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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 

 

 
  Kopijsluitingsdata: 

1 februari 2018. 
1 mei 2018 
1 augustus 2018 
1 november 2018 
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Website: www.kvdepeddelaars.nl Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl 
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Redactioneeltje  
Dit voorjaar kan niet meer stuk. Dank zij het voortreffelijke weer is het 
gezellig druk op de clubavonden. Ook hebben de eerste belangstellenden 
al kano-instructie gehad en het eerste nieuwe lid is al binnen. De 
vaarcommissie kan terugzien op een overweldigend kanokamp tijdens 
het Hemelvaartsweekend in Dwarsgracht. Een grote groep uit Ratzeburg 
heeft kanoënd en fietsend Wieden en Weeribben verkend. Tijdens de 
BBQ op zaterdagavond waren er zelfs ruim 90 personen aanwezig. 
Een groepje pensionado’s vaart iedere donderdag van 09.30 tot  ca. 12.00 
uur. Meevaren? Geef dan even door aan Wim van Genne, 038 4443140 
of Bert Klerk, 038 4217046. 
Veel kanoplezier en een fijne vakantie gewenst. 

De redactie. 
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Ledenmutaties 
Opzeggingen:  

  

 Nieuwe leden: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur. 
In het kader van de dijkverzwaring Zwartewater en de herinrichting 
oevergebied Holtenbroek/Zwartewater, heeft het bestuur van de 
stichting Het Zwols Watersportcentrum ( de eigenaar van ons terrein) 
het verzoek gekregen om het gehele jachthaventerrein te verkopen aan 
een projectontwikkelaar. De jachthaven kan dan mogelijk verplaatst gaan 
worden. Het bestuur van de stichting beraadt zich hierover. Ad de Wit 
zit namens De Peddelaars in het stichtingsbestuur. We houden u op de 
hoogte. 
 

Nieuwe Privacy-wet 
In het volgende Peddelnieuws zal het bestuur nader ingaan op de nieuwe 
Privacy-wet.  
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Notulen   A.L.V. Vrijdag 23 maart 2018 
Aanwezig bestuur: 

Voorzitter Marjan Brouwer, 
Penningmeester Ad de Wit, 
Secretaris Wim van Genne 
Vaarcommissie Arno Siemann, 
Beheercommissie Freek Augustijn , 
Redactie Bert Klerk. 

Overige leden: Jan Brouwer, Henk Geerts, Rieky Hofman, Wim Jager, 
Marinus Kalkman, Loes Kleijn, Christa Langevoort, Wim Langevoort, 
Ernst Noordhuis, Rika Slikker, Annet van der Veen.  
Meldingen afwezig: Rogier van Ravesteyn, Erik Doijer, Wieske van Dijk, 
Patrick en Annet Mensink, Jan Ouwehand, Tineke Loots, Alie Loots, 
Kitty van Olst. 
 
1. Opening 

De Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De Agenda wordt 
goedgekeurd. 

2. Notulen ALV gehouden op 24 maart 2017 en een extra ALV 
gehouden op 11 april 2017. (Gepubliceerd in Peddelnieuws 2017 nr. 
2). Naam van Steffen Elgersma is niet correct geschreven. Verder 
zijn de notulen onveranderd goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Wim vertelt dat het bestuur aan het onderzoeken is wat te doen met 
de: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacy 
wet geldig vanaf 25 mei 2018. Het bestuur denkt op dit moment aan 
de volgende procedure: 
1. Gegevens zo kort mogelijk bewaren. 
2. Gegevens niet onnodig verspreiden. 
3. Niet meer gegevens registreren dan strikt noodzakelijk is voor het 
goed functioneren van de vereniging. 
4. Definitieve procedure publiceren in het Peddelnieuws en volgend 
jaar opnemen in het Huishoudelijk Reglement 
TKBN 
Bert Klerk gaat ons vertegenwoordigen bij de  ALV van de TKBN 
(morgen 25 maart). Bert vertelt dat er in de stukken staat dat de 
contributie van de TKBN niet wordt verhoogd (€ 18,90 per 
Hoofdlid). Wim Langevoort merkt op dat hij het zonde van het geld 
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vindt en altijd al tegen is geweest. Het bestuur noemt enkele 
voordelen: Ondersteuning voor het bestuur; het clubblad Kanotities; 
de TKBN organiseert tochten; Aansprakelijkheidsverzekering voor 
het bestuur; verzekering bij door de club georganiseerde 
kanotochten. 
Stichting het Zwolse Watersportcentrum. 
Ad meldt dat er een baby-aankleedtafel in het damestoilet is 
geplaatst. Morgen wordt de magneetstrip om het hek te openen van 
de fietsen verplaatst naar de autozijde opening. 
 

4. Jaarverslagen 
Secretaris, Beheercommissie, Vaarcommissie, Redactie & P.R., 
Penningmeester. Over geen van de verslagen komen vragen vanuit 
de vergadering. 

5. Verslag Kascommissie 
Ernst Noordhuis en Rika Slikker hebben samen de boekhouding 
gecontroleerd. Ernst vertelt dat zij geen fouten hebben kunnen 
ontdekken en adviseert de vergadering haar goedkeuring te geven. 

6. Decharge bestuur voor het in 2017 gevoerde financiële beleid. 
De vergadering verleent het bestuur decharge. 

7. Vaststellen tarieven. 
De penningmeester vindt het niet nodig om dit jaar de tarieven te 
verhogen. 

8. Begroting 2018  
De begroting wordt goedgekeurd. 

9. Verkiezing nieuw lid Kascommissie 
Henk Geerts stelt zich beschikbaar. 
Nieuwe situatie: Rika Slikker 2e keer, Jan Brouwer 1e keer, reserve 
Henk Geerts. 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar Arno Siemann (Vaarcommissie) 
Aftredend en herkiesbaar Bert Klerk (lid) 
Aftredend en herkiesbaar Wim van Genne (Secretaris) 
Alle bestuursleden worden zonder discussie en met applaus 
herbenoemd. 

11. Commissies en oproep vrijwilligers.  
Waldienst: Henk Geerts-Rika Slikker-Loes Kleijn-Marit Zandbergen 
en Steffen Elgersma hebben vorig jaar het bestuur tijdens de 
waldienst ondersteund en hebben zich bereid verklaart dat dit jaar 
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ook te doen. Wim Jager meldt zich tijdens de vergadering ook nog 
aan. 
Instructie: Arno gebruikt de oude lijst van vrijwilligers en vraagt of 
er op de vergadering nog mensen zijn die hierbij willen helpen. 
Arno en Annet vragen de aandacht voor de aanmeldformulieren die 
ze neergelegd hebben voor de komende vaartochten.  

12. Website. 
Arno geeft een demonstratie van de nieuwe website. 
Marjan en Arno hebben het afgelopen jaar een cursus gevolgd om 
een nieuwe website te maken. Arno en Marjan kunnen nu beiden de 
website bijhouden. 
De website is gemaakt d.m.v. WordPress, hierdoor is de website 
gebruiksvriendelijker. Bovendien is de website nu ook goed te 
bekijken met een mobiele telefoon of tablet.  

13. Rondvraag 
Wim van G. vraagt de vergadering naar ideeën voor het werven van 
nieuwe leden. Vorig jaar hebben wij er ook over gesproken maar tot 
nu toe is daar nog niet veel van terecht gekomen.  Gedacht wordt 
aan flyers verspreiden op bijvoorbeeld sportscholen. Of op andere 
plekken wat meer bekendheid te krijgen. 
Het bestuur nodigt iedereen uit om met suggesties te komen.  
Bert Klerk vindt het jammer dat de korte kampeertocht, een idee van 
enkele leden, vorig jaar niet is doorgegaan. 
Wim Jager vraagt of de Vaarcommissie plannen heeft om meer 
deelnemers te krijgen bij de vaartochten om de afnemende 
belangstelling te keren. 
Annet v/d Veen wil graag naar aanleiding van het verzoek van Eric 
Doijer om Canadees instructie te krijgen, dit voor alle leden 
openstellen en kenbaar maken. 
Rika Slikker vraagt of het ook mogelijk is om je voor een vaartocht 
aan te melden via de website. Arno antwoordt dat dit niet mogelijk is, 
de vaarcommissie wil de aanmeldingen ontvangen via mail of 
aanmeldformulier in de clubhut. 
Ernst Noordhuis heeft het verzoek om kano’s van leden die niet of 
nauwelijks varen, een minder gunstige plaats te geven en leden die 
veel varen een betere plaats te geven waardoor zij de kano goed in en 
uit de loods kunnen krijgen. 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 8.50 uur. 
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De Overijsselse Vecht met hindernissen 

Zondagmorgen 15 april, de Heemster Hooilandenweg in Hardenberg. 
De autonavigaties hadden het er moeilijk mee; de dame uit de 
smartphone van Alex wist het perfect te vinden. Daar stonden we dan. 
Hadden we minstens een instapsteigertje verwacht?  Daar was in ieder 
geval niets te vinden. Een vrij steile oever met wat modderige begroeiing, 
daar moesten we het mee doen. Een wandelaar met zijn hondjes nodigde 
ons uit een volgende keer bij zijn kanoclub, Hardenberg-Vecht, te water 

te gaan. De tussenliggende vistrap was voor ons goed te nemen zei hij. 
 
Na wat koffie en een wat langere instaptijd peddelden we met 9 kano’s 
westwaarts op weg naar Ommen. Al na 50 minuten, eerder dan ik 
verwachtte maar niet vermeld in de tochtbeschrijving in het PN., stuitten 
we op onze eerste hindernis: de stuw bij Diffelen. Met vereende krachten 
droegen we de boten 100 meter verder om ze vervolgens 1 meter lager 
weer in de Vecht te doen belanden. 



 
10 

Het Vechtdal is een prachtig fietsgebied: bossen, rivierduinen, kleine 
woonkernen met fraaie boerderijtjes. Vanuit de kano krijg je daar helaas 
niet veel van te zien. De hoge oevers en de weilanden  langs de Vecht 
verhullen dat. Wat wel opviel was de oorstrelende stilte in dit gebied. 
Vogelgezang volop, niet verstoord door mechanische geluiden. Ik dacht 
zo, “geen wonder dat vanuit het Vechtdal zo geageerd wordt tegen het 
komend vliegtuiglawaai naar Lelystad.” En scheet maakt hier al lawaai. 
Een uitnodigende steiger vlak voor camping De Roos bood ons de 
gelegenheid voor een lunchpauze. We genoten van onze meegebrachte 

boterhammetjes en overheerlijke gehaktballetjes van Roelof.  
 
En toen weer verder. Na 2 km. kwamen we bij de volgende hindernis: de 
stuw bij Junne. Een hindernis in de haute categorie. Naast de stuwen bij 
Diffelen en Junne worden sluisjes gebouwd om het gemotoriseerde 
waterverkeer verder de Vecht op te brengen. Mooi dat wij nog even 
konden genieten van de nu nog heersende Vechtdalstilte. De 
werkzaamheden aan de sluisjes zorgden er voor dat met name bij Junne 
de nodige capriolen moesten worden uitgehaald om weer veilig aan de  
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andere kant van de stuw te komen. De laatste 6 kilometer verliepen 
ongeveer zoals de eerste 13 met dien verstande dat verdere hindernissen 
niet genomen hoefden te worden, of het moest al de uitstapplaats zijn 
die we met een “aanloop” één voor één bereikten op een klein strandje. 
Een gedachte kwam even bij mij op of Afke het geweten zou hebben? Ik 
kon het haar niet vragen want ze was er niet bij. Nee, dat zal toch niet. 
Iemand die zo goed voor haar kippen zorgt is ook begaan met de 
“ellende” van de deelnemers. Nee, dat zette ik maar gauw uit mijn hoofd. 
Maar over 1 á 2 jaar zijn de sluisjes klaar en kan de 10-persoons mee, als 
er dan maar genoeg vaarders zijn. 

Bert Klerk. 
 

 
Het Hemelvaarttreffen in Giethoorn/Dwarsgracht. 
Het Hemelvaarttreffen, samen met onze Duitse zustervereniging uit 
Ratzeburg, was dit jaar een bijzonder goed geslaagd evenement, met 
fraaie kanotochten en uitzonderlijk mooi weer. De bijna negentig 
deelnemers, voor tweederde deel bestaande uit leden (en gasten) van de 
RKC, hebben kunnen genieten van de Wieden in volle glorie. 
 
Ervaringen met Noeska 
Rika en ik arriveren op de dinsdag en Noeska is met ons mee omdat we 
geen oppas voor onze hond hebben kunnen regelen. Het beestje is nu 
bijna 15 jaar en we nemen haar steeds minder vaak mee. Om te testen 
hoe het nu gaat neem ik haar ’s avonds mee achterop de kajak voor een 
tochtje. Zowel Noeska en ik moeten wennen. Ze beweegt onrustig heen 
en weer, en de onverwachte bewegingen van de boot die hierdoor 
veroorzaakt worden geven het gevoel op zee te varen. Als ik de Beulaker 
op vaar gaat voor meer stabiliteit het roertje uit. Alles gaat goed totdat, in 
de Pinkesloot, Noeska blijkbaar uitglijdt en ze in het water belandt. Nu 
zit ze in een tuigje met een riem eraan en de riem kan ik pakken, maar 
ophijsen lukt niet. In haar paniek werkt ze niet mee en haar gewicht, 12 
kg, laat de boot te veel kantelen. Met één hand Noeska meevoerend en 
met de andere hand de peddel manoeuvrerend schuif ik richting een 
bosje rietstengels en als ik die vastpak heb ik voldoende stabiliteit om 
Noeska op te hijsen en haar voor me op het spatzeiltje te deponeren. 
Vervolgens vaar ik naar een stukje land en omdat ze niet vrijwillig aan 
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land wil gaan gooi ik haar op de wal. Een tijd lang is ze bezig zich uit te 
schudden en zich droog te rollen in het gras. Op mijn fluitsignaal komt 
ze terug en tot mijn opluchting stapt ze geheel uit zichzelf weer op het 
platformpje achterop de kajak. 
 
De dag erop maak ik  een tweede tocht. Al gauw naderen we een paartje 
Canadese ganzen met kuikentjes. Geheel volgens haar aard gaat Noeska 
hard piepen, de ganzen worden erg onrustig en vliegen met veel kabaal 
een eindje voor ons uit, de kuikentjes achterlatend, richting een forse 
zwaan. Die zwaan wordt ook onrustig en nadert ons met opgestoken 
veren. In het verleden reageerde Noeska in een bijna vergelijkbare 

situatie door het water in te springen om de zwaan te lijf te willen gaan. 
Door voortdurend tegen Noeska te praten kan ik haar aan boord houden 
en kan ik peddelend ook nog net de zwaan ontwijken. 
 
Langere tochten 
Voor de grote groep heeft Annet mooie tochten georganiseerd. Voor 
enkelen die iets verder willen varen ga ik met hen dezelfde routes varen 

Foto: Ines Michaelsen 
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met wat extra ommetjes. Marjan Langevoort en Tom voeren de 
fietsgroep aan.  
 
Op Hemelvaartsdag gaat de tocht naar het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten in St. Jansklooster. En wat is het rustig op het 
water: op de Beulaker slechts één zeilboot. De Lente laat zich goed 
gelden, het riet is al iets opgeschoten, tot ooghoogte voor de kajakker, en 
nog net voordat het landschap aan het oog onttrokken gaat worden. 

Koekoeksbloemen vormen het decor aan de wal en de gele lis begint hier 
en daar ook te bloeien. Wat opvalt is het geringe aantal vogels. Ook de 
drijvende nesten voor de zwarte stern bij het bezoekerscentrum zijn 
(nog) niet bezet. 
Tijdens onze pauze komt de fietsgroep aan bij het bezoekerscentrum en 
op het moment wat we weer verder gaan varen nadert ook de grotere 
groep vaarders voor de kortere tocht.  
De Duitsers die met ons mee varen zijn voor het eerst in dit gebied en 
uiten hun bewondering voor de schoonheid van de Wieden. Het is 

Foto: Ines Michaelsen 
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vooral de variatie in het landschap en de afwisseling van het grotere 
water met de smallere kronkelende vaarten. 
 
Voor de Vrijdag staat Giethoorn op ons programma. Als je hier 
doorheen vaart vraag je je af of Giethoorn nu in Nederland of in China 
ligt. Uit voorzorg kiezen we de route zodanig dat we ’s morgens door de 
dorpsgracht – het meest drukke deel – varen. Hoewel ik probeer uit te 
leggen wat de juiste techniek en houding is – een beetje brutaal voorrang 
nemend als het kan, elk gat induiken, maar oppassen voor de 
rondvaartboten – durven een aantal Duitsers dit niet aan. Dus kost het 
erg veel tijd Giethoorn-Noord te bereiken. Op het zwemeiland in het 
Bovenwiede, de pauzeplek, ontmoeten we de deelnemers voor de kortere 
tocht.  
Het vervolg van de tocht leidt ons uiteindelijk weer door Giethoorn, nu 
het Zuideinde. Daar blijkt de lucht boven de gracht vol met zwermen 

muggen waar we ons doorheen moeten worstelen.  
 

Foto: Ines Michaelsen 
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Terug op de camping treffen we daar ook veel meer muggen, en vooral 
mietzen. Tim, de zoon van Jaqueline en Nathanaël heeft daar zo’n last 
van dat ze besluiten eerder naar huis te gaan. Ook ik wordt zoveel 
gestoken dat mijn hoofdhuid een berglandschap wordt. Een 
hoofdklamboe is beslist geen overbodige luxe. ’s Avonds staat 
klompjesgolf op het programma. De strijd tegen de muggen is zwaarder 
dan het gevecht met de golfbal.  
Wim v. G en Ebo zijn vanaf de kanoloods in Zwolle varend 
aangekomen, terwijl Winny op de fiets is gearriveerd. 
 
Op zaterdag is Blokzijl het doel. Voor de langere tocht kiezen we nog 
voor een extra rondje Nederland. Nu met vier Nederlanders, de 

pensionadagroep en twee kittige Duitse vrouwen, Ines en Inez, waardoor 
we met een behoorlijk tempo kunnen varen. Op zo’n zonnige morgen is 
vooral de Wetering erg mooi; ruim water en door veel bloemen 
gekleurde tuinen langs de oevers, terwijl er nog betrekkelijk weinig 
motorbootverkeer is. Vanaf Kalenberg varen we door de Hr van 
Diezenvaart door het minidorpje Nederland tot Blokzijl. Hier komen we 
de deelnemers van de kortere tocht tegen die Blokzijl al weer verlaten. 
Op verzoek van de Duitse vrouwen varen we terug nog eens door 
Dwarsgracht. Omdat het hier zo rustig is vergeleken met Giethoorn 
kunnen ze beter de huisjes bekijken. 
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Het Kamp 
Herom is een kleine camping, maar biedt toch voldoende ruimte voor de 
grote groep deelnemers. De sanitaire voorzieningen zijn minimaal, slecht 
onderhouden, maar toch voldoende. Als de WC’s verstopt raken kunnen 
we gebruik maken van de voorzieningen van het “attractieparkgedeelte” 
van het complex, wel even iets verder lopen.  
Elke ochtend, zoals gebruikelijk, is er de gezellige koffiekring, waar het 
dagprogramma wordt besproken. 
Al met al is het een zeer geslaagd evenement, mede door het bijzonder 
fraaie weer.  

Dank aan Annet die de organisatie voor haar rekening heeft genomen. 
 

Ernst Noordhuis 
 

Foto: Ines Michaelsen 
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Foto: Ines Michaelsen 
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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: 
Noord Schalkwijkerwerg 103 te Haarlem 

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

  

 

Grootwatertocht (herhaling) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (herhaling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  

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) 

  

 



 
21 

Midzomeravondtocht (herhaling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het succes van vorig jaar ook deze keer weer de Midzomeravond-
tocht. 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 

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) 
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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. 
. 

  

 

Wildwatervaren in Nederland (herhaling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Datum: Zondag 15 juli 

Opgave: Uiterlijk 8 juli 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
038-4546797, of lijst in de loods. 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 

Vertrek: 10.00 uur verzamelen, 11.00 uur trossen los. 
 

  

  

 

Rondje Vecht met BBQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eén week voordat de zomervakantie begint nog even heerlijk varen in en 
rondom Zwolle. Daarna lekker nagenieten en  vakantieplannen 
bespreken onder het genot van een barbecue. Dat is in het kort het 
“Rondje vecht + BBQ”. Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen te 
komen varen of om aan te schuiven bij barbecue. 
 
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 
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Vecht en het Zwarte water terug naar de loods. 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 

Rondje Vecht met BBQ (2015) 
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Datum: 31 augustus, 1 en 2 september 

Opgave: Vóór 20 augustus 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
lijst in de loods 

Contactpersoon: Arno Siemann 

Locatie: Camping de Nollen 
Westerwerg 8 
1759 JD  Callantsoog 
0224-581281;   www.denollen.nl 
Honden toegestaan! 
 

  

  

 

Zeeweekend Callantsoog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dol als we zijn op tradities, het Zeeweekend. De camping is gereserveerd 
( veld T9 t/m T 16), aanmelden bij de receptie en afrekenen 
zondagmorgen bij Arno.  
Voor de mensen die onbekend zijn met varen in de branding; er wordt 
met wildwaterkano’s in de branding geoefend op surfen en (het 
voorkomen van) omvallen. Zeker als er golven zijn een leuke bezigheid, 
zowel om te doen als om naar te kijken. In combinatie met mooi 
strandweer helemaal een topper. Natuurlijk gaan we zaterdagavond 
evalueren; met een stukje op een krukje (BBQ) en drankje wil dat best 
wel. De mensen die geen eigen wildwaterkano’s hebben kunnen er 
meestal wel een van een ander gebruiken, het kost wel energie! Vraag 
anders eens op de clubavond, dan vertellen we graag meer.  
. 
Programma: 

 Of vrijdagavond aankomst op camping, of zaterdag; 

 Zaterdag 10.00 uur koffie en 10.30 uur vertrek naar het strand 

 Ca 17.30 uur BBQ (zelf verzorgen) 

 Zondag 10 uur koffie, en 10.30 uur naar het strand, zo rond 15 uur 
gaan de meesten dan weer naar huis. 

Graag tijdig opgeven! 
Namens de vaarcommissie, 

Arno Siemann 

http://www.denollen.nl/
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Datum: Vrijdag 14 t/m Zondag 16 september 

Opgave: Vóór 20 augustus 
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of 
lijst in de loods, of 038-4546797 

Contactpersoon: Steffen Elgersma 

Locatie: Recreatiecentrum “De Kluft” 
Hoogeweg 26 
8376 EM  Ossenzijl0561-477370 
info@de kluft .nl 
www.dekluft.nl 
 
 
 

  

  

 

Afsluitend Weekend Ossenzijl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Weer eens een lekker weekend kanoën in de Weerribben?!? Kom dan 
naar het afsluitend weekend in de Weerribben. 
We hebben campingplaatsen in de Jachthaven gereserveerd op camping 
de Kluft, zodat we daar gemakkelijk in kunnen stappen. Neem anti-
muggenspul mee. 
 
Het programma: 

 Vrijdag: Aankomst op de camping. Kan vanaf 14.00 uur. 

 Zaterdag: Koffie om 10.30 uur. Vertrek kanotocht 11.15 uur 

 ’s Avonds barbecueën, zelf verzorgen. 

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

 
Tot ziens! 

De Vaarcommissie 
De Veluwerally 
De Veluwerally wordt dit jaar gehouden op 30 september a.s.. Er is nog 
geen juiste informatie voorhanden. Kijk voor het programma de 
komende tijd op de website: http://www.veluwerally.nl/ 
 

http://www.dekluft.nl/
http://www.veluwerally.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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 Vaarprogramma 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 Wieden 

Di, 27 mrt 1e Clubavond 

Vrij, 23 mrt ALV Havengebouw 

Za, 7 apr Doedag 

Zo, 15 apr Voorjaarstocht Overijsselse Vecht 

Zo, 22 apr Bollentocht Haarlem 

10 – 13 mei Hemelvaartkamp Giethoorn 

18 – 21 mei Pinksterkamp Delft 

Zo, 3 jun Grootwatertocht 

Zo, 17 jun Lindetocht 

Za, 23 jun Midzomeravondtocht 

Zo, 1 jul Wildwatervaren Hardenberg 

Zo, 15 jul Rondje Vecht + BBQ 

31 aug – 2 sep Zeeweekend Callantsoog 

14 – 16 sep Afsluitend Weekend Ossenzijl 

Zo, 30 sep Veluwerally 

Di, 2 okt Laatste Clubavond 

Za, 6 okt Doedag 

20 – 28 okt Herfstvakantie Ardennen 

Za, 24 nov Gezellige Activiteit 

Za, 5 jan 2019 Nieuwjaarsreceptie 

  

C10-varen 

10 apr Voorbereiding Bollentocht 

17 apr Voorbereiding Bollentocht 

1 mei Vrij varen 

19 jun Voorbereiding MZA-tocht 

10 jul Vrij varen 

18 sep Voorbereiding Veluwerally 

25 sep Voorbereiding Veluwerally 
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