De Zwolse Kanovereniging "De Peddelaars" is 26 november 1932 opgericht en
bestaat nu al bijna negentig 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 bij verenigingsactiviteiten, 1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:
Boot, huur per dag,
Kajak
Canadees
Gebruik kanotrailer:
Voor verenigingsactiviteiten
Voor individueel gebruik leden (alleen kano’s) per dag
WA schade bij gebruik eigen autoverzekering!

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

47,29,0,12,45,26,33,15,20,gratis
50,100,10,10,gratis

€ 20,-
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Redactioneeltje
Het eerste nummer van een nieuw jaar bestaat voor een groot deel uit de
stukken voor de Algemene Vergadering op 1 april. Tijdens de vorige AV
is besloten het Peddelnieuws in principe digitaal uit te brengen met de
mogelijkheid een papieren exemplaar in bezit te krijgen. Hiervan hebben
een negental adressen gebruik gemaakt die dit vergaderingsnummer thuis
bezorgd krijgen. De nummers die verschijnen tijdens de periode van de
clubavonden zijn af te halen in de clubhut.
In het vaarprogramma zijn een aantal nieuwe vaaractiviteiten opgenomen
wat mede de inbreng is van nieuwe aanwas in de vaarcommissie c.q.
bestuur. Opgave voor een activiteit kan via het emailadres van de
vaarcommissie, maar ook via de website/”info over tochten” kun je dit
gemakkelijk doen.
Dit Peddelnieuws heeft veel inhoud, voor de volgende is weer de inbreng
van jullie als leden nodig om het clubblad gevuld te krijgen. Deel je
ervaringen en foto’s met anderen.
Veel lees- en vaarplezier.
De Redactie
Kopijsluitingsdata:
1 mei, 1 augustus,1 november 2022
Foto voorpagina: Els Bosker

Ledenmutaties
Opzeggingen:
 Sjoerd de Jong
 Wolfgang Endres
 Jacco Slootweg

Website: www.kvdepeddelaars.nl

Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl
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Van de voorzitter
Begint nu de zon te schijnen? Ja warempel, eindelijk weer wat licht. Ik
vond Januari maar een deprimerende maand toen alles grijs was en alles
dicht was vanwege Covid.
En het licht begint ook weer te schijnen voor de samenleving. De eerste
beperkingen zijn opgeheven, vanaf afgelopen woensdag mag alles weer
open tot 22.00uur. Mensen mogen elkaar weer buitenshuis ontmoeten,
het sociale leven komt weer langzaam op gang.
En zowaar, gisteren de eerste zonnestralen gezien. Maar niet te vroeg
gejuicht, de winter duurt nog enkele maanden. Ach, wij mogen helemaal
niet klagen; heb je de beelden gezien uit Kenia en Ethiopië, daar is al 3
jaar geen regen gevallen. Gewassen groeien niet meer, vee gaat dood, en
de mensen dan uiteindelijk dus ook, vreselijk. Ik houd mijn hart vast met
al die natuur extremen.
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En dan loopt Poetin in Rusland ook nog te klooien, laten we hopen dat
dat met een sisser afloopt.
Nee hier in ons koude kikkerlandje hebben we niets te klagen. Ja
misschien die mensen die een karig inkomentje hebben en de hoge
energieprijzen niet op kunnen hoesten of die gezinnen waarin huiselijk
geweld plaats vindt. Of seksueel overschrijdend gedrag, het nieuws is er
vol mee. Ook in Nederland loopt nog lang niet alles op rolletjes.
Maar wij hebben goede vooruitzichten als leden van De Peddelaars;
langzaam wordt het weer sneller licht, de zon laat zich zien en we hebben
een nieuw jaar voor ons liggen waarin hopelijk Covid-19 ons niet meer
hindert om met z’n alle de kano weer in te stappen. Het Zwarte Water en
andere watertjes lonken.
Er is een nieuwe vaarkalender, een voltallig en gemotiveerd bestuur en
we hebben toch een prachtige plek aan het Zwarte Water. De nieuwe
statuten gaan binnenkort getekend worden bij de notaris en voor de
volgende AV staat gepland om het nieuwe Huishoudelijk Reglement
(HR) te presenteren. Zodra die klaar is zullen we het concept toesturen.
In dit jaar zal wel gestart worden met het verbeteren van de dijk langs
ons terrein en Ad de Wit, onze vertegenwoordiger naar de Stichting,
heeft vaak overleg en doet er alles aan om de toegang tot ons terrein
toegankelijk te houden. Dat lijkt te gaan lukken.
De ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van de Zwarte
Waterzone en de beoogde verhuizing van “ons” onderkomen gaat nog
wel even duren; eerst moet men er voor zorgen dat we ergens heen
kunnen. Dat duurt zeker nog een jaar, mogelijk nog wel meer.
En verder is Rijkswaterstaat van plan vis-paai gebieden in het Zwarte
Water te maken. Een aantal van ons heeft de presentatie gevolgd en ik, ik
spreek voor mezelf, zie geen verontrustende zaken gepland. Het meeste
speelt zich af voorbij de kop van de Vecht richting het Zwarte Meer.
Natuurlijk blijft niet alles bij het oude, maar de kanoërs hoeven er geen
last van te hebben. Wil je er meer van weten kijk dan eens op
www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.
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Welnu, ik doe een oproep aan alle leden om weer lekker mee te doen
met ons verenigingsleven en ik hoop jullie dan ook tegen te komen bij de
activiteiten, bij de AV (gepland op 1 April) en uiteindelijk ook bij de
loods of op het water.
Kan niet wachten…..
Henk Geerts

Oproep
Hierbij nodigt het bestuur je uit om naar de Algemene Vergadering te
komen op:
De vergadering wordt gehouden op 1 April (geen grap) in
multifunctioneel centrum De Marke, Daendelsweg 2, 8051DX Hattem.
De vergadering begint om 20.00uur.
Kom het bestuur spiegelen m.b.t. het afgelopen jaar en de zaken die ons
tegemoet komen in de nieuwe periode.
Het Bestuur
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Agenda Algemene Vergadering (A.V.)
Datum:
Tijd:
Plaats:

Vrijdag 1 april 2022
Aanvang 20.00 uur
De Marke
Daendelsweg 2 te Hattem

Hierbij nodigen wij alle leden van de Peddelaars uit voor de Algemene
Vergadering.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Opening
Notulen
A.V. 2020 gehouden op 17 september 2021 in de Marke te Hattem.
(Gepubliceerd in Peddelnieuws 2021-2, zie op onze website.)
Notulen B.A.V. gehouden op vrijdag 8 oktober 2021 in de Marke te
Hattem. (Gepubliceerd in Peddelnieuws 2021-2, zie op onze
website.)
Mededelingen & Ingekomen stukken
- Peddelaars
- Stichting/Waterschap
- TKBN
Jaarverslagen (Gepuliceerd in Peddelnieuws 2022-1)
- Secretaris
- Penningmeester
- Beheerscommissie
- Vaarcommissie
- Redactie P.R.
Verslag Kascommissie
Decharge bestuur voor het in 2021 gevoerde financiële beleid.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verkiezing nieuw lid Kascommissie
Vaststellen contributie en andere tarieven.
Begroting 2022
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Wim van Genne-Secretaris
Aftredend en herkiesbaar: Steffen Elgersma-Redactie en P.R.
Aftredend en niet herkiesbaar: Arno Siemann- Vaarcommissie
Voor de Vaarcommissie stelt het bestuur Marius Kalkman voor.
Tegenkandidaten dienen door tenminste 10 leden te worden
voorgedragen voor aanvang van de A.V.
Nieuw Huishoudelijk Reglement
Nieuw logo vereniging.
Peddelnieuws op papier of Digitaal?
Jubileum 90 jaar Peddelaars
Rondvraag
Sluiting

Foto IJspegeltocht 2022: Joop Korenhof
(Zie bladzijde 30, 31 en 32)
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Jaarverslag Secretaris 2021
Leden aantal: Stand op 1 januari 2021, 90 leden.
In 2021 zijn er 12 nieuwe leden bijgekomen en 8 leden hebben hun
lidmaatschap beëindigd.
Per 31 december 2021 heeft de vereniging 94 leden en 2 donateurs.
Ook in 2021 heeft de secretaris leden benaderd die niet of bijna nooit
varen, met de vraag of zij in de toekomst wel willen gaan varen en zo
niet of zij dan hun ligplaats af willen staan voor nieuwe leden. Hierdoor
zijn nu ligplaatsen beschikbaar voor nieuwe actieve leden, waarbij wij
vooraf eisen dat zij gaan meehelpen om onze club goed draaiend te
houden.
Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd; in februari en in mei
online, in juli en september in het Havengebouw en in november hebben
wij weer online vergaderd.
De A.V. over 2020 kon door Corona uiteindelijk pas op 17 september
2021 worden gehouden in de Marke te Hattem.
Het bestuur bestaat uit zes leden:
Henk Geerts: Voorzitter
Peggy Kosse: Penningmeester
Arno Siemann: Vaarcommissie
Patrick Mensink: Beheercommissie
Steffen Elgersma: Peddelnieuws en P.R.
Wim van Genne: Secretaris
Ad de Wit is onze vertegenwoordiger van de Peddelaars in de Stichting
Het Zwolse Watersportcentrum.
Wim van Genne
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Jaarverslag Beheercommissie 2021
Sinds 17 september 2021, sinds de uitgestelde Jaarvergadering, heb ik
plaatsgenomen in de Beheercommissie en het bestuur om de taken over
te nemen van Freek. Freek heeft ruim 25 jaar geleden deze functie
overgenomen van mij en zich al die tijd ingezet voor de Vereniging.
Graag wil ik bij deze Freek nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet
gedurende deze jaren.
De eerste officiële taak was Doedag op 2 oktober. Deze heb ik nog
samen met Freek gedaan, ook omdat hij op de hoogte was van de stand
van het huidige onderhoud en wat er in de planning stond om uit te
voeren. Er was geen grote oproep gedaan omdat er slechts een klein
aantal zaken gedaan moesten worden, maar uiteindelijk waren er toch
een stuk of 8 mannen en vrouwen aanwezig. We hebben daarop besloten
om al het houtwerk van de gehele loods eens goed in de Bruinoleum te
zetten. De beschadigingen op de aluminium deuren aan te stippen met
bruine verf. Daarnaast hebben we de dakgoten schoongemaakt en
onkruid tussen de tegels aan de voorzijde verwijderd.
Graag wil ik iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor zijn hulp.
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Er was in het verleden nog al wat verwarring of het nu
Beheerscommissie of Beheercommissie is en dit werd dan ook wisselend
gebruikt. Wij hebben nu besloten dat dit Beheercommissie is en dit
aangepast in o.a. het Mailadres.
Uiteindelijk heb ik niet meer te vermelden omdat ik deze taak nog maar
enkele maanden uitvoer en deze dan ook nog eens in het winterseizoen
waren. Weinig reuring dus.
Tot in het nieuwe kanoseizoen 2022.
Patrick Mensink
Bestuurslid Beheercommissie
Beheercommissie@kvdePeddelaars.nl
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Jaarverslag Vaarcommissie 2021
Zoals door velen al genoemd en beleefd, was 2021 een jaar vol van
Corona. Nadat in de winter alles op slot ging waren we genoodzaakt het
eerste deel van de vaarkalender te schrappen ☹.
Met name de geplande activiteiten zoals Hemelvaartkamp en
Pinksterkamp konden gelukkig doorgaan, waarbij we zoveel als mogelijk
afstand hielden. Er werden leuke tochten gevaren, de barbecues
smaakten gelukkig prima. Best bijzonder was de succesvolle
grootwatertocht naar de markerwadden. Daarentegen werd ons
traditionele rondje Vecht afgelast wegens te slecht weer.
Na de zomer troffen we elkaar op het zeeweekend in Callantsoog. Er
werd zowaar 1 dag gevaren; nu op een andere plek dan voorheen,
waarbij het kano slepen zelfs makkelijker was.
Het afsluitend weekend was klein maar fijn.
Tot groot genoegen van velen waren we welkom in België, Annemarie
ontving ons zeer hartelijk; de wandelingen waren weer zeer divers, het
bier smaakte uitstekend.
Na het actieve deel afgesloten te hebben heeft de vaarcommissie,
inmiddels uitgebreid met Els, zich gebogen over het opstellen van het
vaarprogramma 2022. Hierbij zijn naast traditionele onderdelen ook
nieuwe activiteiten toegevoegd, graag verwijzen wij naar website en of
Peddelnieuws!
Tot op het water?
Namens de vaarcommissie,
Arno Siemann
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Jaarverslag Redactie 2021
De redactie van het Peddelnieuws bestond voor een groot deel van 2021
uit Bert Klerk, Ernst Noordhuis en Marjan Brouwer. Bert Klerk zat
namens de redactie tot de uitgestelde algemene vergadering van
17 september in het bestuur. Vanaf september heb ik, Steffen Elgersma,
het stokje van Bert mogen overnemen. Bert, ook vanaf deze plek veel
dank voor je inzet in het bestuur. Bert heeft zijn plekje in het bestuur
overgedragen, maar is als commissielid nog steeds actief in de redactie.
Ernst Noordhuis is vele jaren de drijvende kracht geweest achter de
digitale opmaak van het Peddelnieuws; helaas heeft Ernst vanwege
problemen met zijn gezichtsvermogen deze taak overgedragen aan
Marjan Brouwer.
Ernst, ik herinner mij dat ik jaren gelden ook actief was in de redactie en
dat we toen nog een keer samen bezig zijn geweest om te kijken hoe één
en ander digitaal vorm te geven. Zeer veel dank voor de tijd en energie
die je erin gestoken hebt om het blad te laten worden tot het mooie blad
wat het nu is! Natuurlijk hopen wij als huidige redactie deze lijn voort te
kunnen zetten.
De redactie heeft in 2021 tweemaal een Peddelnieuws uitgegeven.
Minder dan normaal, maar dit had alle te maken met het beperkt aantal
te varen tochten.
We hadden twee goed gevulde Peddelnieuwsen, nummer 1 met 24
pagina’s en nummer 2021-2 met maar liefst 35 pagina’s. We hebben
zelden zo’n dik peddelnieuws gehad.
In verband met Corona is het Peddelnieuws digitaal naar de leden
verstuurd. Het is echter nog steeds mogelijk om het Peddelnieuws als
gedrukt boekwerkje te ontvangen. Geef dit dan door aan de redactie.
Steffen Elgersma
Bestuurslid redactie & PR
peddelnieuws@kvdepeddelaars.nl
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Doedag 26 Maart 2022
Graag doe ik een oproep voor hulp op de Doedag van 26 maart .
Klussen die gepland staan:






Planken voor Kanosteunen voor de loods vervangen
Onderdorpel van Loods 3 vervangen
Rechter stijl Loods 2 vervangen
Cilindersloten goed vastzetten
Terrein gereedmaken voor het seizoen

Welke klussen er uitgevoerd kunnen worden is afhankelijk van de
opkomst.
Aanvang Doedag:

ca. 9:00uur

Geef je s.v.p. op via:
Mail naar beheercommissie@kvdepeddelaars.nl
Of een appje naar 06-57991451
Patrick Mensink
Beheercommissie
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Snerttocht
Datum:
Vertrek:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersonen:
Snert eten:

Zondag 27 maart 2022
9.00 vanaf de loods, kano’s op het dak
Zondag 20 maart
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
038-4546797
Steffen Elgersma
Omstreeks 13.30
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.
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.
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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

Kompastocht 2022
Datum:
Contactpersonen:

naar keuze
Marinus Kalkman/ Jos Schouten

De afgelopen twee jaar was de vaarcommissie helaas genoodzaakt om
een aantal mooie tochten af te gelasten. Jammer, maar gezien alle
ontwikkelingen begrijpelijk.
Omdat het toch leuk is om kanotochten te kunnen varen, is gekozen
voor een tocht die alleen, of met een groepje op ieder gewenst tijdstip
gevaren kan worden. Flexibel dus; je bepaalt zelf wanneer en met
hoeveel medevaarders je gaat.
In de eerste helft van februari hebben Jos Schouten en ik een
interessante tocht in elkaar gezet. Het is een tocht die met behulp van
een kompas (handkompas of kompas op de boot) gevaren kan gaan
worden.
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Binnenkort staat op de site van De Peddelaars bij ‘informatie over de
tochten’ een tochtbeschrijving die bestaat uit een serie kompas
richtingen. Het beginpunt zul je met behulp van een kompas en een
kaart zelf moeten vaststellen. Verder heb je geen kaart nodig. Gedurende
de tocht wordt aangegeven op welk moment er een andere richting moet
worden gevolgd. Uiteindelijk kom je weer terecht op de startplek.
De tocht gaat door een prachtig gebied, brengt je over gevarieerd water
langs bekende plekken en plaatsen waar je mogelijk nog nooit bent
geweest. De lengte van de tocht is 23 kilometer, onderweg zijn er genoeg
leuke stopplaatsen, mét en zonder horeca.
Als je al goed kunt omgaan met een kompas, kun je de tocht natuurlijk
gewoon gaan varen.
Lukt dat (nog) niet, dan kun je in april deelnemen aan één van de
kompasavonden, waar je wegwijs gemaakt wordt in de kunst van het
navigeren.
De kompasavonden zullen plaatsvinden op 5 april, 12 april en 26 april.
Op een praktische manier bekwamen we je in het gebruik van je kompas.
We hopen, dat je deze tocht met veel plezier vaart, (en niets verklapt,
zodat het voor iedereen een verrassing blijft.)
Groet namens de vaarcommissie
Marinus Kalkman en Jos Schouten

Utrechtse Grachtentocht – (TKBN)
Datum:
Opgeven (verplicht!):
Per:
Contactpersoon:
Adres:
Vertrek:

16 april 2022
tot dinsdag 12 April 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
Arno Siemann
Utrecht (info volgt bij opgave)
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:
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“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

Afzakkertje Vecht
Datum:
Vertrek:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersoon:

1 mei 2022
9.30 uur bij de loods, kano’s op het dak.
26 april 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
06-14135616 of de lijst in de loods
Steffen Elgersma

Twee jaar geleden stond deze tocht ook op de agenda, maar twee jaar
geleden ging heel veel niet door. Tijd om het goed te maken!
We varen de rivier af van Dalfsen tot aan het clubgebouw van de
Kanovereniging “De Peddelaars” in Zwolle een totale route van circa
19 km. In Dalfsen stappen we vlakbij de “Blauwe Brug” in om vandaar
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uit met de stroomrichting van de rivier mee naar Zwolle te varen. Nabij
de Berkumerkolk gaan we genieten van onze lunch, we zijn dan ongeveer
op de helft van onze route. Daarna vervolgen we onze tocht om Zwolle
heen en komen we uit bij het eindpunt van de Vecht. Het water van de
Vecht stroomt dan over in het Zwarte Water. Vanaf dit punt varen we
naar het clubgebouw van de kanovereniging.
We halen de auto’s weer op en sluiten de dag af met een lekker kopje
koffie.
Een tocht over een prachtige rivier die je eigenlijk niet mag missen.
De Vaarcommissie

Techniekavonden 2022

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’.
19

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 dinsdagavond.
Houd de volgende data vast vrij in je agenda: 10 mei, 17 mei en
30 augustus.
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 drysuit, een
anorak, reddingvest, kanoschoenen en een hoedje.
Eventuele aanvullingen komen vanzelf aan de orde.
Als je één van de voorgaande jaren al hebt deelgenomen aan de
techniekavonden, ben je van harte welkom om weer deel te nemen. Zo
leren we graag van elkaar.
En ook wanneer je níet meteen overweegt mee te doen aan een
‘uitdagende’ tocht, is het leuk en heel leerzaam om aan één of meer van
deze avonden deel te nemen.
Voor deelname aan tochten op groot water zoals het Markermeer, het
IJsselmeer of zelfs de zee, wordt in verband met de veiligheid deelname
(dit jaar of voorgaande jaren) als eis gesteld.
Heb je vragen over de techniekavonden, stel die dan gerust aan mij.
Groet,
Marinus Kalkman
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Grootwatertocht IJssel en Randmeren
Datum:
Vertrek:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersonen:

zondag 15 mei 2022
9.00 vanaf de loods, kano’s op het dak
dinsdag 10 mei 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl
Marinus/ Arno: 06-41555253

Op zondag 15 mei zal een (uitdagende) grootwatertocht gevaren worden.
De tocht begint in Wilsum. Over de IJssel varen we langs Kampen in de
richting van het Ketelmeer en buigen we af via het Vossenmeer naar de
Roggenbotsluis.
Van daar af gaan we het Reevediep in en varen we zo weer terug naar
Wilsum.
Het is een tocht van 30 kilometer, dus een behoorlijk stuk varen.
Voordeel is wel, dat we de eerste helft met de stroom meevaren.
Omdat het best groot water is, is het goed om van tevoren een
overweging te maken of dit wat betreft uithoudingsvermogen een tocht
voor jou is. Zorg ervoor, dat je kano een goed drijfvermogen en een
goed spatzeil heeft.
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Heb je vragen over de tocht of over je materiaal, laat dat dan gerust even
weten.
Namens de Vaarcommissie,
Marinus en Arno

Hemelvaartkamp 2022
Datum:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersoon:
Adres

Donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei
26 april 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
0570-523937/06-15347926
Annet van der Veen
Camping Séleantsje
´t Séleantsje 2 8722, HE Molkwerum
Tel. : +31 (0)514-681395
email@camping-seleantsje.nl
www.camping-seleantsje.nl

Ook dit jaar een ander Hemelvaartkamp dan anders. We hebben de
Ratzeburger kanovereniging weer afgezegd, omdat het waarschijnlijk nog
steeds in verband met Corona niet verstandig is om een groot gemengd
kanokamp te houden.
Vijf jaar geleden hielden we een afsluitend weekend in Molkwerum en nu
gaan we weer naar het zuidwesten van Friesland maar nu met
Hemelvaart. Molkwerum ligt direct aan het IJsselmeer. We kunnen
verschillende tochten maken richting Hindelopen of Stavoren, of de
meren over. Mochten er mensen zijn die een tochtje op het IJsselmeer
willen maken, dan kunnen we bekijken of dit qua weersverwachting
mogelijk is. Voor het varen op het IJsselmeer is wel een zeekano,
zwemvest, kano-ervaring en goede conditie vereist.
Het programma:
Woensdagavond aankomst (de meeste mensen)
Donderdag 26 mei:
10.00 uur: koffie in de kring.
10.45 uur: vertrek kanotocht
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Vrijdag 27 mei:
10.00 uur: koffie in de kring
10.45 uur: vertrek kanotocht
Gezamenlijk pannenkoeken bakken (zelf verzorgen)
Zaterdag 28 mei:
10.00 uur: koffie in de kring.
10.45 uur: vertrek kanotocht
Gezamenlijke Barbecue (zelf verzorgen)
Zondag 29 mei:
10.00 uur: koffie in de kring
10.45 uur: vertrek korte kanotocht
± 15.00 uur: opbreken kamp
Oantsjen!
De Vaarcommissie

Pinksterkamp 2022
Datum:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersoon:
Adres:

Zaterdag 4 t/m maandag 6 juni 2022
15 april 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
0570-523937/06-15347926
Annet van der Veen
Camping ‘t Ol Gat
Stationsstraat 14, 9974 SK Zoutkamp
Tel. 0595-401926
https://www.kanocamping.nl/index.php/nl/

Lang geleden hielden wij een kanokamp in Zoutkamp helemaal aan de
zuidkant van het Lauwersmeer. We stonden toen op een camping onder
een windmolen…. Het waaide toen hard en het weer werkte niet mee.
Gelukkig heb ik nu een kanocamping gevonden in Zoutkamp zonder
windmolen zo te zien. Kijk maar op de site van de camping, ziet er leuk
uit. Er zijn ook chaletjes te huur. Je kunt vanaf de camping richting het
Lauwersmeer varen maar ook andere tochten. Er zijn daar wel regelmatig
sluizen, dus zal er wel een keer overgedragen moeten worden. Neem dus
een kanokarretje mee en ook een zwemvest voor op het Lauwersmeer.
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Kan ook dat we besluiten om eerst een stukje met de auto naar een
beginpunt te rijden.
Het programma:
Vrijdagavond aankomst (de meeste mensen)
Zaterdag 4 juni:
10.00 uur: koffie in de kring
11.00 uur: vertrek kanotocht
Gezamenlijke Barbecue (zelf verzorgen)
Zondag 5 juni:
10.00 uur: koffie in de kring
10.45 uur: vertrek kanotocht
Maandag 6 juni:
10.00 uur: koffie in de kring
10.45 uur: vertrek korte kanotocht
± 15.00 uur: opbreken kamp
Moi!
De Vaarcommissie

Wildwatervaren in Nederland.
Datum:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersoon
Vertrek
Aankomst:

Zondag 12 juni 2022
9 juni 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl, of
06-23917663 (let op nieuw mobiel nummer)
Arno Siemann
09.00 uur vanaf de loods of
10.00 uur bij de brandweerkazerne
Europaweg 10 (gratis parkeren) Hardenberg

https://www.youtube.com/watch?v=crLY6Tk-ww8
https://www.youtube.com/watch?v=t307uZ4vHOc
Wildwatervaren in Nederland? Huh, verder alles goed met de
vaarcommissie?? En toch is het waar, de 2 linkjes hierboven geven een
goed beeld van wat er allemaal kan. Door gebruik te maken van een
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natuurlijk hoogteverschil in de Vecht in Hardenberg is daar een heuse
wildwaterbaan gemaakt. 10 Kleinere en grotere stroomversnellingen
(stroomversnellinkjes) bieden veel mogelijkheden om te oefenen: wat te
doen met (rare) stromingen. Het is dus per sé niet alleen voor
(potentiële) wildwatervaarders, juist die mensen die twijfel hebben over
hun kano op stromend water (IJssel?) kunnen hier heel relaxed ervaren
hoe het gaat (kan gaan).
Alleen geschikt voor wildwaterkano’s, de vaarcommissie zal er circa 6
meenemen; heb je er zelf 1 dan ben je van harte welkom. Zeekano’s zijn
niet welkom, hun vaarders wel 😊
Wat doe je aan: zwemvest, als je hebt neopreen pak (long john),
neopreenschoentjes, helm, anorak. Heb je dat allemaal niet dan nemen
wij wat spullen mee, je kleding is dan zwemgoed, liefst trainingsbroek
(joggingbroek lubbert uit, wel een leuk gezicht) of tight en gymschoenen.
Enkelen van ons zijn ervaren en zullen aanwijzingen/uitleg geven.
Eten en drinken zelf meenemen.
Zoals gemeld 10.00 uur op genoemde parkeerplaats, de vaarcommissie
vind het fijn als jullie helpen met slepen van de kano’s. we hebben van
10.00 – 14.00 uur gereserveerd voor max 10 personen.
Heb je vragen: bel of mail.
Er bestaat een kans dat de baan afgesloten is; wegens teveel of juist te
weinig water. Dat melden we dan .
Tot ziens?
Namens de vaarcommissie:
Arno
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Pilot La Traverseine
Datum:
Opgeven voor:
Per:
Contactpersoon:
Kosten:
Vertrek:
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Zondag 18 september 2022
1 juni 2022
vaarcommissie@kvdepeddelaars.nl of
06-11076705
Els Boskers
Inschrijfkosten bij de organisatie in Parijs is rond
€ 30,00. Daarnaast komen reiskosten en
overnachtingskosten op de camping erbij.
Vrijdag 16 september 10.00 uur vanaf de loods

Wat een spektakel: 15 kilometer varen op de Seine door Parijs!!
Normaal gesproken kan er niet met een kano op de Seine gevaren
worden, maar één keer per jaar wordt de Seine vrijgegeven voor
spierkracht gedreven boten.
Op zaterdag 17 september 2022 zullen we de boten afleveren bij het
beginpunt Port de Bercy. Zondagochtend vroeg om 05.30 kan een
ontbijt genuttigd worden bij het eindpunt Parc Nautique de I’ll de
Monsieur waar ook bussen vertrekken naar het beginpunt. De laatste bus
vertrekt om 06.15 uur. Tussen 7.30 en 08.45 uur kunnen de boten te
water.
Het is een bijzonder spektakel die ook voor de vaarcommissie nieuw is.
Graag willen we met zoveel mogelijk mensen gaan kijken of dit een
jaarlijkse tocht kan gaan worden. Ik heb met iemand gesproken die
afgelopen jaar mee heeft gedaan. Zij vond het ontzettend leuk. Wel gaf
zij aan dat het misschien voor sommige mensen lastig is om hun kajak
op zaterdag bij het beginpunt achter te laten. Dit punt is wel bewaakt
maar de boten worden op de Franse slag “gestapeld”.
We zullen vrijdag tot zondag op een camping in Parijs gaan staan. Waar
dit precies zal zijn, wordt op een later moment gecommuniceerd. Graag
hoor ik van jullie wie er meekomt naar de Parijs om een mooie tocht te
varen en ook om lekker te flaneren in Parijs. Voor mij is het dan ook
makkelijker om een optie aan te vragen voor een campingplek.
Els Boskers
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Winter op de Regge
Samen met Herman maak ik ca 1 keer per maand een lange tocht.
Dit keer hadden we onze tocht al 2 keer uitgesteld, maar vandaag ging
het er toch van komen.
Joop had dit keer de tocht voorbereid en samen met Herman onze
opstap plaats al eens bekeken. Onze bedoeling: de Regge
stroomopwaarts opvaren tot de eerste stuw (Noord Meer).
Onze opstap plaats: Het Varsener-Pontje (in de vecht).

Rond 10 uur in de auto, de boten opladen en richten Varsen. Daar goed
aankleden, want het was koud. IJs stond langs de kanten en het gras was
wit. Maar de zon scheen, waardoor het lekker was om te varen.
Nadat we de Vecht over gestoken waren, zijn we de Regge opgevaren.
Wat meteen opviel was de stroming dat de Regge had. Vooral de
bochten in de Regge waren soms een uitdaging. Door de stroming kostte
het moeite de boot de bocht door te krijgen.
De heenweg ontzettend mooi weer gehad (wel tegen het vriespunt). Het
uitzicht was afwisselend, soms stukjes gekanaliseerde Regge maar erg
veel “oud” landschap.
Halverwege de tocht zagen we een grote vogel “dansen” op een prooi.
Helaas lukte het ons niet deze op de foto te krijgen want hij vloog weg.
Hoe dichter we bij ons keerpunt kwamen hoe mistiger het werd. Bij de
stuw (Noord Meer) uit de boot gestapt en ons gewarmd aan een kop
koffie, broodjes en soep. In- en uitstappen bij deze kanosteiger gaat
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lastig, omdat er onder water ook nog een afstapje is waardoor je niet
mooi kunt aanmeren. Door de weersverandering werd het kouder. En
Joop had hier zeker last van.

De terug weg was helemaal in de nevel/mist gehuld, waardoor ons
uitzicht totaal anders was dan de heenweg. We hadden stroming mee,
maar doordat de we de zon miste werd het best kil.
Op dezelfde plek als de heenweg zagen we dezelfde vogel weer, hij was
nu bezig de prooi op te eten. Herman kon nu redelijk de tijd nemen om
hem op de foto te zetten. Zover ons vogelkennis rijkt (en m.b.v. een
boekje) konden we concluderen dat het een Havik was.

Foto’s Winter op de Regge: Herman Engbers
Na enige tijd varen kwamen we weer uit bij de Vecht. Deze overgestoken
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en de boten weer uit het water. Deze tocht is zekers voor herhaling
vatbaar, divers landschap en leuke strominkjes.
18 km gevaren.
m.v.g. Herman Engbers en Joop Korenhof

IJspegeltocht 2022
Met het weer van het weekend ervoor in mijn achterhoofd, had ik me
wat gereserveerd opgesteld om me op te geven.
Eltjo maakte me tijdens een vaartochtje door de uiterwaarden attent op
deze tocht. En zo gingen wij Arno (vaarleider), Els, Eltjo en ik op pad.
De IJspegeltocht.. het enige ijs wat we hebben gezien, is het ijs op de
ramen van onze auto. Nadat we de kano’s opgeladen hadden, beloofde
de weersvoospelling een zeer mooie dag.
De route door de Wieden was al eens eerder gevaren, maar of alle
vaarwegen nog toegankelijk waren, dat was een verrassing.
De boten werden vlak bij Zwartsluis bij de Arembergergracht uitgeladen.
Koffie gedronken, vaarplan doorgenomen, even toiletteren en wetsuit,
drysuit aan. De boten te water en zelf te water (of bijna….)
Onze vaarleider had de
tocht goed voorbereid,
zo kon hij ons het
lokale wild laten zien
(reeën) en gaf ons een
hindernis oefening in
het onderdoor varen
van een boom.
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Een deel van het riet was
al gemaaid en in schoven
gezet, waardoor de
uitzichten over het
rietland mooi was.

Vossebelt om bij de Boschwijde uit te komen.

Vanaf de
Arembergergracht gelijk
onder de brug door de
Schenkelvaart in. Daar
via de Mastenbroekkolk,
naar de Venemaat en de

Door de beschutting van het riet konden we behoorlijk uit de wind
varen.
Totdat we op de
Belterwijde
kwamen; daar
moest even
gewerkt worden.
Gelukkig na deze
arbeid konden we
pauze houden bij
een strandje. Door
het zonnetje was
het gewoon warm…
heerlijk…
Na de pauze was het even
zoeken naar een doorgang
naar de Schutsloterwijde.
De doorgang die we
zochten was er niet meer.
Maar het alternatief was
goed te doen. Op de
Schutsloterwijde kwamen
we nog een andere
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kanoclub tegen die het rondje andersom voer.
Het laatste stukje van de tocht ging op de Oostelijke wetering. Daarna
aangekomen op het beginpunt.
Het was een mooie, gezellige tocht van ca 14 km met ontzettend mooi
weer. Arno bedankt voor de organisatie.
mvg Joop Korenhof

Foto’s en route IJspegeltocht 2022: Joop Korenhof
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Beverschade in het Sprookjesbos

Foto’s Beverschade in het Sprookjesbos: Thea Ruitenberg
De foto’s van Thea van de beverschade zijn genomen in de Zijkolk, ook
wel het sprookjesbos genoemd.
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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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,
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 i n de kanoloods.

Vaarprogramma 2022
27 maart
29 maart
1 april
16 april
15 mei
26-29 mei
4-6 juni
12 juni
18 juni
26 juni
10 juli
3-4 september
16-19 sept.
25 september
27 september
15-23 oktober
7 januari ‘23
Datum n.t.b.

Snerttocht Giethoorn
1e kano avond Zwolle
Algemene Vergadering Hattem
Utrechtse Grachtentocht
Grootwatertocht
Hemelvaartkamp Molkwerum
Pinksterkamp Zoutkamp
Wildwatervaren Hardenberg
Midzomernachttocht Wieden
Grootwatertocht Marker Wadden
Rondje Vecht + BBQ Zwolle
Zeeweekend Callantsoog
Pilote: La TraverSeine Parijs
Veluwerally IJssel
Laatste kanoavond Zwolle
Herfstvakantie België
Nieuwjaarsreceptie
Oversteek naar Waddeneiland

C10 trainingen, 19.00 uur aanwezig!!!
3 mei
7 juni
5 juli
6 september

Techniekcursus zeekano’s, 19.00 uur aanwezig!!!
10 mei
17 mei
30 augustus

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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