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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: €   00,- 
     2e jaar: €   50,- 
     3e jaar: € 100,- 
Boot, huur per dag,   Kajak €     5,- 
     Canadees €     7,50 

 

 
  Kopijsluitingsdata: 

1 februari 2020. 
1 mei 2020 
1 augustus 2020 
1 november 2020 
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Website: www.kvdepeddelaars.nl Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl 
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Redactioneeltje . 
De ALV dient zich aan, het moment om al je wensen en frustraties op de 
bestuurstafel te legen, vragen te stellen en het bestuur te kritiseren over 
hun gevoerd beleid. Kortom, het moment om in gezamenlijkheid een 
kopje koffie te komen drinken: 27 maart!  
 
Lees in het vorige Peddelnieuws nog even de oproep van het bestuur 
over het dilemma bestuursfuncties versus beschikbare kandidaten. 
De dag erna is er de gebruikelijke doedag waarop leden kunnen laten 
zien wat ze voor de vereniging voelen. 
Zoals jullie kunnen zien heeft het Peddelnieuws weer in zijn oorspron-
kelijke uiterlijk terug, wat betekent dat Ernst weer goed op weg is met 
zijn herstel. 
 
Een goed vaarseizoen gewenst. 

De redactie. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Vrijdag 27 maart 2020 om 20.00 uur  
 
houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het 
Havengebouw naast de kanoloods. Het bestuur nodigt jou van harte uit 
en zou het op prijs stellen als je aanwezig kunt zijn.   
 
De agenda en de jaarverslagen 2019, gemaakt door de 
bestuurs- en commissieleden, vind je in dit Peddelnieuws.  
 
De notulen van de ALV 2019 staan vermeld in Peddelnieuws 
2019 – 2. Ook kun je deze notulen terugvinden op de website 
www.kvdepeddelaars.nl onder het kopje “Peddelnieuws” en dan 
“Peddelnieuws 2019 – 2”. 
 
Zien we je dan? 

Henk Geerts, Voorzitter 
 

Ledenmutaties  

Opzeggingen: 
 

 
 
 
 
 

 

Doedag  
Zaterdag 28 maart staat er weer een doedag gepland. Hoewel er wel 
werkzaamheden zijn wordt het geen groot onderhouds- en 
schoonmaakspektakel dit keer. Misschien de eigen boot in de was zetten? 
Je bent welkom, er is koffie! 

De Beheerscommissie.  
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Tweeduizendentwintig, een nieuw seizoen. 
Het afgelopen weekend was er een met veel wind. Zelfs in het Zwarte 
Water kwamen hoge golven aanrollen vanaf het Zwolle IJssel kanaal 
richting de Twistvlietbrug. Tijdens onze bijna dagelijkse wandeling over 
de Holterbroekerdijk kijken we naar heen en weer zwiepende bomen en 
scholen vogels die door de lucht klieven. Echt Hollands weer. De 
meeuwen die er vliegen lijken tegen de wind in te gaan met 50 km per 
uur zonder een vleugelslag te maken, prachtig gezicht. 
 
Wat is het toch fijn om even uit de digitale wereld te zijn van telefoons, 
computers en TV’s en even met de kop in de wind te wandelen. Jammer 
dat dit gebied binnenkort een grote bouwput gaat worden maar dat duurt 
nog wel even, ik vermoed dat dit pas volgend jaar zover is. Voordien 
zullen we toch eerst een andere loods en locatie moeten hebben. 
 
We besluiten met de auto eens even te gaan kijken bij het hoge water in 
de IJssel. Via Hattem de dijk op naar Deventer. En we zijn echt niet de 
enigen. Hier en daar begint de uiterwaarde al vol te lopen en we zijn 
helemaal gefascineerd door een stroompje over een wat hoger gelegen 
gebied aan de IJssel waar het water nu echt naar het lager gelegen gebied 
stroomt. De veerpont bij Wijhe is inmiddels al uit de vaart. Zouden we 
de hoogwater aanpassingen voor “ruimte voor het water” dit jaar nog in 
werking zien? Nu is het nog niet zover. 
Nog een poosje en dan begint het kanoseizoen weer. Lekker weer over 
het water en genieten van de natuur. Eerst maar eens rustig beginnen op 
vlak water voor de loods richting kolk of stad en misschien later dit jaar 
het water op met grotere golven. 
De zwembadtraining heeft al plaatsgevonden; organisatie, trainers en 
deelnemers bedankt voor het leuke schouwspel. En bij wie het 
eskimoteren gelukt is; gefeliciteerd. De anderen misschien de volgende 
keer. 
Volgende week gaan we nog wandelen in Vilsteren en komen er nog wat 
tochten alvorens we weer op dinsdagavonden instappen. Gewoon lekker 
peddelen door de natuur, ik heb er zin in, jullie ook?. 
 

Henk Geerts, Voorzitter 
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Agenda Algemene Ledenvergadering  

 

Vrijdag 27 maart 2020, aanvang 30.00 uur 

 
01 Opening 

02 Goedkeuring Agenda 

03 Notulen ALV gehouden op 29 maart 2019 (gepubliceerd in 

Peddelnieuws 2019 nr.2) 

04 Mededelingen & Ingekomen stukken 

o   Peddelaars 

o   Stichting/Zwarte Waterzone en Nieuwbouw. 

o   TKBN 

05 Jaarverslagen 

Secretaris 

Vaarcommissie 

Beheercommissie 

Penningmeester 

06 Verslag Kascommissie 

07 Decharge bestuur voor het in 2019 gevoerde financiële beleid. 

08 Vaststellen contributie en andere tarieven. 

09 Begroting 2020 

10 Verkiezing nieuw lid Kascommissie 

11 Bestuursverkiezing 

o   Aftredend: Arno Siemann en herkiesbaar. 

o   Aftredend: Bert Klerk en herkiesbaar voor 1 jaar 

Bert heeft de maximumtermijn van 8 jaar bereikt, er is nog geen 

opvolger, 

daarom is Bert volgens de statuten voor 1 jaar herkiesbaar 

o   Aftredend: Wim van Genne en herkiesbaar 

Tegenkandidaten dienen door tenminste 10 leden te worden 

voorgedragen voor aanvang van de Algemene Vergadering 

12 Bouwcommissie. 

13 Rondvraag 

14 Sluiting 
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Jaarverslag Secretaris 2019 
Leden aantal: 
Stand 1 januari 2019 90 leden. 

In 2019 zijn er 6 nieuwe leden bijgekomen waarvan er 2 het lidmaatschap 
hebben beëindigd. Per 31 december 2019 is de stand 90 leden en 3 
donateurs. Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.  
Net als in 2018 heeft de secretaris ook in 2019 leden benaderd die bijna 
nooit varen, met de vraag of zij in de toekomst wel willen gaan varen en zo 
niet, zij plaats willen maken voor nieuwe leden. Mede hierdoor hebben wij 
nu weer ligplaatsen beschikbaar voor nieuwe actieve leden die hun steentje 
willen bijdragen om de club draaiend te houden. 
 

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd in de maanden: februari, april, 
september en november. 
Het bestuur bestaat uit zes leden:  

Henk Geerts: Voorzitter 
Ad de Wit: Penningmeester & vertegenwoordiger van de Peddelaars in de 

Stichting Het Zwolse Watersportcentrum. 
Wim van Genne: Secretaris 
Arno Siemann: Vaarcommissie 
Freek Augustijn: Beheerscommissie 
Bert Klerk: Peddelnieuws en P.R. 

 

Wim van Genne, secretaris 
 

 
Jaarverslag Vaarcommissie “: Pechjaar” 
Met het nakijken van het vaarprogramma van 2019 kwamen we tot de  
conclusie dat er veel dingen niet doorgegaan zijn vorig jaar. Een beetje 
een pechjaar dus. Gelukkig zijn er ook een aantal dingen zeer succesvol 
geweest! 

We begonnen het jaar met zwemmen in het zwembad in Nunspeet met 
21 personen. Goede opkomst dus. Op de wandeltocht in de Horte in 
Dalfsen kwamen 17 personen af. Ook prima. Daarna volgde de 
IJspegeltocht en Snerttocht, die beiden afgeblazen werden, omdat er niet 
genoeg of geen personen aangemeld waren. Eind april voeren we de 
Beneden Regge. Leuke tocht en goede opkomst. Voor herhaling vatbaar, 
maar wel in het voorjaar. We hoorden dat er later in het jaar erg veel 
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waterplanten in dit stuk Regge zitten. Door onze verhuizing (Arno en 
Annet) ontbreken de precieze aantallen van de rest van het jaar…. 
Afgeblazen zijn ook: Tocht Hasselt v.v. door familieomstandigheden. 
Midzomeravondtocht – te weinig opgave. Wildwatervaren Hardenberg 
kon niet doorgaan omdat de baan dicht was. Of er ook op de IJssel 
gevaren is, is niet meer helder. Voor de Trektocht waren er geen 
aanmeldingen en de Veluwerally werd vanwege slechte 
weersomstandigheden afgeblazen. 
Wat we wel hebben gedaan: 
Een leuk Hemelvaartkamp in Wilhelmshafen met onze Duitse 
zustervereniging in Ratzeburg. Met zo’n 10 personen 
vertegenwoordigden we onze vereniging. Mooie kanotochten en ook nog 
een Marinemuseum bezocht. Een goed bezocht Pinksterkamp in 
Meerwijck bij het Zuidlaardermeer. Mooi weer, leuke tochten. Zo’n 30-
35 personen.  Ook het Rondje Vecht + BBQ aan het begin van de 
zomervakantie was goed bezocht. Het zeeweekend ging door, maar het 
weer was onstuimig, waardoor de tocht langs de kust met zeekano’s niet 
doorging. Met het afsluitend weekend in Belt Schutsloot hadden we 
prachtig nazomerweer. Een aantal leden kwamen met de kano vanaf de 
vereniging gevaren. Mooie tochten gemaakt door de Wieden. De 
herfstvakantie was ook weer goed bezocht. Er was zelfs kanowater deze 
keer. Twee keer heeft een groepje gevaren. De rest wandelde de 
Ardennen door. 
 
Marinus heeft 7 keer op dinsdagavond met groepjes geoefend op de 
techniek met zeekano’s. 
De C10 is ook een paar keer op dinsdagavond uit de loods geweest voor 
een rondje stadsgrachten. 
Er is een behoorlijk aantal keren instructie verzorgd door leden en 
vaarcommissieleden op de dinsdagavonden. Een aantal mensen is lid 
geworden. 

De vaarcommissie 
 
Jaarverslag Beheerscommissie 
Ook van de beheerscommissie een jaarverslag. 
Veel nieuws is er niet te melden. 
Het terrein is met vereende krachten bij gehouden en ligt er netjes bij. 
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De loods houdt zich prima, en de boten zijn in oktober 
schoongemaakt en gepoetst, dus laat het voorjaar maar komen. 
Alle leden die meegewerkt hebben bedankt… 
Wel zijn er nog steeds leden die de nieuwe sleutel van het hek niet 
opgehaald hebben, neem contact op met Ad. 
De oude sleutel doet niets meer, dus het haventerrein kom je niet meer 
op! 
Verder heb ik besloten na dit seizoen te stoppen met de 
beheerscommissie. Hierdoor ontstaat dus een vacature. 
Lijkt het je leuk de beheerscommissie te steunen en zitting te nemen in 
het bestuur neem dan contact op. 
Namens de beheerscommissie, 

Freek Augustijn 
Stuurboord, stuurboord, stuurboord !!! 
riep de roeister (skiffeuse) ons toe terwijl wij haar in kiellinie passeerden. 
Hoewel wij (pensionado’s) haar wel begrepen zorgt dat scheepsbegrip 
toch voor de nodige verwarring/onbegrip. Het begrip stuurboord heeft, 
zoals de meeste watersporters wel weten, alleen betrekking op de 
rechterzijde van een schip gezien naar de voorzijde. 
Voor de roeister, zittende met haar rug naar de voorzijde, is haar 
stuurboord links van haar, de zijde die wij haar passeerden en ook onze 
stuurboordzijde was. Wat was dus het probleem? Oh, zij bedoelde 
natuurlijk dat wij aan stuurboordzijde van de rivier moesten varen. Een 
rivier heeft geen stuurboordzijde en als je dat begrip er toch op los wil 
laten is het de rechterzijde van de rivier gezien naar stroomafwaarts, en 
daar voeren wij. Voldeden wij dan niet aan haar verzoek? De reden van 
haar getier, want dat was het wel zo’n beetje, was dat zij wilde dat wij 
rechts op de rivier gingen varen. Daar heeft zij in principe gelijk in, vaar 
je rechts dan heb je alle rechten, maar als zij na een ommetje ons weer 
inhaalt lopen wij als kanovaarders het risico gescalpeerd te worden door 
een rechts varende roeister. Vandaar toch even opletten voor “blind” 
varende roeisters. Roeiers niet zult u vragen? Nou….., we hebben zo’n 
akkefietje al eerder gehad en het waren steeds damesroeiers die moeite 
hebben met onze afwijkende opvattingen wat passeren van roei- en 
kanoboten aangaat. 

Bert Klerk. 
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C10 varen op dinsdagavond 
Ook dit seizoen wordt er op een aantal dinsdagavonden gevaren in de 
C10. Aanmelden voor deze avonden kan via de lijst in de loods of via 
vaarcommissie-a-kvdepeddelaars.nl.  Graag 19.00 uur aanwezig, om de 
C10 uit de loods te halen en in het water te tillen. 

 14 april  Vrij varen 

 12 mei  Vrij varen 

 30 juni  Voorbereiding Rondje Vecht 

 22 september  Voorbereiding Veluwerally 

 
Techniekavonden 2020 
Om de techniek en het vaarplezier met 
je zeekano te vergroten worden ook dit 
jaar weer techniekavonden 
georganiseerd. Het doel van deze 
avonden is, om de techniek van het 
varen met je zeekano te oefenen en uit 
te breiden, zodat je naast je gebruikelijke 
tochten ook in staat zult zijn om meer 
uitdagende situaties te ‘bevaren’. 
Tijdens deze avonden komen 
technieken aan bod zoals de boogslag, 
de lage en de hoge peddelsteun, 
reddingstechnieken enzovoort. 
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de aspecten die bijdragen aan de veiligheid voor zowel jezelf 
als je medevaarders. 
Net als vorig jaar vinden de techniekavonden plaats op de dinsdag.  
Houd de volgende data vast vrij in je agenda: 9 juni, 16 juni en 23 juni. 
Om mee te doen aan de techniek avonden, moet je over het volgende 
beschikken: Een (onzinkbare) zeekano met een goed sluitend spatzeil, 
een geschikte peddel, neopreen kleding zoals een Long John of een dry-
suit, een anorak, reddingvest, kanoschoenen en een hoedje. Eventuele 
aanvullingen komen vanzelf aan de orde. 
Heb je vragen over de techniekavonden, stel die dan gerust aan mij. 
Groet, 

Marinus Kalkman 
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Overleven in de Vrolijkheid 
Twee zaterdagen aan het begin van dit jaar volgde er zwembadinstructie 
in de Vrolijkheid. Een goede en leuke activiteit nu het kanovaren buiten 
stil ligt. 
De training was gericht op snel handelen op het moment dat de kano 
omgaat. Ik zat in de kano in het zwembad, de instructeur stond naast me 
en liet de kano omgaan. Ik liet me omvallen, bleef hangen en op het 
moment dat er op de kano geklopt werd moest ik mijn spatlap losmaken 
en de boot van mij afduwen. En dat linksom, rechtsom en weer 
opnieuw. Bij de eerste paar keer leek het spannend maar ik kreeg er 
steeds meer een gerust gevoel over. Heel prettig om dat in een zwembad 

te kunnen oefenen en niet meteen op het Zwartewater.  
Een week later zat ik in de kano en werd door de instructeur flink heen 
en weer geschud. Door met de peddel op het water te slaan, bleef ik in 
de kano zitten. Na het schudden werd de kano ook nog een keer een 
andere kant uitgeworpen. Dat was een verrassing en ik ging alsnog om. 

Foto: Henriëtte Eikenaar 



 
13 

Dan natuurlijk weer zaak om rustig te blijven, spatlap los te maken en 
weer uit de kano te glijden.  
Er waren ongeveer 15 mensen. Een geslaagde training en ik heb weer zin 
in het nieuwe seizoen.  

Henriëtte Eikenaar 
 
De Langevoort’s in België.                             
(Foto’s: Wim Langevoort) 



 
14 

  



 
15 

Afsluitend Weekend - integratie van een rookie in de KV de 
Peddelaars 
Het Afsluitend Weekend van De Peddelaars was voor mij een kennis-
makingsweekend met een vereniging waar toervaren en gezelligheid op 
plaats één en twee staan. Het was mijn eerste meerdaagse clubevenement 
en bovendien zit ik nog maar kort in een kano. Dus ik ben in beide 
opzichten een ‘rookie’.  
Het is natuurlijk altijd wat onwennig, als je voor het eerst in een voor jou 
vreemd gezelschap verkeert. Dat komt doordat je de meeste mensen niet 
kent, de ongeschreven omgangsvormen en gedragsregels je vreemd zijn 
en de mensen een gezamenlijke geschiedenis hebben, waar jij geen deel 
van uit maakt. Op die manier kreeg ik tijdens het weekend meer begrip 
voor de situatie waarin veel vluchtelingen zich bevinden als zij in de 
Nederlandse samenleving terechtkomen. Nu had ik het - om de 
vergelijking nog even door te trekken - niet zo moeilijk als de gemiddelde 
18-jarige Eritreeër. Ik spreek de taal van het ontvangende land. Ik kwam 
niet met een lekkende rubberboot naar Belt-Schutsloot. Alles wat er 
gegeten werd kwam mij heel bekend voor en het leven in een tent was 
ook absoluut niet nieuw voor mij. Maar toch was het allemaal een beetje 
wennen. 
Tijdens het weekend besefte ik dat ‘de harde kern’ van de Peddelaars al 
heel lang lief en leed gedeeld heeft, waardoor het één grote familie 
geworden is. Ik voelde mij daardoor - en dat is een betere vergelijking - 
de aanstaande schoonzoon, die voor het eerst door één van de dochters 
des huizes meegetroond wordt naar een familiebijeenkomst.  
 
Voordat nu het misverstand ontstaat dat ik mij niet welkom gevoeld zou 
hebben: Dat is niet het geval. Integendeel: Er waren veel ‘ooms’, 
‘zwagers’, ‘tantes’ en ‘schoonzussen’ die hun best gedaan hebben om mij 
te verwelkomen. Er werden mij bier, borrels en speklappen aangeboden. 
En meer dan eens werd mij gevraagd, wat ik ervan vond en of ik mij 
vermaakte. Dus wat dat betreft heb ik niets te klagen gehad. Ik heb 
ervaren dat de vereniging, ondanks dat het één grote familie lijkt te zijn, 
open staat voor nieuwkomers. Sterker nog: Bij sommigen blijkt er een 
zekere mate van bezorgdheid te bestaan over de toekomst van ‘de 
familie’. Met een zekere weemoed kon er af en toe gesproken worden 
over het verleden. Tijden waarin het Afsluitend Weekend nog tachtig 
deelnemers trok en er nauwelijks een camping te vinden was om de hele 
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club te huisvesten. Dat zijn degenen die blij zijn met jong bloed (of in elk 
geval vers bloed). Zij zijn er van overtuigd dat nieuwe  leden nodig zijn 
om de vitaliteit van ‘de familie’ op peil te houden. Mensen die er zo over 
denken zeggen in feite voortdurend: ik ben blij dat je er bent.  
En dat was ik dan ook. Ik vond het leuk weer een aantal nieuwe 
gezichten te leren kennen (ook al zijn sommige van die gezichten 
minstens zo oud als het mijne). Ik vond het leuk weer wat bij te leren 
over hoe  je in een kajak vaart. Ik vond het leuk om voor de eerste keer 
in al die slootjes en petgaten van De Wieden rond te varen (en ook om 
nog een snel rondje over de plas te maken, toen het wat harder waaide). 
En ik ben blij dat mijn inburgering in gang gezet is, al heb ik begrepen 
dat het diploma nog even op zich laat wachten. 
 

Frans van Rooden 
Wandeling rond Vilsteren, 
op 16-02-2020. Dit keer heeft Loes een wandeling uitgezet in Vilsteren 
en met 20 mensen gaan wij, ondanks ‘Dennis’, welgemoed op stap. 
Natuurlijk drinken we eerst de meegebrachte koffie op en dan gaan we 
op pad. Een prachtige wandeling die over heuvels en dalen gaat 
waardoor de stormwind nauwelijks voelbaar is. Wel is het uitkijken 
geblazen tijdens het lopen, er liggen verraderlijke boomwortels die deels 
bedekt zijn met bladeren. Af en toe even stilstaan zodat ook de 
achterblijvers weer aan kunnen sluiten. Onze jongste deelneemster is 
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Silke die als ze moe wordt gauw in de wandelwagen klimt. Meestal 
vergeet ik iets lekkers mee te nemen om uit te delen onderweg maar deze 
keer heb ik eraan gedacht terwijl het deze keer niet in de bedoeling ligt te 

pauzeren. Gelukkig lukt het mij bij zo’n wachtmoment toch met de 
traktatie aan te komen en dat wordt gewaardeerd. Voor de heel ‘gezond 
etende’ mensen heb ik ook rauwe worteltjes meegebracht. Guus, de één 
jaar oude hond van Freek en Kitty heeft al snel door dat er bij Ernst iets 
lekkers te halen valt en steeds kiest ze ervoor bij hem te lopen in de hoop 
nog weer een hondensnoepje te krijgen. En dan komen we na 8 
kilometer aan bij De Klomp en krijgen daar een consumptie met iets 
lekkers. De warme chocomel drinkers maken deze drank zelf aan. In het 
glas liggen chocoladebolletjes en nadat er hete melk op is gegoten is het 
roeren geblazen. Er is keuze uit twee soorten gebak, appeltaart en 
kwarktaart en voor wie niet kunnen kiezen zijn er gebakjes in tweeën 
gesneden zodat je ze beiden kunt proeven. Wat een leuke oplossing. Een 
mooi begin van het nieuwe seizoen, op naar de volgende evenementen: 
de IJspegel tocht (hoe zien die er ook weer uit) en daarna de snerttocht. 
Mooi vooruitzicht, toch!  

Riks Slikker 
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Foto: Henriëtte Eikenaar 

Snerttocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de ijspegels verdwenen zijn, de ijspegeltocht gevaren is, dan is het tijd  
en kan er een snerttocht gevaren en snert gegeten worden. Misschien is 
het wel echt snertweer, al hopen we van niet. We gaan varen in de 
omgeving van Giethoorn. In deze tijd van het jaar nog heerlijk rustig, de 
hordes toeristen komen pas later in het seizoen. Aan het einde van de 
tocht door dit prachtige gebied gaan we met zijn allen een lekkere kom 
snert eten. Het is ook mogelijk om snert mee te eten zonder dat je mee 
gaat varen. 
De kosten van de snert zijn ca. 7,50 pp en zijn voor eigen rekening. Kom 
je alleen snert eten geef je dan wel even op. De kok wil graag weten 
hoeveel snert er gemaakt moet worden! 
 
Ook dit jaar is het mogelijk om deze tocht in de C-10 te varen. 
Natuurlijk hebben we hiervoor een voldoende sterke bezetting nodig. 
Geef je dus tijdig op. Het is dan ook fijn om tijdig bij de loods aanwezig 
te zijn i.v.m. het gezamenlijk transport klaar maken van de C-10. 
 
Voor alle vaarders is het advies om warme kleding aan te trekken. 
Daarnaast is een zwemvest verplicht i.v.m. het nog zeer koude water. 
 
De Vaarcommissie, 

Steffen Elgersma 
  

Datum: Zondag 15 maart 2020 

Opgave: Vóór zondag 8 maart, via: 
vaarcommssie-at-kvdepeddelaars.nl of 
of 038-45 46 797, of lijst in de loods 

Contactpersoon: Stefen Elgersma 

Snert eten: Omstreeks 13.30 
Grand Café Fanfare 
Binnenpad 68 
8355 BV Giethoorn 
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Utrechtse Grachtentocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Peddelaars willen we ook wel eens bij de buren kijken, dit keer in 
Utrecht. De TKBN organiseert een internationale grachtentocht:  
 
“Voor deze tocht nodigen we met nadruk ook de canadeesvaarders uit om zich aan te melden. 
We starten onze tocht in de buurt van het FC Utrecht stadion op de Kromme Rijn. We gaan 
richting stad om daar het bekende rondje (of meer als de Nieuwe Gracht al is vrijgegeven 
en/of de doorsteek onder Hoog Catharijne is voltooid) door de prachtige Utrechtse grachten te 
varen. We houden een rustig tempo aan zodat iedereen in staat is om de groep bij te houden. 
Dit geeft ons meteen de mogelijkheid om de stad op ons gemak vanaf het water te bekijken. 
We pauzeren aan de rand van de binnenstad. Hierna keren we terug de Kromme Rijn op. 
Wie bij terugkomst op het vertrekpunt nog niet genoeg heeft gevaren kan besluiten om door te 
varen in de richting van Bunnik en wellicht nog even afmeren bij het pannenkoekenhuis van 
Amelisweerd. De totale tochtlengte is 15 tot 22 km, afhankelijk van de gemaakte keuze. We 
verzamelen om 9.30 uur en verwachten dat iedereen om uiterlijk 10.00 uur startklaar op het 
water ligt. We parkeren voor of achter de eerste voetbalvelden aan de Laan van 
Maarschalkerweerd.  
Kom je van buiten Utrecht? Neem dan op de A12 de afslag Houten / Utrecht Lunetten. 
Ga onderaan de afslag richting Utrecht Lunetten en Stadion. Dit is de Waterlinieweg. Neem 
de 2e afslag (dit is afslag Stadion). Onderaan de afslag ga je linksaf en vervolgens rechtsaf. Je 
rijdt nu voor het FC Utrecht Stadion langs.  Na een paar honderd meter ga je rechtsaf op de 
Y-splitsing (is richting Bunnik) de Kromme Rijn over. Je rijdt nu op de Laan van 
Maarschalkerweerd. Rij nu de eerste parkeerplaats links op.   

 
Vanwege de afstand willen we graag carpoolen, dus aub tijdig opgeven 
en of je wel of geen vervoer hebt en hoeveel kano’s er op je dak kunnen. 
Met vriendelijke groet, namens de vaarcommissie,  

Arno Siemann 

Datum: Zaterdag Zaterdag 11 april 2020 

Opgave: Vóór 7 april via 
Vaarcommissie-at-Kvdepeddelaars.nl of 
0570523937 of lijst in de loods 

Contactpersonen: Arno Siemann 

Vertrek: 08.00 uur vanaf de loods, kano’s op het dak 
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Hemelvaartkamp/Himmelfahrttreffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons Hemelvaartkamp, samen met onze Duitse zustervereniging uit 
Ratzeburg, vindt deze keer plaats in Idzega, wat te midden van de Friese 
meren ligt. Op boerencamping ’t Klokhus zijn we eerder geweest. We 
hebben een eigen veldje achter de boerderij. De camping ligt aan het 
eind van een doodlopende weg, middenin het vlakke land, gelegen aan de 
Idzegaster Poel.  Er zijn verschillende leuke kanoroutes te varen in dit 
gebied. 
Er kunnen maximaal 50 personen meedoen met dit kanokamp!!! 
(vertaling:) 
In Friesland, in Idzega, werden wir einander an Himmelfahrt treffen. Wir 
zelten auf ein schönes Bauern Campingplatz ‘t Klokhus. Das 
Campingplatz l 
iegt am Ende einer  
Sackgasse in der  
Mitte von  
Friesische Seen.  
In dieser Gegend  
gibt es mehrere  
schöne  
Kanurouten 
 
  

Datum: Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 

Opgave: Kan tot 1 mei 
vaarcommssie-at-kvdepeddelaars.nl of 
0570523937, of 
lijst in de loods 

Contactpersoon: Annet van der Veen 

Locatie: Camping 't Klokhus 
Klokhusdyk 7 
8612JJ Idzega 
Tel.nr.: 0515-469858 
www.campinghetklokhuis.nl e-mail: 
info@campinghetklokhuis.nl 

  

  

 

http://www.campinghetklokhuis.nl/
mailto:info@campinghetklokhuis.nl
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Nog een foto van het Afsluitende Weekend 

Het programma/das Programm 

 Woensdagavond aankomst (de meeste mensen) 

 Donderdag 21 mei: 
o 10.00 uur:  koffie in de kring. Opening kamp 
o 10.45 uur:  vertrek vanaf de camping voor een kanotocht  

 Vrijdag 22 mei:  
o 10.00 uur:  koffie in de kring 
o 10.45 uur vertrek vanaf de camping voor een kanotocht  
o Ca. 18.00 uur: Gezamenlijk pannenkoeken bakken – 

ingrediënten worden geregeld/Zutaten sind arrangiert 

 Zaterdag 23 mei 
o 10.00 uur:  koffie in de kring 
o 10.45 Uhr vertrek vanaf de camping voor een kanotocht  
o Ca. 18 uur: Barbecue/Grillen. Zelf regelen/arrangiere es 

selbst 

 Zondag 24 mei 
o 08.30 uur: gezamenlijk ontbijten 
o 10.00 uur: koffie in de kring  
o 11.00 uur afsluiting kamp 

 
De vaarcommissie, 

Annet van der Veen 
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Pinksterkamp 
 
Het is lang geleden dat we een kanokamp in Noord-Holland gehouden 

hebben. We staan op camping Veerhof bij het haventje. Gemakkelijk dus  

 

 

 

 

 

 

Het is lang geleden dat we een kanokamp in Noord-Holland gehouden 
hebben. We staan op camping Veerhof bij het haventje. Gemakkelijk dus 
met instappen in de kano. Vanaf de camping kunnen er verschillende 
routes gevaren worden, richting Medemblik, Opperdoes, Wervershoof, 
Twisk. Mogelijkheden genoeg. 
 
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, 

Annet van der Veen 
 
 
 

Datum: Vrijdagavond 29 mei t/m maandag 1 juni 

Opgave: Vóór 15 mei: 
vaarcommssie-at-kvdepeddelaars.nl of 
0570523937, of 
lijst in de loods 

Contactpersoon: Annet van der Veen 

Locatie: Camping Veerhof, 
Vereweg 4, 
1678 HW Oostwoud 
T 0229-20 15 75 
M 06-40 10 92 81 
www.campingveerhof.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) of de andere kanotrailer 
met kajaks achter zijn auto meeneemt, is daar zelf verantwoordelijk voor. 
De vereniging heeft geen (WA)verzekering voor  aanrijdingen/schade 
aan derden. Wellicht verstandig om dit in je autoverzekering te checken.  
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 (resterend)Vaarprogramma 2020 

1 mrt IJspegeltocht 

15 mrt Snerttocht 

27 mrt ALV in Havengebouw 

28 mrt Doedag 

31 mrt 1e Clubavond 

11 apr Utrechtse Grachtentocht, internat 

3 mei Overijssels kanaal 

21-24 mei Hemelvaartkamp Idzega 

29 mei -1 jun Pinksterkamp Oostwoud 

14 juni Afzakkertjes OverijsselseVecht 

28 jun Grootwater Ketelmeer-JJsselmond 

5 jul Rondje Vecht + BBQ 

15 – 16 aug (Canadees) Trektocht 

29 - 30 aug Zeeweelend + zeetocht 

12 – 13 sep Afsluitend weekend Kleine Belter 

27 sep Veluwerally 

3 okt Doedag 

  

10-17 okt Herfstakantie Ardennen 

14 nov Gezellige Activiteit 

29 nov Zwemmen in Nunspeet 

29 jan-2021 Nieuwjaarsreceptie 

  

C10-varen vanaf de loods, aanmelden, 19.00 aanwezig! 
14 apr, 12 mei Vrij varen 

30 jun Voorbereiding rondje Vecht 

22 sep Voorbereiding Veluwerally 

Techniekcursus 
9, 16, 23 jun Oefenavonden met zeekajaks 

Varen op de donderdagochtend: 
Iedere donderdagochtend, van 09.30 – 12.00 uur 
wordt er gevaren, mits het weer dit toelaat. Wil je 
zeker weten of het doorgaat: meld je bij de secretaris 
(Wim). 
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