Tiroler
Gaulash- en Tomatensupe, Tiroler Schinken salat, Bauern Gaulash en
aardappel/pompoen Gnochi, Alpen omelet, Tiroler Kartoffelenbrei,
Kaiserliche Selleriesalat en Kip/Selleriesalat als voor- en hoofdgerecht.
Als nagerecht dan nog de keuze uit Apfelkuche, Zucchini kuche,
Brownie en diverse alpen kaasjes. En dat alles in vlees en vega variaties.
Zowaar geen kleinigkeit
Na zo’n maaltijd past eigenlijk maar één remedie: een flink stuk
kanovaren om de opgedane calorieën te verbruiken. Wij deden dat af
door een klein dansje op de vrolijke accordeonklanken van Annet.
Het gezellige samenzijn werd besloten door gezamenlijk de afwas en
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

Bert Klerk.
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Wandeling 2018
Traditioneel wordt er, om de onderlinge band in het winterseizoen te
onderhouden, in de aanloop naar het nieuwe vaarseizoen gezwommen
en enkele weken later gewandeld. Het zwemmen ging niet door vanwege
de slechte (lees: geen) communicatie met het uitgekozen zwembad in
Nunspeet. De wandeling daarentegen wel en op verzoek van enkele
leden heeft de vaar(?)commissie een tocht ten noorden van Zwolle
uitgekozen. Het gebied waar we gaan wandelen biedt veel variatie in
natuur en landschap: het Holtingerzand nabij Havelte.
De hemel ziet er grauw en dreigend uit als de autokaravaan de kanoloods
verlaat. De afgelopen periode kenmerkte zich door een aantal dagen met
behoorlijke nachtvorst en overdag nog wat neerslag. De vraag is dan hoe
de paden in het bos- en heidegebied eruit zullen zien.
Natuurlijk is er eerst de meegebrachte koffie met koek bij het startpunt,
tenminste voor diegene die eraan gedacht hebben. Jan en Marjan hebben
nog enige tijd nodig om de wandelwagen voor Silke in elkaar te zetten en
daarna gaan we op stap. Al snel komen we bij de eerste
bezienswaardigheid: een voorhistorisch graf, ofwel hunebed. Nu past dit

Foto: Patrick Mensink

wel een beetje bij de Peddelaars, tenslotte varen wij ook in
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voorhistorische boten, hoewel die wat moderner zijn uitgevoerd dan de
vroegere holle boomstammen. Even verder stuiten we op een tweede,
wat kleiner, hunebed, zeer geschikt voor de groepsfoto.
Vanaf nu volgen we de route via allerlei zeer modderige binnenpaden.
Het wandelwagentje van Silke heeft gelukkig grote wielen en Jan lijkt er
ogenschijnlijk geen moeite mee te hebben die door de diepe sporen en
plassen voort te bewegen. Rieky wijst ons waar haar ouderlijk huis ooit
heeft gestaan, ergens midden op de hei.
Het gebied was tijdens de tweede wereldoorlog in gebruik door de
Duitsers, die er een vliegveld hebben aangelegd. Bomkraters in het zand
zijn de achtergebleven sporen. Ook de hunebedden zijn daarvoor
destijds verplaatst en later weer teruggezet.
Tijdens het wandelen hebben we weinig aandacht voor de omgeving,
druk als we zijn om de voeten goed neer te zetten op de soms glibberige
ondergrond. Annet van der Veen heeft een aantal wetenswaardigheden
op papier en weet ons tijdens een korte stop een aantal leuke dingen te
vertellen.
Halverwege de 8,5 km lange route stoppen we om even op adem te
komen. Een tijdje na het vervolg kiezen Jan, Marjan en Arno een kortere,
minder zware route; de rest volgt het originele pad. Het blijft zeer
oplettend lopen en we zijn blij als we op het eindpunt aankomen, het
Theehuis.
Annet heeft een klein arrangement
geregeld. Als ook de afgescheiden
groep is gearriveerd genieten we
van de koffie met appeltaart of
roomsoes met aardbeien.
Annet, bedankt voor de organisatie;
het is toch een mooie wandeling
geworden.

Ernst Noordhuis
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Zwembadtraining

Eloïse bekijkt het zwembad vanaf onderen (Foto: Loes Klein)

Foto: Bert Klerk
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IJspegeltocht (herhaling)
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

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-atkvdepeddelaars.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.
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Snerttocht (herhaling)
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

Volgens
ook uur
in 2018 weer een snerttocht in de
Einde traditie
tocht: organiseren
Rondwe
15.00
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
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Overijsselse Vecht
Datum:

Zondag 15 april

Opgave:

Vóór 10 april
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
intekenlijst loods, of 0578-623369

Contactpersoon:

Afke Fokma

Vertrek:

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

Einde tocht:

Rond 16.00 uur

Na 5 jaar leek het ons tijd om de tocht over de Overijsselse Vecht van
Hardenberg naar Ommen te herhalen. Deze keer als voorjaarstocht.
De Overijsselse Vecht slingert mooi door het prachtige landschap van de
Vechtdal.
We laten auto’s achter bij het eindpunt in Ommen en starten bij de
Heemser Hooilandenweg bij Hardenberg. Van daaruit varen we een stuk
stroomafwaarts.

We zullen onderweg een stuw passeren, wat een mooi punt is om pauze
te houden. Bij het eindpunt aangekomen zullen we de auto’s weer
ophalen en de boten weer op het dak of de trailer binden.
In verband met de stuw in de Overijsselse Vecht is het niet mogelijk om
met de C10 te varen.

Afke Fokma
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Bollentocht Haarlem
Datum:

Zondag 22 april

Opgave:

Uiterlijk 15 april
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
0570-523937

Contactpersoon:

Arno Siemann

Vertrek:

07.30 uur van de loods naar:
Noord Schalkwijkerwerg 103 te Haarlem

Kosten

€ 6,00 per persoon.

De Bollentocht, een jaarlijkse (feest)tocht van de Haarlemse Kano
Vereniging. Varen langs de kassen en de landerijen met de tulpen in
bloei; een prachtig gezicht. We doen al vele jaren mee, de 17 km is ook
voor nog niet zo gevorderden goed te doen. We proberen dan wel een
‘oude rot’ mee te laten varen met deze groep.
Er zijn 3 afstanden mogelijk, 17, 27 of 35 km. De 10 persoons kan hier
prima varen, dus…..

Geef je op!
Voor vragen; mail me of vraag bij de loods op dinsdagavond. Tot dan?

Arno Siemann
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Hemelvaarttreffen/Himmelfahrttreffen - Giethoorn
Datum:

Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei

Opgave:

Uiterlijk 19 april
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
0031 (0)570 523937/ 0031 (0)6 53861575

Contactpersoon:

Arno Siemann

Adres:

Camping Eurohoeve (Herom)
Cornelisgracht 44
8355 CH Giethoorn
0521-361498
Ingang camping: Via Kerkweg achter
boerderij (Eingang über Kerkweg hinten dem
Bauernhof)

Aanrijroute/
Anfahrtsroute

Via Geythoornseweg en Cornelisgracht (via
Kerkweg loopt dood/über den Kerkweg ist
Sackgasse!)

De instapplek bij Herom
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In de omgeving van Giethoorn gaan we ons Hemelvaartkamp houden
samen met de Ratzeburger Kanovereniging. Twee jaar geleden hebben
we deze eenvoudige camping en omgeving al verkend op het Afsluitend
Weekend. Wij hebben het hele campingterrein afgehuurd + het verharde
gedeelte voor campers. We gaan drie mooie verschillende kanotochten
maken. Er zal ook een fietsgroep zijn.
(vertaling:)
In der Nahe von Giethoorn werden wir einander an Himmelfahrt
treffen. Wir zelten auf ein einfaches Campingplatz. Wir haben drei
schöne Kanutouren vorbereitet. Es gibt auch ein Fahrradgruppe.
Het programma (ongeveer)
 Woensdagavond aankomst (de meeste mensen)
 Donderdag 10 mei:
o 10.00 uur: koffie in de kring. Opening kamp
o 10.45 uur: vertrek vanaf de camping voor een kanotocht
door de Wieden of een fietstocht
o Ca.16.30 uur: terug op de camping
 Vrijdag 11 mei:
o 10.00 uur: koffie in de kring
o 10.45 uur vertrek vanaf de camping voor een kanotocht
door de Wieden of een fietstocht
o Ca. 16.30 uur terug op de camping
o Gezamenlijk pannenkoeken bakken
o Avondactiviteit???
 Zaterdag 12 mei
o 10.00 uur: koffie in de kring
o 10.45 Uhr vertrek vertrek vanaf de camping voor een
kanotocht door Giethoorn of fietstocht
o Ca.16.30 uur: terug op de camping
o Ca. 18 uur: Barbecue??
 Zondag 13 mei
o 08.30 uur: gezamenlijk ontbijten
o 10.00 uur: koffie in de kring
o 11.00 uur afsluiting kamp

Arno Siemann
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Pinksterweekend Delft
Datum:

18 t-m 21 mei

Opgave:

Vóór 15 maart
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
0578-623369

Contactpersoon:

Afke Fokma

Adres:

Delflandhoeve
Schieweg 166
2627 AS Delft
015-2129003/06-53580202
info@delflandhoeve.nl
www.delflandhoeve.nl

In het weekend van Pinksteren gaan we naar Delft. De keuze is gevallen
op camping Delflandhoeve te Delft. Hier hebben we van 18 - 21 mei een
aantal kampeerplekken gereserveerd.
Om voldoende plek te kunnen garanderen moet tijdig worden
aangemeld; opgave voor het weekend is daarom mogelijk tot 15 maart!!.
Zaterdag 19 mei:

Zondag 20 mei:

Maandag 21 mei:

Om 12.30 vertrekken we voor een rondje Delft.
We verwachten rond 16.00 uur terug te zijn op de
camping, zodat er nog volop voorbereidingstijd is
voor de BBQ om 18.00 uur.
Om 10.45 vertrekken we voor een iets langere
tocht. Details volgen nog. Na terugkomst op de
camping eten we rond 18.00 uur traditiegetrouw
pannenkoeken of een ander (eenpans)gerecht naar
keuze.
Om 10.45 uur vertrekken we voor een tocht door
Delft. We kunnen de tocht indien nodig inkorten,
zodat we rond 14.30 weer bij de camping terug
kunnen zijn.

Afke Fokma
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Aan de Schie nabij Delft

Varen op groot water, in dit geval het IJsselmeer tussen Urk en de
Ketelbrug. Bij mist of nevel lijkt het water nog groter.
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Grootwatertocht
Datum:

Zondag 3 juni

Opgave:

Uiterlijk 27 mei
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
0570-523937

Contactpersoon:

Arno Siemann

Vertrek:

07.00 uur van de loods naar:

Wie?

Mensen met een flinke kano-ervaring, een
geschikte zeekajak en een goede conditie.

Het idee is om met de geschikte liefhebbers het grote water op te
zoeken. IJsselmeer, Waddenzee of een flink Fries meer. We weten dat er
af en toe bikkels zijn die deze uitdagingen niet schuwen, en willen het
eens tot verenigingstocht verheffen?
We denken dan aan een tocht van circa 25 kilometer, waarbij het zomaar
4 uur kan duren voordat we een pauze nemen.
Aangezien op 31 januari (als ik dit schrijf) nog geen weersvoorspellingen
bekend zijn voor deze dag, wil ik dat graag circa 1 week (op dinsdag 29
mei?) bij de loods met de belangstellenden bepalen. Graag verneem ik
wie geïnteresseerd is,
Namens de vaarcommissie

Arno Siemann
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Lindetocht
Datum:

Zondag 17 juni

Opgave:

Vóór 10 juni
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
intekenlijst loods, of 038-45 46 797

Contactpersoon:

Steffen Elgersma

Vertrek:

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

De Linde is een prachtig riviertje in het zuiden van Friesland. Mogelijk
ben ik wel een beetje bevooroordeeld. Vanuit mijn geboortedorp
Wolvega heb ik als kind regelmatig fietstochten gemaakt langs de Linde.
Ik bewaar daar goede herinneringen aan. Maar iedere keer als ik ook met
de kanovereniging over de Linde vaar hoor ik vele loftuitingen over het
mooie riviertje en het Linde-dal.
De Linde biedt een aantal mogelijkheden voor het maken van een tocht.
Details over de tocht hebben we nog niet.
De nadere details zullen nog volgen op de site en in de mail en misschien
ook nog in het volgende Peddelnieuws.
Zet de datum alvast in de agenda. We hopen je te zien tijdens de
kanotocht over de Linde.

Steffen Elgersma
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Midzomeravondtocht
Datum:

Zaterdagavond 23 juni

Opgave:

Vóór 16 juni
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
intekenlijst loods, of 038-45 46 797

Contactpersoon:

Steffen Elgersma

Vertrek:

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

Na het succes van vorig jaar ook deze keer weer de Midzomeravondtocht. Op de zaterdagavond heerlijk varen in de Wieden. Even lekker een
pauze in een horecagelegenheid. En daarbij genieten van een (hopelijk)
heerlijke zomeravond met een prachtige ondergaande zon.
Doordat we aan het begin van de avond vertrekken zijn we niet superlaat
thuis. Daarbij is er misschien wel de mogelijkheid om het
zondagsochtends lekker rustig aan te doen.
Kortom: een tocht die je eigenlijk niet mag missen!

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
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Wildwatervaren in Nederland
Datum:

Zondag 1 juli

Opgave:

Uiterlijk 26 juni
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
0570-523937

Contactpersoon:

Arno Siemann

Vertrek:

09.00 uur van de loods

Wie?

Mensen die eens willen proberen aan
wildwaterkanoën te gaan doen zonder angst
voor stenen/omvallen etcetera.
.

Nadat we meerdere keren gebruik hebben gemaakt van deze baan, volop
herhalingskansen in 2018!
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, Duvecslag (of 1-Mark-10) Perfect-slag, en
wat al niet meer. De baan is gedeeltelijk voor ons gereserveerd, (van 10 16 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, het kan
zomaar gezellig worden.
Voor vragen; mail me of vraag bij de loods op dinsdag avond,
Voor bezoekers; bel of app me even van tevoren, we hebben het een
keer afgezegd wegens te weinig deelname. En toch kwam er bezoek…..
Tot dan?

Arno Siemann
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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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,
Voor detailinformatie van komende tochten: zie elders in dit Peddelnieuws of de komende edities.
Zie ook: www.kvdepeddelaars.nl.
Opgave voor tochten: vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, òf telefonisch bij het aangegeven
òf op de lijst i n de kanoloods.
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Vaarprogramma 2018
Za, 6 jan
Za, 13 jan
Za, 27 jan
Zo, 11 feb
Zo, 4 mrt
Zo, 18 mrt
Di, 27 mrt
Vrij, 23 mrt
Za, 7 apr
Zo, 15 apr
Zo, 22 apr
10 – 13 mei
18 – 21 mei
Zo, 3 jun
Zo, 17 jun
Za, 23 jun
Zo, 1 jul
Zo, 15 jul
31 aug – 2 sep
14 – 16 sep
Zo, 30 sep
Di, 2 okt
Za, 6 okt
20 – 28 okt
Za, 24 nov
Za, 5 jan 2019

Nieuwjaarsreceptie
Zwembadtraining De Vrolijkheid
Zwembadtraining De Vrolijkheid
Wandeltocht Havelte
IJspegeltocht
Snerttocht Wieden
1e Clubavond
ALV Havengebouw
Doedag
Voorjaarstocht Overijsselse Vecht
Bollentocht Haarlem
Hemelvaartkamp Giethoorn
Pinksterkamp Delft
Groot Watertocht
Lindetocht
Midzomeravondtocht
Wildwatervaren Hardenberg
Rondje Vecht + BBQ
Zeeweekend Callantsoog
Afsluitend Weeken Ossenzijl
Veluwerally
Laatste Clubavond
Doedag
Herfstvakantie Ardennen
Gezellige Activiteit
Nieuwjaarsreceptie

C10-varen
10 apr
17 apr
1 mei
19 jun
10 jul
18 sep
25 sep

Voorbereiding Bollentocht
Voorbereiding Bollentocht
Vrij varen
Voorbereiding MZA-tocht
Vrij varen
Voorbereiding Veluwerally
Voorbereiding Veluwerally

