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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 2020.
1 mei 2020
1 augustus 2020
1 november 2020
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€ 47,€ 29,€ 0,€ 12,€ 45,€ 26,€ 33,€ 15,€ 15,€ 00,€ 50,€ 100,€ 5,€ 7,50

Website: www.kvdepeddelaars.nl

Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het bestuur is voornemens de algemene ledenvergadering te houden
op vrijdag 2 oktober 20.00 uur in het havengebouw op ons terrein.
Een en ander onder voorbehoud van nadere corona-maatregelen.
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Vanwege de corona-crisis zijn de
actviteiten van de vaarcommissie
deels opgeschort.

Foto voorpagina: In de Ganzendiepsluis, foto: Bert Klerk:
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Redactioneeltje .
Het tweede Peddelnieuws in coronatijd. Ook deze keer alleen digitaal om
de bekende redenen. Zowel via de website als in het stukje van de
voorzitter wordt melding gedaan over de clubavonden; neem er notitie
van. Om ze weer op te starten is ook ter wille van de nieuwe leden die
ook wel eens anderen willen zien dan die waarvan ze instructie hebben
gehad. Of te wel: het verenigings- of clubgevoel te beleven.
Ondanks alle beperkingen, veel kanoplezier.

De redactie.

Ledenmutaties
Nieuwe leden:
•

4

Opzeggingen:
•

Vakantierust
Iedereen die nog in het “werkzame” leven zit, zoals ik, kijkt halsreikend
uit naar vakantie. Plannen maken over waar heen te gaan, hoe de
accommodatie er uit ziet en in ons geval vaak welke verschillende
plaatsen we aandoen. En toen was er corona.
Alles op z’n kop; we gaan niet naar het buitenland en moeten dus binnen
Nederland iets ondernemen en ook nog oppassen voor drukke plekken.
Eerst een kanotochtje in de Weerribben met mijn maatje Patrick, dat is
altijd relaxed.
Wat dacht je van een paar dagen een hotelletje in Zeeland? mmmmm,
nou doe maar.
En verder nog? Ach we zien wel; beetje motorrijden, wandelen, een
barbecuetje……vrienden opzoeken.
Ja, als ik dit zit te typen is dit het eerste deel van het programma in grote
lijnen geweest. De Weerribben was echt prachtig, we hadden mooi en
warm weer. Eerst aan de zijde van de Hoogeweg gevaren en later aan de
andere kant van de Kalenberger gracht. Ik was er al jaren niet geweest.
Superleuk. Maar na 15 km was het genoeg, ik ben het niet meer gewend.
Het hotelletje in Zeeland, Middelburg, was leuk. Motoren mee dus lekker
toeren door Zeeland. Eerst langs Vlissingen, Dishoek en Domburg en zo
een rondje Walcheren. Mooi tochtje.
De volgende dag met de auto maar dan via Veere. Daar was het druk,
echt niet normaal. Wel even rond gekeken maar toen gauw weer weg.
Uiteindelijk in Vlissingen lekker ons zitten vergapen aan die enorme
zeeschepen die langs komen en een beetje over het strand en de
boulevard geslenterd. De windgong van bamboe op het uiteinde van de
boulevard is wel grappig.
De volgende dag toch maar weer een toertochtje; dit maal over de
Stormvloedkering naar Schouwen Duiveland en daarna naar Goeree –
Overflakkee en via Bruinisse en Zierikzee weer terug naar Walcheren.
Prachtig gereden maar voor ons gevoel hebben we Zeeland wel gezien.
Het wordt ook tijd om ons zelf tot de orde te roepen want elke dag uit
eten…..daar wordt je gewicht niet beter van.
Natuurlijk hebben we verder nog heel veel bezigheden gehad (ook
sportieve) maar daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Nu heb ik nog
anderhalve week vrij en geen programma. Daar moet ik echt aan
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wennen; ik heb altijd een programma, maar nu dus even niet. De
komende dagen zullen verrassingen worden. Een ding is zeker: Ik voel
mij wel uitgerust. Ik hoop dat jullie ook een mooie vakantie hebben
en/of hebben gehad. Hopelijk zien we elkaar snel weer; bij de loods, op
het water of gewoon tijdens een wandelingetje en mogelijk bij de
volgende vakantie; die in de Ardennen bij Annemarie. Ik kijk er nu al
naar uit.
Nog even dit: Kanoën vanaf de loods is wel toegestaan maar houd de
voorschriften van het RIVM aan; 1, 5 meter afstand en geen gebruik van
de verenigingsruimte. Gebruik het toilet ter plaatse zo mogelijk niet.

Henk Geerts,Voorzitter

Een oude vlag, uit de nalatenschap van Geert Brettschneider
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Nostalgie
Onlangs kreeg onze secretaris een email van de fam. Brettschneider dat
ze bij het ontruimen van de woning van hun moeder, echtgenote van ons
oud erelid, een verenigingsvlag waren tegengekomen. Of wij daar
belangstelling voor hadden? Een afspraak was gauw gemaakt en de
dochter van de familie, toch ook al een 70-plusser, overhandigde mij de
vlag en wist erbij te vertellen dat die in de 60-er jaren gemaakt is zoals ze
toen ook kano’s maakten, met de hand. De vlag heb ik opgehangen aan
de wand in de clubhut. De vlag is wat vuil maar door zijn ouderdom durf
ik hem niet meet te wassen.
En passant werd er mij nog een fotoboek getoond met oude foto’s uit
Holtenbroek en daar stonden ook nog een aantal foto’s in van
Peddelaars in hun houten boten. De leden die daarop stonden zijn ons
niet bekend want onze oudste leden zijn in de jaren vanaf 1975 lid
geworden.
Zij vonden ook nog een doos met papparassen van de vereniging en
zullen die ons t.z.t. doen toekomen.

Bert Klerk.

Instructie in coronatijd
Door de corona-epidemie is het gedrag van ons Nederlanders veranderd.
Het houden van vakantie werd onzeker dus werd er driftig gezocht naar
een andere invulling daarvan en van ontspanning in zijn algemeen.
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Bootje varen is aantrekkelijk geworden en daarmee ook de belangstelling
voor het kanovaren. Dat was te merken aan de activiteiten van onze
secretaris die geduldig mailde dat hij blij was met de belangstelling maar
dat onze verenigingsactiviteiten tot nader order stillagen. Een wachtlijst
werd aangemaakt en die is in de loop van de coronamaanden al
opgelopen tot 14. Begin juni is Wim begonnen met de belangstellenden
één voor één uit te nodigen voor informatie en een eerste kennismaking
in de kano. In eerste instantie ben ik, Bert, Wim gaan assisteren want
twee weten er meer dan één (volgens Johan Cruijf). Coronaregels werden
in achtgenomen inclusief het met een sopje afnemen van de peddelsteel
en kuiprand na het varen. De belangstellende waren enthousiast van het
varen op het Zwarte Water en wij kregen daar een warm gevoel van
zodat het er niet toe deed welke dag het was, we waren toch thuis. Met
het meedraaien van Marinus Kalkman kregen we er een echte instructeur
bij. Gingen wij nog alleen een stukje varen met het aanleren van in- en
uitstappen, achteruitvaren, bochtjes maken, peddelslagen, rechtop zitten
e.d. Marinus liet ze slalommen en omslaan bij het strandje. Daarnaast
heeft Wim een aantal aspirantleden gekoppeld aan leden om die onder
hun “hoede” te nemen zodat ze km’s in hun armen kunnen krijgen.
Ook werd een beroep gedaan op andere pensionado’s om een stukje met
ze te gaan varen, want zolang er geen verenigingsavonden zijn moeten
we de aspirant leden wel enthousiast houden. ER zijn er al zeker een stuk
of vijf lid geworden maar ook een drietal afgehaakt om dat het toch niet
helemaal hun ding was. Zo zie je maar, nog nooit eerder was de
belangstelling zo groot als in deze lastige coronatijd.

Bert Klerk
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Rondje Kampereiland
Coronamaatregelen en kanovaren zitten elkaar niet direct in de weg.
Tenzij je op een andere plaats wilt vertrekken en het liefst met zo min
mogelijk auto’s wilt rijden, dan komen mondkapjes en de anderhalve
metermaatregelweer nadrukkelijk in beeld. Donderdag 23 juli moesten
we maar weer eens ergens anders gaan varen en werd er voor een rondje
Kampereiland gekozen. Met 5 auto’s in colonne naar Grafhorst blokkeer
je daar direct de dorpskern. Echter geen nood, 6 oude mannen met
felgekleurde bootjes lopen daar niet iedere dag en vormen dan een
welgemeende afwisseling in het stille dorpsleven. Westwaarts het
Ganzendiep op bracht ons in driekwart uur naar de sluis in de Frieseweg
alwaar we ca. 6 cm omhoog of omlaag werden gebracht naar
IJsselniveau. Het was zo gering dat het voor mij niet duidelijk was en je

Gezicht op Kampen vanaf het Ganzendiep
je dus af moet vragen of de IJssel ter plaatse een hoger peil heeft dan het
Zwartemeer een aantal kilometers naar het oosten. Even wachten op het
uitlekken van de geheven schuif en dan kregen we zicht op het
stadsfront van Kampen, en dat is fraai! Rechtsaf de IJssel af langs
stadsfront, industriehavens en Eilandbrug naar het Kattendiep. Het werd
tijd voor een koffie/lunchpauze en dat vonden we aan een
insteekhaventje op Keteleiland, aangelegd voor recreatievaarders.
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Bootjesmensen uit de omgeving hadden er een heuse blokhut neergezet
met voor- en achterterras en voorzien van zoveel stoelen dat je daar wel
een barbecuefeest kan houden. We vonden onze weg verder tussen de
Schokker- en Kamperplaat door naar het Ketelmeer en de Ramspolbrug.
Tot hiertoe was het varen langs zichtbare oevers en wist je nagenoeg
precies waar je was. Vanaf de Ramspolbrug naar het Ganzendiep werd
dat een stuk onduidelijker. Het enige dat je weet is dat je vanaf de brug
ca. 8 km het Zwartemeer op moet varen en dan rechtsaf moet slaan om
op het Ganzendiep te komen. Er staan alleen borden dat je het gebied
niet in mag varen omdat dat natuurgebied is, een soort
watervogelreservaat. Alleen de watervogels, meest Zwanen, houden zich
er niet aan en zwommen in de Ramsgeul tussen de motorbootjes. Het
ging overigens voorspoedig met windkracht 3 á 4 in de rug , de vooruit
varende positie van Frans en de goede ogen van Wim Jager (zijn gehoor
werkt wat minder) kwamen we precies in het Ganzendiep uit. Ebo heeft
goede connecties bij De Paardeboer en nodigde ons uit voor een pauze
op zijn minicamping aldaar. Voorzien van de laatste resten van ons
lunchpakket en wat sterke verhalen van oude mannen voeren we de
laatste 4 km. naar Grafhorst waar we om 15:45 de steiger aantikte als was
het een wedstrijd.

Bert Klerk
namens de gepensioneerden.
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Zeeweekend
Datum:

Vrijdag 28 t/m Zondag 30 augustus 2020

Opgave:

Vóór 19 augustus via:
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
0570-523937 (evt. antwoordapparaat
inspreken)

Contactpersoon:

Arno Siemann

Locatie:

Camping de Nollen
Westerweg 8
Callandsoog

Alhoewel Corona ons nog stevig in de greep houdt, is het zeeweekend al
een jaar geleden gereserveerd en zijn we welkom op de camping; 1 veldje
verder dan normaal.
Vanwege die Corona is het mogelijk dat het zeeweekend op het laatste
moment nog moet vervallen, vandaar tijdige opgave verplicht en
woensdag 26 Augustus krijgen degenen die zich hebben opgegeven nog
bericht over doorgaan (of niet).
Al jaren doen we pogingen om branding te varen in Callantsoog. We
huren een plekje op een camping, nemen wildwaterkano’s en
bijbehorende spullen mee. En al jaren genieten we van de zon, de zee en
het strand, alleen de golven zijn er niet…..
We vermaken ons prima, de BBQ op zaterdag smaakt er niet minder
om…
De aankondiging over zeetocht trekken we in.
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Planning:
Aankomst op vrijdag of zaterdag, melden bij receptie dat je voor
kanovereniging de peddelaars komt.
Betaling aan mij op zondagmorgen.
Zaterdag:

10.00 uur (ongeveer) koffie in de kring,
10.45 uur naar het strand.
Rond 18 uur (?) BBQ’s aansteken (zelf meenemen)

Zondag:

10.00 uur (ongeveer) koffie in de kring,
10.45 uur naar het strand.
Rond 15.30 uur weer terug op de camping.

Namens de vaarcommissie,

Arno Siemann
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Het strand bij Petten, zuidelijk van Callantsoog
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Afsluitend Weekend
Datum:

Vrijdag 11 t/m Zondag 13 september 202020

Opgave:

Vóór 1 september 2020 via:
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
0570-523937 (evt. antwoordapparaat
inspreken)

Contactpersoon:

Annet van der Veen

Locatie:

Camping Kleine Belterwijde
Vaste Belterweg 3
8066 PT Belt-Schutsloot
tel. 038-3866795
www.campingkleinebelterwijde.nl

Vorig jaar hadden we een heerlijk relaxed afsluitend weekend in de
Wieden. Daarom hebben we voor dit jaar weer gekozen voor dezelfde
camping. Of het door kan gaan vanwege Corona weten we nu nog niet.
Kan zijn dat het afsluitend weekend op het laatste moment nog moet
komen te vervallen, vandaar dat tijdige opgave verplicht is. Op dinsdag 8
september krijgen degenen die zich hebben opgegeven bericht over het
wel of niet doorgaan van dit weekend.
We hebben campingplaatsen gereserveerd op camping de Kleine Belter
en kunnen wat betreft het varen alle kanten op! We bekijken wel wat de
wind en het weer doet en stemmen daar de tochten op af. Vorig jaar viel
het erg mee met de muggen, maar neem voor de zekerheid wel antimuggenspul mee.
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Het programma:
Vrijdag:
Aankomst op de camping.
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!

Annet van der Veen,
De Vaarcommissie

Veluwerally
Volgens de meest recente informatie zal de Veluwerally WEL doorgaan
dit jaar, maar op het moment van schrijven is er verder nog niets bekend.
Of we als Peddelaars deel zullen nemen, of een ieder zich persoonlijk
moet inschrijven weten we niet. Volg daarom de informatie op de
website van de Veluwe rally: www.veluwerally.nl en onze eigen website."
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Herfstvakantie in de Ardennen
Datum:

10 - 17 oktober 2029

Opgave:

Vóór 1 september
vaarcommssie-at-kvdepeddelaars.nl of
0570523937

Contactpersoon:

Arno Siemann

Locatie:

Camping Chalet Weekend
Route de la Lienne 16
Stoumont, België

Alhoewel het nog ver weg is en we absoluut niet weten hoe het dan met
Corona gesteld is, hopen we elkaar met velen te treffen op de vermaarde
herfstvakantieweek in België. In de week voorafgaand zullen we
besluiten (of moeten accepteren) of het wel/niet doorgaat. Daarom
graag ook de mensen die een huisje of caravan hebben gehuurd,
zich bij de vaarcommissie aanmelden per email of voicemail.
Herfstvakantie 2020, voor de nieuwe leden onder ons; een jaarlijks
terugkerend fenomeen, waarom ga je, midden in oktober, met 50 - 60
clubleden kamperen in Belgie? Het kan wel vriezen!!
Ik kan het niet uitleggen, je moet het gewoon meemaken! ’s Ochtends,
als de zon opkomt, vormt zich de kring, want om 10 uur koffie! Bijna
altijd is Gerrit de eerste, wie is hem vóór dit jaar?
Dan de wandeling, waar vandaag heen? Of gaan we quad rijden?
Winkelen? Luieren? Wat heeft dit nog met kanoën te maken? Als er
genoeg water is kunnen we een riviertje afzakken.
Wat valt er om 16 uur te evalueren? Waarom treffen we elkaar ’s avonds
in de kantine?
We leggen het je graag uit, daar.
Voor meer informatie: vraag ons, en houd deze week alvast vrij!
Groetjes, Namens de vaarcommissie,

Arno Siemann
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Enkele impressies uit de Ardennen.
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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.

19

,
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 vaar
òf op de lijst in de kanoloods.
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(resterend)Vaarprogramma 2020
1 mrt
15 mrt
27 mrt
28 mrt
31 mrt
11 apr
3 mei
21-24 mei
29 mei -1 jun
14 juni
28 jun
5 jul
15 – 16 aug
29 - 30 aug
12 – 13 sep
27 sep
3 okt

IJspegeltocht
Snerttocht
ALV in Havengebouw
Doedag
1e Clubavond
Utrechtse Grachtentocht, internat
Overijssels kanaal
Hemelvaartkamp Idzega
Pinksterkamp Oostwoud
Afzakkertjes OverijsselseVecht
Grootwater Ketelmeer-JJsselmond
Rondje Vecht + BBQ
(Canadees) Trektocht
Zeeweelend + zeetocht
Afsluitend weekend Kleine Belter
Veluwerally
Doedag

10-17 okt
14 nov
29 nov
29 jan-2021

Herfstakantie Ardennen
Gezellige Activiteit
Zwemmen in Nunspeet
Nieuwjaarsreceptie

C10-varen vanaf de loods, aanmelden, 19.00 aanwezig!
14 apr, 12 mei
30 jun
22 sep

Vrij varen
Voorbereiding rondje Vecht
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).

