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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): €    20,- 
Bootgebruik bij verenigingsactiviteiten,  1e jaar: gratis 
     2e jaar: €    50,- 
     3e jaar: €  100,- 
Boot, huur per dag,   Kajak €    10,- 
     Canadees 
 
Gebruik kanotrailer:  

Voor verenigingsactiviteiten  
Voor individueel gebruik leden (alleen kano’s) per 
dag 
WA schade bij gebruik eigen autoverzekering! 

                

€    10,- 
 
 

gratis  
 

€    20,- 
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Redactioneeltje 

Het tweede en tevens laatste Peddelnieuws van dit jaar. Een mager 
resultaat in alweer een gehavend Coronajaar. Maar er is meer aan de 
hand. Sinds 2006 of …7 zat Ernst Noordhuis in de redactie en ging zich 
met de opmaak van ons verenigingsblad bezighouden, hij heeft er een 
format voor gemaakt zodat hij bij iedere nieuwe editie gemakkelijk 
artikelen en foto’s kon inbrengen. Vorig jaar werd hij getroffen door een 
klein herseninfarct met een groot gevolg. Zijn zichtvermogen speelt hem 
zodanig parten dat hij de opmaak van het Peddelnieuws niet meer kan 
verzorgen en dus de redactie heeft verlaten. Hij was ook een schrijver 
van vaarverslagen en leverde veel foto’s aan. Misschien dat we daar nog 
eens iets van te zien en lezen krijgen als hij het kanovaren toch nog weer 
kan beleven. Ernst heel erg bedankt voor de vele jaren inzet ten behoeve 
van het Peddelnieuws. 

Met Marjan Brouwer hebben we een vervanger gevonden voor Ernst. 
Marjan was al betrokken bij de totstandkoming van de website (samen 
met Arno Siemann) en gaat nu ook de opmaak van het Peddelnieuws 
verzorgen. 

Dan speelt er nog de kwestie van hoe wij verder gaan met de aanbieding 
van het Peddelnieuws; digitaal of papier? Dat is te lezen in een 
bestuursvoorstel. 

Voor veel Peddelaars is de winterstop aangebroken, voor leden die toch 
eens een keer willen varen met anderen kunnen een oproep plaatsen via 
de Apps: vaar-afspraken of Peddelaars zonder boot (nieuwe leden). Wim 
van Genne is de beheerder van deze Apps. 

Veel leesplezier en een goede winterrust gewenst, 

De Redactie 

  

Kopijsluitingsdata: 
1 februari  
1 mei  
1 augustus 
1 november  
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Ledenmutaties 

Nieuwe leden: 

 

Eltjo Lieftinck, Arno Kuipers, Anja de Vries, Wilfred Tak, Henk 
Brouwer, Hennie Kuindersma, Annemieke Brans 

 

Opzeggingen: 

 

Margreet Sterrenberg, Din Rijniers, Ronald Wiersma, Bert-Jan Godeke, 

 

 

Van de voorzitter 

Beste leden, 

Als jullie dit lezen zijn we alweer in het “stille seizoen” beland van het 
verenigingsleven; geen dinsdagavond-kano-varen meer. Ook hebben we 
de uitgestelde AV en de bijzondere AV achter ons waarin we o.a. onze 
statuten behandeld hebben. En ook de Doedag, de herfstvakantie in 
België en de gezellige avond zijn geweest. Ik schrijf dit voor de 
bijzondere AV dus ik weet de officiële uitslag nog niet. 

Wel weet ik dat het bestuur er behoorlijk druk mee is geweest en de 
volgende klus dient zich aan; het Huishoudelijk Reglement in lijn 
brengen van de statuten. Deze zullen we hopelijk kunnen behandelen 
tijdens de volgende AV, als alles goed gaat in maart 2022. 

Tijdens de AV is een nieuwe samenstelling van het bestuur gestart; Arno 
(vaarcommissie), Wim (secretaris) en ik zelf (voorzitter) zijn blijven 
zitten, nieuw zijn: 
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Peggy Kosse, penningmeester, 

Patrick Mensink, beheercommissie, 

Steffen Elgersma, redactie  

Sommige commissies zijn nog op zoek naar ondersteuning. Dus 
schroom niet je aan te bieden, informeer direct bij hen of zij nog 
kandidaten nodig hebben. 

In de afgelopen tijd zijn er veel nieuwe leden bijgekomen, dat is prachtig. 
Ik bedank, namens de vereniging, iedereen die daar een bijdrage aan 
geleverd heeft.  

Een stil seizoen wil nog niet zeggen een slapend seizoen. Ga lekker 
kanoën zolang het weer het toelaat maar doe het veilig; zwemvest aan en 
liefst met twee of meer zodat je elkaar kan helpen als het eens mis gaat.  

Hopelijk zien we elkaar hier en daar nog en misschien bij het zwemmen 
in Nunspeet op 28 November. In ieder geval gaan we 2022 van start met 
de Nieuwjaarsreceptie op 8 Januari 2022 in het speeltuingebouwtje in de 
Pierik/Assendorp. 

Tot dan, Henk Geerts 
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Van het bestuur 

Op meerdere Algemene Vergaderingen de laatste jaren is het thema 
digitaliseren van het verenigingsblad aan de orde geweest. De 
voorstanders (ik ben digitaal lezen gewend, alle foto’s in kleur en het kost 
minder) en de tegenstanders (een papieren blad ligt op mijn bureau en 
daar kijk ik sneller in) hielden elkaar min of meer in evenwicht. Door 
corona zijn ze vorig jaar en dit jaar alleen digitaal verspreid. Ook op de 
laatste AV kwam dit weer ter sprake. De meeste leden waren voor alléén 
digitaal, maar omdat het aantal aanwezige leden beperkt was is besloten 
het Peddelnieuws zowel digitaal als op papier aan te bieden, met dien 
verstande dat wanneer men het op papier wil ontvangen dit moet 
doorgeven aan de secretaris via secretaris-at-kvdepeddelaars.nl. Papieren 
exemplaren kunnen dan mogelijk in de clubhut worden opgehaald. 

Het bestuur 

 

Notulen Algemene Vergadering, 17 september 2021 

Locatie: De Marke in Hattem 
 
Aanwezig bestuur:  
Voorzitter Henk Geerts 
Penningmeester Ad de Wit 
Secretaris Wim van Genne 
Vaarcommissie Arno Siemann 
Redactie Bert Klerk 
 
Afwezig bestuur:  
Beheerscommissie Freek Augustijn 
 
Aanwezig leden:  
Jan Brouwer, Steffen Elgersma, Jan de Groot, Rieky Hofman, Sandra 
van Kamp, Loes Kleijn, Joop Korenhof, Peggy Kosse, Wim Langevoort, 
Christa Langevoort, Annelies Langevoort, Jacquelien Langevoort, Alie 
Loots, Patrick Mensink, Jan Ouwehand, Alfred Pieters, Annet van der 
Veen, Anja de Vries.  

mailto:secretaris@kvdepeddelaars.nl
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Afgegeven machtigingen: 15  

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur 
2. Notulen A.V. 2019 gehouden per mail (gepubliceerd in 

Peddelnieuws 2020 nr. 4). De notulen zijn goedgekeurd. 
3. Mededelingen & Ingekomen stukken  
o Peddelaars: Voorzitter vertelt dat een aantal van onze leden tobben 

met hun gezondheid. Ernst kan niet meer goed varen, omdat zijn 
zicht heel beperkt is. Greetje heeft, omdat ze niet meer kan varen, de 
kano aan de vereniging geschonken. Henk gaat bij haar op bezoek. 
Jaco Slootweg kan vanwege zijn gezondheid ook niet meer varen. 
Ebo heeft een auto-immuunziekte en vaart daardoor in een rustig 
tempo. 

o Stichting:  is druk met de nieuwbouwplannen, in augustus is het plan 
bij de gemeente ingediend. Het duurt nog wel enkele jaren voordat 
wij gaan verhuizen. 

o Waterschap: In 2023 wordt de dijk bij ons haventerrein verbreed, ons 
terrein blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.  

o TKBN: Henk heeft ons op ledenvergadering van de TKBN 
vertegenwoordigd. Gerard van Holst (voorzitter) en Jaap de Ruiter 
(Vaarkalender) zijn onlangs bij ons op bezoek geweest. Het was een 
kennismakinggesprek en om te informeren of wij met bepaalde 
vragen/problemen zitten. 

4. Jaarverslagen (gepubliceerd in Peddelaars 2021-1) 
o Secretaris  
o Vaarcommissie  
o Beheerscommissie 
o Penningmeester  

 Over de jaarverslagen worden geen vragen gesteld. 
5. Verslag Kascommissie  

Loes en Patrick hebben de kas gecontroleerd en het is zeer goed 
bevonden. 

6. Decharge bestuur voor het in 2020 gevoerde financiële beleid. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 
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7. Vaststellen contributie en andere tarieven.  
o Contributie en liggelden blijven ongewijzigd.  
o Minimum donatie blijft € 15,00  
o Instructie wordt verhoogd van € 15,00 naar € 20,00  
o Tarief bootgebruik voor nieuwe leden zonder boot is ongewijzigd.  
o Huur kajak en canadees wordt € 10,00 per dag.  
o Kanotrailer gebruik alleen door leden € 20,00 per dag.  

Gebruik voor verenigingsactiviteiten: Vaarcommissie en 
Pensionado’s gratis. 

8. Begroting 2021 Bestuurskosten zijn hoger begroot dan normaal 
i.v.m. de kosten van de nieuwe statuten. Doordat er door corona 
minder activiteiten zijn gehouden kunnen wij het jaar misschien toch 
positief afsluiten.  De begroting wordt goedgekeurd. 

9. Verkiezing nieuw lid Kascommissie Jan Brouwer wordt gekozen 
als reserve-lid van de kascommissie. Loes Kleijn en Jan de Groot gaan 
volgend jaar de kas controleren. 

10. Bestuursverkiezing  
o Aftredend en herkiesbaar: Henk Geerts-Voorzitter Herkozen 

met applaus. 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Ad de Wit- Penningmeester Ad 

wordt door de voorzitter bedankt met bloemen en een waardebon. 
Hij is 19 jaar penningmeester geweest. En heeft in zijn jonge jaren 
ook nog in het bestuur gezeten voor de vaarcommissie. 

o Aftredend en niet herkiesbaar: Freek Augustijn – 
Beheerscommissie Freek heeft 25 jaar in de beheerscommissie 
gezeten. Freek is afwezig, hij krijgt later zijn cadeau. 

o Aftredend en niet herkiesbaar: Bert Klerk-Redactie Bert Klerk 
heeft 10 jaar voor de redactie in het bestuur gezeten en hij is 7 jaar 
secretaris geweest. Ook Bert krijgt bloemen en een waardebon. 

o Als Penningmeester stelt het bestuur Peggy Kosse voor. Peggy 
wordt door de vergadering met applaus gekozen, zij vindt het leuk 
om aan de slag te gaan. 

o Voor de Beheerscomissie stelt het bestuur Patrick Mensink 
voor. Ook Patrick wordt met applaus gekozen.  

o Voor de redactie stelt het bestuur Steffen Elgersma voor. Ook 
voor Steffen wordt geklapt. 

o Ernst Noordhuis stopt met de redactie, de voorzitter bedankt hem 
voor alle inspanningen en geeft via Arno een waardebon aan Ernst.  
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Foto: Ad wordt door de voorzitter bedankt. 

 
Foto: Bert wordt door de voorzitter bedankt. 
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11. Nieuwe statuten  
Het verenigingsrecht is gewijzigd, wij gebruiken de statuten van de 
TKBN en passen die aan op onze vereniging. Er worden nog wel 
kleine wijzigingen aangebracht bijv. onze oprichtingsdatum, en het 
tijdstip van vergaderen en toezenden van de stukken. Van Wiebe 
Dirksen hebben wij een mail ontvangen met o.a. het advies om geen 
vestigingsadres in de statuten op te nemen. Ad de Wit adviseert de 
termijn van de A.V. na afloop van het boekjaar van 3 maanden te 
behouden en niet veranderen in 6 maanden. Het bestuur gaat zich 
hierover beraden.  
Jan Brouwer geeft tijdens de vergadering een papier met tekstueel 
aanmerkingen gemaakt door Tineke Loots aan de voorzitter. De 
voorzitter brengt de concept statuten in stemming en deze worden 
unaniem akkoord bevonden. 
Inclusief machtigingen zijn er 38 stemmen uitgebracht en dus niet de 
benodigde 2/3 van de 94 leden. Daarom wordt er op Vrijdag 8 
oktober een Buitengewone A.V. gehouden. 

12. Nieuw logo Er worden 2 logo’s getoond de één heeft rechte golven 
en de andere heeft schuine golven. Een kleine meerderheid is voor de 
schuine golven. Annet van der Veen vindt de P te veel op een D 
lijken. Het bestuur neemt deze opmerking mee. Het Logo wordt nog 
verder uitgewerkt. 

13. Peddelnieuws op papier of digitaal? Bert Klerk vertelt dat Marjan 
Brouwer de opmaak van het Peddelnieuws gaat verzorgen. Bert vraagt 
de vergadering naar hun voorkeur, papier of digitaal? Jacquelien zegt 
dat zij het liever digitaal heeft maar denkt dat het oudere lid liever een 
papieren blad heeft. Ad vertelt dat er verenigingen zijn die nadat zij 
het blad digitaal hebben uitgebracht toch weer teruggaan naar papier 
omdat die beter gelezen wordt. Ad vertelt dat de kosten, van het 
uitbrengen en verzenden, van een papieren blad € 650,00 per jaar zijn. 
Annelies vindt het bezwaarlijk wanneer zij het papieren blad 
toegestuurd krijgt en vervolgens toch digitaal leest. Jan Brouwer wil 
net zoals hij in het verleden heeft gedaan zelf printen. Het bestuur 
gaat zich buigen over een tussenoplossing: aan de leden vragen of zij 
het Peddelnieuws digitaal of een papieren versie willen ontvangen. 

14. Jubileum 90 jaar Peddelaars zaterdag 26 november 2022. Het 
bestuur vraagt kandidaten voor de feestcommissie. Niemand in de 
zaal stelt zich beschikbaar. Het bestuur gaat een oproep in het 
Peddelnieuws plaatsen. 
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15. Rondvraag Er zijn geen vragen. 

16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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Notulen Buitengewone AlgemeneVergadering, 8 oktober 2021 

Locatie: De Marke in Hattem 

Aanwezig bestuur:  
Voorzitter Henk Geerts,  
Secretaris Wim van Genne,  
lid Steffen Elgersma,  
lid Arno Siemann. 
Aanwezig leden:  
Henk Brouwer, Rieky Hofman, Marinus Kalkman, Bert Klerk, Wim 
Langevoort, Ad de Wit. 
Afgegeven machtigingen:  
Annet Mensink, Patrick Mensink, Rogier van Ravesteyn, Eltjo Lieftinck, 
Anja de Vries. 

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur 
2. Statuten. De voorzitter geeft een toelichting op schriftelijke vragen 

van Wiebe Dirksen en Tineke Loots. Deze toelichting is ook op 22 
september per mail aan de leden toegestuurd.  
Er zijn drie kleine wijzigingen t.o.v. de eerder ter stemming gebrachte 

     statuten, in de A.V. gehouden op 17 sept 2021.  
o In de statuten zal de oprichtingsdatum van de vereniging vermeld 

worden. 
o Termijn van oproeping voor de A.V. aan de leden wordt net als in de 

oude statuten twee weken. (In het concept staat vier weken) 
o Art.7.7 Ontzetting wijziging in royement. 
Na de toelichting brengt de voorzitter de statuten in stemming en wordt 
door alle (10) aanwezigen en (5) machtigingen goedgekeurd. 
3. Rondvraag. Ad de Wit meldt dat Burgemeester & Wethouders het 

plan van de Bemog heeft goedgekeurd. 
4. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 20.09 uur. 
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Zwemmen in Meppel 

Datum: Zondag 23 januari 2022 
Vertrek: 10.00 verzamelen “in” de ingang/hal van het 
 zwembad 
Opgeven voor: Maandag 17 januari 2022 
Per vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  (-at- = @) 
  
Contactpersoon: Steffen Elgersma 
Adres Bad & klimpark Hesselingen 
 Badweg 1, 7944 HJ Meppel 
 

Eén van de eerste activiteiten op het programma van het nieuwe jaar is 
traditioneel het zwemmen. Dit keer vrij kort op het zwemmen in 
Nunspeet maar daarvan is tijdens het schrijven van dit stukje nog niet 
duidelijk of dat door kon gaan. Bovendien, er is toch niets mis mee om 
vaker te zwemmen in de wintermaanden; helemaal als het kanoën door 
kou en bevroren water op een laag pitje staat. 

We zijn op zoek gegaan naar weer eens een ander zwembad waarbij er 
voor een ieder wat te bleven is. Bad & klimpark Hesselingen is een 
subtropisch zwemparadijs met glijbaan, bubbelbad, stroomversnelling 
etc.. Volgens ons een zwembad waarbij er van jong tot oud en voor de 
hele familie zwemplezier valt te beleven!  

We verzamelen rond 10.00 “in” de ingang van het zwembad, waarna 
ieder voor eigen kosten naar binnen gaat. Als we uitgezwommen zijn 
(meestal rond 12.30) gaan we in de kantine nog even gezellig napraten 
onder het genot van een kopje koffie.  

Eén consumptie wordt aangeboden door de vereniging.  

Vooraf opgeven wordt zéér gewaardeerd in verband met de reservering 
bij de catering in Meppel. 

Zwemplezier voor de hele familie, komt allen!   

 

De Vaarcommissie 

  

mailto:vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
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Wandeling Sallandse Heuvelrug 

Datum: Zondag 6 februari 2022   
Vertrek: 9.45 uur vanaf de loods voor wie wil carpoolen 
Opgeven voor: 1 februari 2022 
Per: vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  (-at- = @)
  
Contactpersoon: Annet van der Veen  
Vertrekpunt Wandeling: 
 Informatieschuur Erve De Pas,  
 Molenweg 2, Haarle 
 

Jos Schouten, ons kanolid die boswachter is van de Sallandse Heuvelrug, 
gaat ons deze keer verrassen met een wandeling over dit voor hem zeer 
bekende gebied. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug beslaat een 
groot gedeelte van de heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten in 
Overijssel. Het nationaal park ligt in zijn geheel ten zuiden van de N35 
Zwolle - Almelo, en omvat onder andere de Haarlerberg, Holterberg, 
Noetselerberg en de Koningsbelten.  De wandeling is 9 kilometer lang. 
We starten vanaf informatieschuur Erve De Pas van 
Natuurmonumenten in Haarle. Er kan gecarpoold worden vanaf de 
loods, vertrek aldaar 9.45 uur. We drinken bij het beginpunt nog een zelf 
meegebrachte koffie. Vertrektijd wandeling zal rond 10.45 uur zijn. 

Naderhand gaan we naar een café-restaurant voor een versnapering.  

 

Graag tot ziens! 

Annet van der Veen 

  

mailto:vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
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IJspegeltocht in de Wieden 

Datum:  Zondag 27 februari 2022 
Vertrek:  9.00 uur bij de loods 
Opgeven voor:  Zondag 20 februari 2022 
Per:  vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  (-at- = @) 
Contactpersonen:  Marinus Kalkman en Arno Siemann 
 

We hebben inmiddels onder de kanovaarders leden die hun hand niet 
omdraaien voor een frisse tocht. Ook afgelopen seizoen is er regelmatig, 
soms zelfs tussen de ijsschotsen, genoten van warme koffie en thee in 
een prachtig winterlandschap. 

Afgelopen jaren is de tocht meermalen afgelast, maar inmiddels zijn er 
nu al mensen enthousiast om deel te nemen aan deze “coole” tocht in de 
Wieden.  

Bij het plannen van de tocht hebben we er natuurlijk rekening mee 
gehouden dat deze voor iedereen leuk en vooral veilig moet verlopen. 

Het plan: Om 9.00 uur vertrekken we met auto’s vanaf de kanoloods, 
naar de Wieden. De precieze locatie volgt nog.  

Neopreen en zwemvest zijn verplicht, en natuurlijk voldoende 
drijfvermogen in de kano. En vergeet de thermosfles met koffie of thee 
niet! 

Als je vragen hebt met betrekking tot de voorbereiding met het koude 
weer, ( handschoenen/fleece/hoofddeksel/droge kleding/etc.) neem dan 
gerust even contact op; dan zetten we het op de app.            

We hopen op een zonnige dag! 

 

Namens de vaarcommissie, 

Marinus Kalkman en Arno Siemann 

mailto:vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
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Snerttocht 

Datum: Zondag 27 maart 2022 
Vertrek: 9.00 vanaf de loods, kano’s op het dak 
Opgeven voor: Zondag 20 maart 2022 
Per: vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
 
Contactpersoon:   Steffen Elgersma  
Snert eten:  Omstreeks 13.30 
Adres: Grand Café Fanfare 
 Binnenpad 68, 8355 BV Giethoorn 
 

Maart 2020: Corona brak uit en ik herinner mij nog het telefoongesprek 
met café de Fanfare om reservering te cancelen. De eigenaar had die 
week al heel veel afmeldingen binnen gekregen. Maart 2021: in verband 
met de toename van het aantal besmettingen ging de tocht niet door.  

mailto:vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
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Maart 2022: drie maal is scheepsrecht? Laten we het hopen dat we de 
traditie weer op kunnen pakken. De bedoeling is om te gaan varen in de 
omgeving van Giethoorn. In deze tijd van het jaar nog heerlijk rustig, 
géén filevaren door de wateren in en rondom Giethoorn. Aan het einde 
van de tocht door dit prachtige gebied gaan we met zijn allen een lekkere 
kom snert eten. Lekker opwarmen en bijkletsen onder het genot van een 
kom dampende snert. 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 in 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 op 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 

 

Utrechtse Grachtentocht – (TKBN)  

Datum 16 April 2022 
Opgeven (verplicht!) kan tot   

 Dinsdag 12 April 2022 
Per vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl  
Contactpersoon Arno Siemann 
Adres Utrecht 
Vertrek 08.15 uur bij de loods 
 

Als lid van de TKBN willen we wel eens een tocht met onze 
bondgenoten meevaren, in het hart van Nederland; Utrecht. Dit staat als 
aankondiging op de site: 



 
19 

We starten onze tocht in de buurt van het FC Utrecht stadion op de 
Kromme Rijn. We gaan richting stad om daar een dubbele ronde door de 
prachtige Utrechtse grachten te varen. Zo mogelijk knopen we er ook 
nog een rondje Berenkuil en Zilvermeer aan vast. 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 in of 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 17 tot 25 
km, afhankelijk van de gemaakte keuzes. 

We zijn benieuwd wie er met ons mee gaan varen?  

 

Graag tot ziens, 

Namens de vaarcommissie, 

Arno Siemann 
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Kanokamperen in Dwarsgracht, afsluitend weekend 

Ik had mezelf een lekker lang weekend gegeven en kom dus mooi op 
vrijdag 10 september de boel rustig inpakken en kon Dea mij 
wegbrengen naar Dwarsgracht, naar de camping (??) waar we al eens 
eerder geweest waren, zo’n 5 jaar terug. Dit is ook te zien op de 
Websitefoto’s van de camping; ikzelf en de auto van Wim Jager zijn 
duidelijk in beeld. 

Ik ga het niet hebben over het sanitair van de “camping”, insiders weten 
hoe het zit. 

Hoewel het weerbericht niet optimaal was waren er toch een aantal 
deelnemers. Helaas vielen er ook een paar af. Afijn, zoals altijd was het s 
’avonds wel gezellig en kwamen er allerlei flesjes boven tafel, je weet 
wel……met vitamientjes. Ik denk dat de muggen dit ook lusten maar 
gelukkig had Annet stinkstokjes/rookstokjes meegenomen waarmee we 
lekker mee konden rondzwaaien en haar DEET-stick ging van hand tot 
hand. 

Ik heb s ’nachts dan ook heerlijk geslapen en mijn buurtjes Steffen, 
Geeske en Wim wisten exact waar ik mij bevond……, ergens bij een 
boom. 

Zaterdags een prachtige tocht gemaakt naar Natuurmonumenten in Sint 
Jansklooster. Daar ter plaatse wel een flinke bui gehad maar het gebak, 
worteltjes taart, maakte veel goed. Via de noordwestelijke zijde van de 
prachtige Beulaker, in enkele kleintjes buitjes, terug naar de camping. 
Ook daarna was het vrijwel droog en zeer gezellig, Wim Jager schoof 
ook nog aan en langzamerhand werden de BBQ’en opgestookt, dat 
scheelde sowieso veel muggen.  

Na een overvloedige maaltijd kun je, over het algemeen, goed slapen, 
maar helaas, ik had me te veel aangetrokken van de productie van mijn 
geluiden tijdens de slaap en trachtte die deze keer te voorkomen: ik heb 
bijna niet geslapen van mijn eigen gedraai. Deze keer kon ik mijn buren 
goed lokaliseren. 

De volgende morgen iets minder fris en monter weer aan het ontbijt en 
na het kringgesprek weer naar de “boten”. Deze keer was de tocht naar 
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Giethoorn en een pauze op het eilandje in het Bovenwiede. Een 
prachtige tocht en regen bleef uit. 

Na terugkomst mijn tentje opruimen en al spoedig werd ik weer 
opgehaald. 

Al met al een geslaagd weekend, maar of ik op die camping nog 
terugkom….? 

 

Henk Geerts 

 

 

Foto: Henk Geerts 
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Kano redding training, 14 september 2021 

Omdat ik waldienst had, heb ik heerlijk kunnen genieten van wat zich 
voor de loods afspeelde op die betreffende dinsdagavond. Prachtig om te 
zien met hoeveel passie de ervaren leden (Arno, Annet, Marinus, Wim) 
onze nieuwe leden, Henk, Wilfred en Anne-Woltera, deze training gaven. 

(Ik ben toch niemand vergeten?) 

Goede zaak, lekker mee doorgaan. 

 

Henk Geerts 
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24 

 

Foto’s: Henk Geerts 

 

Het Reevediep 

De nieuwe verbinding tussen IJssel en Drontermeer om Kampen te 
ontlasten bij extreem hoogwater is buiten deze functie ook een 
natuurgebied in wording, met een heus aangestelde boswachter als 
behoeder ervan. Tijd om als kanovaarders er doorheen te varen en het 
gebied op zijn aantrekkelijkheid te beoordelen. 

Donderdag 16 september, de vaardag van de groep pensionado’s, 
vertrokken Wim, Joop en Bert naar Wilsum om vandaar te starten. Met 
Joop als brandweerman op zijn vrije dag en duiker/ hulpverlener gaf dat 
bij ons, als ouwe knarren, een goed gevoel. De jachthaven heeft als 
minpuntje de hoge instap bij een rivier in zomerstand.  
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Met een windkracht van 
een dikke 3 beaufort uit 
het westen heb je daar de 
wind schuin tegen. 
Woelig water met een 
stevige deining door die 
wind en al snel 
behoorlijk versterkt door 
een boot van de 
Rijkspolitie, die 
welleswaar aan de andere 
rivierzijde ons inhaalde 
maar met een vermogen 
erin om een walvis de 
stuipen op het lijf te 
jagen. Dus de peddel 
stevig in de handen, lage 
steun en stuurtechniek 
uit de kast om surfend 
op die golven 
ternauwernood de 

oeverbeschoeiing te ontwijken. Toch wel leuk zo’n stoeipartij als het 
water nog de goede temperatuur heeft. 

Na ca. 1800 meter linksaf naar de Scheeresluis (van 1 november tot 1 
april gestremd) voor een schutting van ca 5 cm. Na de sluis is het 6 km 
tot aan het Reevemeer. We hadden de wind hier pal tegen en dat was vijf 
kwartier buffelen door een nog maagdelijk gebied. Eentonig omdat 
begroeiing (nog) ontbreekt en het een behoorlijke breedte heeft. De 
bruggen van de N50, het spoor Zwolle - Lelystand en de lokale brug 
naar Kamperveen geven de grootste afwisseling. Bij het Reevediep 
nemen we de situatie van de nieuwgebouwde Reevesluis in ogenschouw, 
de toegang tot het Drontermeer richting Elburg. Ook heb je daar het 
overzicht hoe of het spoor zijn weg vervolgt onder het meer door. We 
steken het smalle meer over en vinden een lunchplek in de luwte bij 
aanlegplaats “De Smient”.  

De weg terug laat zich raden, hetzelfde beeld, aangevuld met grote 
groepen trekvogels die zich klaarmaken voor hun grote reis. We hadden 
nu de wind pal achter in tegenstelling wat veel naar het werk fietsende 
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collega’s wel eens beweren: ik heb de wind altijd tegen; ’s avonds weer 
gedraaid! Het voordeel betaalde zich uit in minder kracht en een kwartier 
korter. 

Foto’s: Bert Klerk 

 

De sluis weer door, de IJssel op. Nu stroom tegen en de wind schuin van 
achter wat een andere vorm van woeligheid gaf, een continue onder de 
boot doorlopende golfbewegingen. De IJssel is een prachtige rivier om te 
bevaren maar kent door zijn meanderring grote verandering in gedrag. 

Was het de moeite waard? Jazeker maar niet om dat regelmatig te 
herhalen. Te eentonig, wellicht geeft het gebied over 10 jaar een heel 
andere aanblik. Voor een doorvaart vanaf de IJssel naar Elburg 
bijvoorbeeld is het misschien nog eens een optie. 

 

Bert Klerk  
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Kanocentrum Arjan Bloem 

Tijdens mijn kanokampje op het afsluitend weekend kwam ik er al snel 
achter dat er een en ander veranderen moest aan mijn kano en mijn 
outfit. Maandags, ik had die ook nog vrij, na het kanokamp s ’morgens 
op tijd vertrokken naar Arjan Bloem om een ander spatzeil, rugband, een 
anorak, een zwemvest en een kanokarretje te kopen. Ook Jan B. wilde 
nog enkele zaken, deksels en een spatzeil, dus dat kon ik mooi 
meenemen. 

Wel, als je daar dan weer eens bent, de laatste keer was 5 jaar terug toen 
ik mijn kano ingeruild heb, dan word je weer geconfronteerd met alle 
moois wat er te koop is op kanogebied; je kijkt je ogen uit. Het was er 
rustig op maandagmorgen dus werd ik begeleid in mijn zoektocht naar 
geschikte kleding in mijn, nogal forse maat. Dat was nog niet zo 
makkelijk maar het is gelukt.  

Het zwemvest lukte wel gelijk. Ik heb ook nog even gekeken naar een 
ander kajak omdat ik mijn zitje en spatzeil moest aanpassen/vervangen 
maar kon toch niet iets geschikts vinden (ja een kano van 3600 euro… 
toch maar niet). Dus maar naar mijn oorspronkelijke uitgangspunt; een 
rugband was gelukkig zo gevonden maar een ander spatzeiltje voor op de 
kano was een behoorlijke zoektocht. Toen ik 5 jaar geleden mijn boot 
ingeruild had hebben ze mij een te klein (paste er net om) spatzeil mee 
gegeven. Nu lag er niet iets geschikts in de schappen (voor mijn postuur). 
Uiteindelijk heeft Arend een spatzeil opgehaald van een van zijn verhuur 
boten, deze is z.g.a.n. en ik ben mooi geholpen (deze was gratis). 

Tja, en als je dan zo eens rond gaat kijken wat er zoal te koop is en het 
licht weerspiegeld al dat glimmende spul, dan ga je wel voor de bijl. Er 
moest ook maar eens, na 25 jaar, een andere peddel komen, de mijne is 
lichtelijk krom en weegt zo’n 2,5 kg, een zware Schlegel. Nu dan maar 
een lekkere lichte, van carbon, met een groot blad en geschikt voor mijn 
lengte. Kost wat maar dan heb je ook wat. 

Ter plaatse mijn kano afgeladen en een stukkie varen met mijn nieuwe 
peddel om hem uit te proberen. Ik zag dat ik er vriendjes mee kon 
worden maar had nog wel een peddelhandvat nodig om er blind op te 
kunnen vertrouwen dat de peddel op de juiste manier in mijn hand ligt. 
Die ook maar even meegepakt. 
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Nog een netje voor op de boot en een overlevingsdeken want je weet 
maar nooit en toen terug naar huis. 

Afgelopen zaterdag 18-9 heb ik mijn stoeltje verwisseld voor een 
rugband, dat was nog best een klusje maar het is prima gelukt. Inmiddels 
heb ik enkele keren gevaren met mijn peddel en mijn nieuwe rugband en 
ben zeer tevreden. 

Mijn advies is: als je naar Arjan Bloem gaat neem dan veel geld mee of 
houd een zonnebril op en je handen in je zakken. Ach, geld moet rollen 
toch? 

 

Henk Geerts 

 

Foto’s: Kanocentrum Arjan Bloem 

 

Mist en modder 

Sinds juli bestaat er een groeps-app “vaar-afspraken.” Pas vanaf begin 
september is er ontluikende communicatieve activiteit, maar ik heb zelf 
nog geen gebruik gemaakt van de app. Voor 8 oktober wordt er een 
zonnige dag zonder wind voorspelt, ideale vaaromstandigheden voor een 
vrije dag dus. Ik plaats een oproepje en 72 uur later blijken er nog zes 
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mensen te zijn die ook graag het water op gaan. Al append vormt zich 
het plan om vanuit Schokkerhaven de IJsseldelta te verkennen.  

Zogezegd zo gedaan: vrijdag om half negen zijn we al snel (bijna) 
compleet bij de loods. De kano’s gaan op de aanhanger en een corona-
proof carpool is zo georganiseerd. Onderwijl filosoferen we over de vrij 
dichte mist, het doorbreken van de zon en de veiligheid op het water bij 
slecht zicht. Na vertrek pikken we thuis nog een langslaper op en iets na 
half tien staan we in Schokkerhaven op het strand in de mist te turen, in 
de richting waar IJsseloog zou moeten liggen. Het zicht is iets opgeknapt 
en we besluiten ervoor te gaan. Eerst maar eens rustig een bakkie troost 
uit de thermoskan van Joop, om het waterige zonnetje iets meer tijd te 
geven zijn werk te doen. Ook Wilfred laat zich niet onbetuigd en schotelt 
ons een enorme zak marsen, milky ways en twixen voor waar we nog de 
hele dag plezier van zullen hebben. Daarna maakt iedereen zich klaar en 
om 10.05 uur steken we van wal.  

Om 10.06 uur begint het strand achter ons te vervagen en om 10.07 uur 
is het dikke soep rondom. We steken met gespitste oren in compacte 
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formatie de vaargeul over en ondertussen prutst Wim koortsachtig om 
zijn GPS bedrijfsklaar te maken, want we willen niet per ongeluk 
ongezien IJsseloog voorbijvaren. Na een minuut of tien stuiten we op 
een boei en vlak daar achter transformeert een vage vlek zich tot een 
bebost eiland in de mist. We koersen links om en vinden even later de 
doorgang tussen keteloog en ketelplaat. In het zilveren licht is het zicht 
ondertussen meer dan 50 meter geworden en we wanen ons in een 
sprookje.  

Onze volgende bestemming is een eiland vlak bij de monding van de 
IJssel, zo’n twee kilometer over open water. We willen onder geen 
beding ongemerkt in de vaargeul terecht komen, dus er vindt degelijk 
overleg plaats over de juiste koers voordat we ons in het schijnbaar 
oneindige niets begeven. Hoewel de zon duidelijk aan kracht wint, varen 
we na enkele minuten weer op de tast. We blijven dicht bij elkaar, 
houden de bleke zon op twee uur en vertrouwen blind op de GPS. Toch 
nog eerder dan verwacht naderen we een beboste oever. De stiekeme 
opluchting maakt direct plaats voor enige schrik, want als het beeld 
scherper wordt blijkt het vermeende bos een enorm spookschip te zijn. 
Het maakt geen enkel geluid. De geankerde baggerschuit is verlaten en 
rondom met waarschuwende boeien gemarkeerd. Een paar honderd 
meter verderop vinden we feilloos het beoogde eiland. Terwijl we de 
kajaks het strand op trekken wint de zon toch nog vrij plotseling 
definitief de strijd en blazen mistflarden de aftocht. Heerlijk in het 
zonnetje genieten we van koffie en een broodje. Voor onze ogen 
ontvouwt zich een wijds panorama. Eilanden baden in het zonlicht, de 
ondieptes zijn vol van grote groepen knobbelzwanen, kuifeenden en 
grote zilverreigers.  

Jassen en mutsen verdwijnen in de luiken voordat we koers zetten naar 
Keteleiland, zo’n 3 kilometer verder op. We verkennen de haven en het 
eiland, maken plannen voor toekomstige overnachtingen en lunchen in 
het zonnetje. Om half twee is het de hoogste tijd om terug te varen. 
Onder begeleiding van twee cirkelende zeearenden varen we rond een 
eiland en besluiten dat we ook graag door een eiland willen varen 
waarvan ook het hart bestaat uit water. Het is mooi, maar het water staat 
heel laag. Er is nauwelijks genoeg diepgang om de peddel onder water te 
houden, het water vertroebelt door de opwolkende modder. We vinden 
de verstopte doorgang naar een tweede binnenmeer, waar we bijna direct 
aan de grond lopen. Enkelen stappen uit om de kano wadend door het 
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enkeldiepe water mee te trekken, maar na een paar meter veranderd de 
zandbank in zuigend drijfzand. Na enkele hilarische momenten met rare 
capriolen zit iedereen weer in de kajak. Drie peddelaars willen zich niet 
laten kennen en ploeteren hun kajak door de zuigende modder om 
mogelijk begaanbare routes te verkennen. Het verstandigere deel van de 
groep kijkt het een poosje aan en besluit om te keren, in de verwachting 
dat onze paden zich later weer zullen samenvoegen.  

De avonturiers hebben veel tijd en energie nodig om de uitgang te 
bereiken. De grote grijnzen en de voldoening verdwijnen weer, wanneer 
tientallen meters verderop blijkt dat ook het buitenwater hier te ondiep is 
om te varen. De waterbodem is wel hard, dus uitstappen, touwtje aan de 
boeg knopen en de kajak mee trekken. Als we eindelijk weer varen 
verwachten we achter elke hoek van het eiland onze kompanen te zien 
opdoemen, maar dat gebeurt niet. We bellen maar even en varen daarna 
in twee groepen het laatste stuk.  

Foto’s: Jos Schouten 

Er is een klein briesje opgestoken. Met de wind en de golven in de rug 
varen we in drie kwartier naar Schokkerhaven. We genieten aan de 
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waterkant nog even na van deze prachtige dag, doen een kleine evaluatie 
en keren tevreden huiswaarts. 

 

Jos Schouten 

 

 

Uiterwaarden Zwarte Water/Vecht 

Het gebied ten noorden van de Noorderkolk, zeg maar het gebied vanaf 
“ons strandje” is al enige jaren onderhevig aan veranderingen. In het 
noordelijk deel van de kolk wordt zo nu en dan een scheepslading 
“schoon” puin en zand gestort om de kolk wat ondieper te maken om 
paaiplaatsen van vis en plantenvegetatie te bevorderen. Sinds augustus 
dit jaar zijn er grote tractoren en graafmachines aan het werk geweest op 
de ten noorden ervan gelegen uiterwaarden van het Zwarte Water en de 
Vecht. Deze activiteiten deden de vraag rijzen: wat gebeurt hier allemaal? 

Op 28 oktober organiseerde Landschap Overijssel een excursie voor 
geïnteresseerden door het gebied en heb ik mij laten informeren door 
een ecoloog, een gebiedsontwikkelaar, de gebiedsbeheerder en de 
uitvoerder van de werkzaamheden. Het gebied heet de Langeholte 
Buitenlanden en is niet toegankelijk voor bezoekers. Het is groter dan je 
vanuit de kano ziet, sterker: vanuit de kano zie je er niet veel van. Een 
gebied waar heel veel Kievitsbloemen bloeien in het vroege voorjaar. Dit 
wil men verder bevorderen door het water sneller het gebied in te 
brengen bij hoog water en sneller af te voeren wanneer dat weer voorbij 
is. Een oude slenk is uitgegraven en verlengd. De toegang tot de slenk 
ligt aan het Zwarte Water waar wij wel eens een stukje in voeren. De 
toegang is nu versperd door een ecologisch remmingswerk waar vissen 
en andere waterdieren in kunnen zwemmen maar wij als kanovaarders 
niet door kunnen. Wat de fauna aangaat moet de slenk een broedplaats 
worden van Zeelt, Bittervoorn, Grote Modderkruiper en Kwabaal, het 
zoetwater neefje van de Kabeljauw. Voor vogels als Roerdomp, 
Kwartelkoning en diverse rietvogels wordt het ook aantrekkelijker. De 
werkzaamheden op het land worden dit jaar afgerond, het verontdiepen 
van het Noordelijk deel van de Noorderkolk gaat nog enige tijd door en 
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zal uitmonden in een rietmoeras waardoor een slenk gaat lopen. Daar 
valt in de toekomst dus niet meer doorheen te kanoën. 

In het beleidsplan: “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht” is te lezen dat 
dit gebied valt onder de noemer Natura 2000 gebied en de activiteiten 
daar zijn gericht op: 

 Verdere ontwikkeling van half natuurlijke graslandvegetatie die 
primair van grote betekenis is voor de Wilde Kievitsbloem; 

 Ontwikkeling vochtig hooiland, overstromingsgrasland, vochtig 
weide vogelgrasland, moeras en zoete plas t.b.v. weidevogels en 
wintergasten; 

 Handhaven van kolken en oude kreken; 

 Ontwikkeling van natuurlijke oevers. 

Kortom, er zal de komende jaren nog wel eens wat meer activiteiten te 
zien zijn in het kader van ontwikkeling en uitbreiding natuurwaarden. 

Bert Klerk  
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Bestuur 

Voorzitter  Henk Geerts  (-at- = @) 

Voorzitter-at-kvdepeddelaars.nl  

Secretaris  Wim van Genne   

Secretaris-at-kvdepeddelaars.nl  

Penningmeester  Peggy Kosse   

Penningmeester-at-kvdepeddelaars.nl  

Lid Vaarcommissie  Arno Siemann    

Vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl   

Lid Beheerscommissie  Patrick Mensink     

Beheerscommissie-at-kvdepeddelaars.nl  

Lid Redactie PN  Steffen Elgersma   

Peddelnieuws-at-kvdepeddelaars.nl   

 
 
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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 Voorlopig Vaarprogramma 2022 

  

  

  

08 januari Nieuwjaarsreceptie 

23 januari Zwemmen in Meppel 

06 februari Wandeling Sallandse Heuvelrug 

27 februari IJspegeltocht in de Wieden 

27 februari Snerttocht 

16 april Utrechtse Grachtentocht – TKBN 

  

  

  

  

  

  

C10 trainingen, 19.00 uur aanwezig!!! 
  

  

  

Techniekcursus 
  

  

  

  

  

  

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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