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De donkere dagen voor kerst. Het officiële kanoseizoen is voorbij, maar er zijn nog steeds bikkels die doorvaren.  
Anderen doen het liever wat rustiger aan en bereiden zich voor op het nieuwe jaar. Sommigen zijn bijna wekelijks in 
het zwembad te vinden. Om de komende feestdagen een beetje aangenaam door te komen hebben we er voor 
gezorgd dat de Rijnvaarder voor de kerst op de digitale deurmat ligt. Hij staat weer boordevol verslagen, weetjes en 
mededelingen. Speciale aandacht voor: 1. Rijnland is sportvereniging van het jaar 2. Fonds 1818 en het LD schenkt 
5000 euro en 3. de Rabobank sponsort drie kajaks met grote instap! Super!  Verder iedereen bedankt voor de vele 
artikelen! Berichten en artikelen zijn altijd welkom. De volgende Rijnvaarder zal  naar verwachting vóór 1 maart 
uitkomen. Het ligt in de verwachting dat dan de vaaragenda's van de verschillende commissies dan ook geplaatst 
kunnen worden. Rest ons jullie veel leesplezier, prettige feestdagen en een goed 2013 te wensen! 
 

ALGEMEEN 
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
9 januari 

 

Op woensdag avond 9 
Januari willen we met 
elkaar op het nieuwe 
jaar toosten 
Iedereen is van harte 
welkom vanaf 19:30 
uur op de vereniging. 

 

Sportvereniging van het jaar 
 

Kano Rijnland is 
sportvereniging van 
het jaar geworden in 
de gemeente 
Leiderdorp. Een 
prestatie waar we 
trots op kunnen zijn!  
Wethouder 

Zilverentant van Leiderdorp:  Van harte gefeliciteerd 
met de uitverkiezing van Kanovereniging Rijnland tot 
beste sportvereniging van het seizoen 2011-2012. Dat 
is een groot compliment voor jullie als vereniging en 
voor de hardwerkende vrijwilligers!"  

 



Cursus Kanovaardigheid B 
(Uitnodiging) 

 
Ook voor het komend seizoen willen we iedereen 
met een kanovaardigheidsdiploma A in de 
gelegenheid stellen zijn technieken te verbeteren. 
Hiervoor zal er een B diploma cursus worden 
georganiseerd. 
 Les 1 tot en met Les 3 zullen in het zwembad 
worden gegeven op de zondag middag/ avond. De 
vervolglessen zullen in de avonden worden gegeven. 
De tijden voor de buitenlessen worden nog 
meegedeeld.  
Zwembadtijden zijn van 17:30 – 19:00 uur 
Verzamelen op de club rond 17:00 uur  
Eerste zwembad les is op 24 februari  
 Globaal ziet de cursus er als volgt uit  

Les 1 Lage peddelsteun 

Les 2                Hoge steun 

Les 3                Scullen 

Les 4 Voorwaarts varen, houding in de boot, 
fiets beweging / rompdraai, 
peddelvoering, sturen en opkanten 

Les 5 Achterwaarts varen, rompvormen, 
gebruik helmen, boogslag 

Les 6 Zijwaarts / dufec, tocht planning (wind, 
tijd, stroming, en groepsleden) hoge in 
en uitstap 

Les 7 Gebruik van grijp, werp en sleeplijnen, X 
en H redding in open water( steunen uit 
zwembad), voorkomen en herkennen 
afkoeling/ onderkoeling 

Les 8 10 KM non stop varen in 90 minuten, 
Sprint 

Les 9                Herhalen technieken en verzoeken 
cursisten 

Les 10 Examen 

Aanmelden kan via nieuwlid(at)kanorijnland.nl  
Er kunnen maximaal  10 deelnemers meedoen, dus 
geef je snel op.  
 Met vriendelijke groet , 
 Jurriaan en Walter 
 

Wensenfonds: 3 nieuwe kajaks 

 
Kanovereniging Rijnland heeft tijdens 
een feestelijke prijsuitreiking op de 
avond van de Coöperatiedag van de 
Rabobank een prijs gekregen voor de 
aanschaf van 3 nieuwe kajaks. Deze 
kajaks zullen een grote instap krijgen 

zodat in en uit stappen vergemakkelijkt word. 
In de categorie sport werden we uit 9 genomineerde 
gekozen, samen met D.I.O.K. en de Stichting Leidse 
Korfbal Federatie. 

Veiliger vereniging 
(Uitnodiging) 

 
Op onze vereniging krijgen kinderen les, les van 
vrijwilligers. Vanuit de gemeente Leiden is het 
initiatief gekomen om verenigingen veiliger te 
maken, veiliger op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag. Veiliger voor kinderen 
maar ook voor vrijwilligers.  
 
Per vereniging kan bekeken worden welke afspraken 
er nodig zijn, dit volgens een stappenplan. 
In overleg met het bestuur willen we jullie 
uitnodigen voor een informatieavond hierover. 
 
Alle leden die met de jeugd te maken hebben, via 
schoolsport, clinics of trainingen en begeleiden zijn 
van harte welkom evenals andere belangstellenden. 
We zullen een korte presentatie geven en 
vervolgens met elkaar bekijken of en zo ja wat er 
nodig zou kunnen zijn binnen de kanovereniging. 
 
De avond vindt plaats in het clubgebouw op 
woensdag 6 februari 2013. Hij start om 19.30.  
  
Leo en Karin Plugge 
 

Toerkalender 
Tekst en foto: Jaap de Lange 

 
De Toerkalender 2013 is bekendgemaakt op de 
website van het Watersportverbond. Zie 
Kanotoertochten en klik op Toerkalender Nederland 
voor 2013. 

 
De WSV Toercommissie heeft het aanbod van Kano 
Rijnland, om op 22 september de Hutspottocht te 
organiseren, aangenomen. Een goede kans om onze 
mooie omgeving aan kanovaarders van buiten de 
vereniging te laten zien, en het kanovaren in de regio 
te bevorderen. 
Verder bevat de kalender vooral veel jaarlijks 



terugkerende tochten zoals de Bollentocht, Rondje 
Venen, Beulentocht en Veluwerally. De lengte varieert 
van 15 km (Biesbosch) tot 200 km (Elfstedentocht in 
36 uur non-stop of in 5 dagen). 

 
 

Schenking Fonds 1818 en LD voor 
aanschaf instapsteiger 

 
Fonds 1818 en het Leidsch Dagblad hebben  Kano 
Rijnland een bedrag van 5000 euro geschonken.  

De schenking is 
bedoeld als 
bijdrage voor de 
aanschaf van 
een 
instapsteiger 
voor mensen 
met een 
lichamelijke 

beperking. Met dit mooie bedrag kunnen we een 
eenvoudige variant aanschaffen, zoals hierna 
afgebeeld.  De combinatie met de drie aan te schaffen 
kajaks met grote instap en deze steiger is fantastisch. 
Hierdoor worden we in de toekomst ook toegankelijk 
voor mensen met een beperking. 
Fonds 1818 en Leidsch Dagblad: Bedankt! 

 
 

Twee maal een andere naam.... 
Bron: www.nzkv.nl/ 

 

 
Voorheen de NKB Commissie Zeekajakvaren doet een 
tweede naamsverandering in enkele weken tijd. De 
naam Nederlands ZeeKajakVerbond (NZKV), stuitte 
bij nader inzien op bedenkingen bij het 
Watersportverbond. Twee 'Verbonden' onder één 
dak vonden ze in Nieuwegein iets te veel van het 
goede. 
We gaan nu verder door het leven als commissie 
Nederland ZeeKajakVaren (NZKV), afgekort 

commissie zeekajakvaren of cie zee. Een en ander 
klinkt vertrouwd! Bovendien kunnen we ons één 
maand oude nieuwe internetadres, www.nzkv.nl, 
gewoon handhaven. Enig pragmatisme is soms wel 
handig. 
 
De operatie 'andere naam' hebben we in oktober 
procedureel eigenlijk niet helemaal goed gedaan. We 
waren te enthousiast en te voortvarend. We wilde 
het te snel en te perfect doen. Daardoor werden de 
eigen achterban, het Watersportverbond (en wij zelf 
eigenlijk ook) min of meer met voldongen feiten 
geconfronteerd. Bij de volgende naamsverandering 
zullen we onze 'stakeholders' eerder en beter 
betrekken. 
 
We hadden en hebben natuurlijk louter goede 
bedoelingen. Met de achternaam 'Verbond' wilden 
we juist laten zien dat we deel zijn van de familie van 
het Watersportverbond. Bovendien wilden we met 
het woord 'Verbond' aangeven dat we ons willen 
verbinden. Niet alleen met het Watersportverbond, 
maar ook met andere zeekajakorganisaties. We 
willen een platform zijn voor het Nederlandse 
zeekajakken. Maar voor de gedachte op het 
hoofdkantoor dat het V-woord tot verwarring zou 
kunnen leiden, hebben we inmiddels alle begrip. 
Kortom, what's in a name? Zand er over en lekker 
varen met z'n allen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Oosting, namens de commissie NZKV. 
 

Arend-Jan is wildwaterinstructeur 
WW-3 

 

 
Arend-Jan is geslaagd voor Wildwaterinstructeur 
WW3! Gefeliciteerd met deze mooie prestatie!  
(En:  geniet vooral van alle door Gerben Klinkenberg 
opgesomde voordelen!!) 
 



Een veilige hoge steun 
Door: Arend-Jan Tetteroo met hulp van Ivette 

Boogaard 
Zoals een aantal van jullie weten heb ik afgelopen 
oktober mijn instructeurspapieren gehaald op 
wildwater. Onderdeel van deze instructie is het 
correct voordoen en uitleggen van verschillende 
technieken en anderen erop wijzen als ze een 
techniek niet correct uitvoeren. Ook de hoge steun is 
aan bod gekomen. Tijdens het weekje Sault Brenaz de 
week voor mijn opleidingsweek (zie verslag elders), 
heb ik een aantal onveilige hoge steunen gezien. 

De luie steun 

Nou pretendeer 
ik zeker niet alles 
te weten over 
alle technieken 
(was dat maar zo 
;-) , maar bij 
blessuregevoelig
e technieken is 
het toch 
belangrijk  

om ze goed uit te voeren.  
Binnen de wildwaterdiscipline is het extra belangrijk 
de hoge steun goed uit te voeren, door de externe (en 
soms extreme) krachten van bewegend water en 
mogelijke obstakels als rotsen, doet een verkeerde 
uitvoering in het gunstige geval slechts op de lange 
termijn schade (aan pezen en banden), maar in het 
ergste geval heb je na een verkeerde steun je 
schouder uit de kom of je banden verrekt. Geen 
prettige ervaring weet ik helaas uit ervaring.  
Gelukkig zijn de risico's 
bij vlakwater een stuk 
minder groot, en bij 
poloën beperkt tot in 
de wegvarende 
tegenstanders en op 
het verkeerde moment 
geduwd worden,  
maar omdat leden toch ook wel eens wildwater willen 
varen is een verkeerd aangeleerde hoge steun erg 
lastig af te leren. Het voert voor dit stuk te ver om de 
mogelijke fouten te benoemen, daarover in een 
volgende editie meer. De volgende 2 filmpjes leggen 
i.i.g. een correcte hoge steun uit, ze zijn gericht op 
wildwater maar ook op vlakwater en polo toe te 
passen. 

Goed om is te vergelijken met hoe je zelf een hoge 
steun uitvoert.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uOsyqt37ILQ 
http://www.youtube.com/watch?v=8yM2GzBB4QY&f
eature=endscreen&NR=1 
(als de link niet werkt: kopieer en plak hem dan in de adresbalk 
van je browser) 

 
Om te zorgen dat leden een veilige hoge steun krijgen 
aangeleerd, wil ik de “trainers” die de hoge steun 
uitleggen, bijvoorbeeld in de winter in het zwembad, 
graag een les geven over deze steun. Omdat het 
aantal leden dat de hoge steun al doet, aanzienlijk is, 
is het plan is om eerst de trainers/instructeurs deze 
steun te leren, zodat deze later dit de andere leden 
aan kunnen leren. In verband met de planning voor 
het zwembad wil ik graag weten hoeveel leden en 
trainers geïnteresseerd zijn. Ik verwacht de eerste les 
in Januari te zullen geven in zwembad de Does op 
zondagmiddag.  
Heb je interesse om meer te weten over deze steun of 
leg je hem wel eens uit, geef je dan bij mij op! 
 

Uitnodiging: lezing over kajakken 

rond IJsland  
(aanstaande woensdag 12/12/12) 

 
Zie verderop onder het kopje grootwater de 
uitnodiging van kanovereniging de Kromme Aar, om 
een lezing bij te wonen op woensdag 12  december 
over kajakken rond IJsland. 
 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=uOsyqt37ILQ
http://www.youtube.com/watch?v=8yM2GzBB4QY&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8yM2GzBB4QY&feature=endscreen&NR=1


UIT DE ALV 

 

Watersportverbond 
 

De NKB is opgegaan 
in het 
Watersportverbond. 
Binnen het 

Watersportverbond is een aparte afdeling kanosport.  
De website is te vinden op 
www.watersportverbond.nl  
Binnen de ALV kwam de vraag wat wij er als Kano 
Rijnland aan hebben. Duidelijk is dat we in ieder 
geval alle licenties hier kunnen verkrijgen. Verder is 
het een agendapunt voor de volgende ALV. 
 

Nieuwe locatie 
 

Op de nieuwe locatie 
komen twee 
polovelden en een 
ondiep gedeelte voor 
instructie. Hiervoor is 
een mondelinge 
toezegging van de 
gemeente. Een 

probleem is dat we binnen de gemeente Leiderdorp 
niet gezien worden als sportvereniging, maar als 
recreatievereniging. Dat heeft te maken met de 
bestemming van het gebied. Voor ons is echter 
overduidelijk dat we een sportvereniging zijn: er 
wordt immers op redelijk hoog niveau kanopolo 
gespeeld! De ijsvereniging heeft hetzelfde probleem. 
Ondertussen haalt het bestuur alles uit de kast om 
dit gewijzigd te krijgen.  
Op 22 januari is er een commissievergadering in de 
gemeente Leiderdorp waarin men ons bezwaarschift 
zal behandelen 
 

Uitbreiding van de vloot 
 

Zoals hierboven al te lezen is, kunnen we via het 
Rabobank Wensenfonds drie boten met grote instap 
aanschaffen. Daarnaast worden er drie kajaks 
aangeschaft die geschikt zijn voor grootwater en 
komen er ook nog twaalf nieuwe poloboten bij.  
 

Nieuw lid vlakwatercommissie 
 

Petra Jongmans heeft haar lidmaatschap van de 
vlakwatercommissie neergelegd. Ze wordt opgevolgd 
door Jaap de Lange. 

Bestuurswisseling 
 

In verband met drukke werkzaamheden heeft 
Maarten Gorseling zijn werkzaamheden als 
penningmeester binnen het bestuur neergelegd. Hij 
wordt opgevolgd door Leen de Lange, die gelijk 
verantwoordelijk is voor de nieuwe begroting van 
2013. 
Ed van der Meijs is herkozen als bestuurslid. 
 

Grootwatercommissie 
 
Begin november zag een grootwatercommissie 
binnen Rijnland het licht met de naam GroWaCie. 
Verderop in deze nieuwsbrief wordt uitgebreid 
uitgelegd wat de ideeën zijn. 

De commissie bestaat uit:  
Walter Noort 
Arjan van Brakel 
Manon Roelofs 
Rein de Haas 
Ze zijn te bereiken via grootwater(at)kanorijnland.nl 
 

Contributiebesluit 
 
Op de Algemene Leden Vergadering is besloten de 
contributie te verhogen. De nieuwe bedragen staan 
hieronder: 

1ste lid >16 Zonder boot €146 

1ste lid >16 Met boot €117 

1ste lid <16 Zonder boot €135 

1ste lid <16 Met boot €106 

2de lid >16 Zonder boot €124 

2de lid >16 Met boot 106 

2de lid <16 Zonder boot €119 

2de lid <16 Met boot €90 

Schoolsport  €15 

Stalling poloboot  €22 

Stalling kano  €38 

Stalling Canadees  €54 
 

 



WILDWATERVAREN  
 

 

Wildwatervaren 
Door: Karin Hoofs 

Foto's: Peter de Gier 

 
28 september 2012 - Toen ik 
bij het Kajakfestival 2011 in 
Zoetermeer naar de 
verrichtingen van de 
slalommers op de 
wildwaterbaan van DWD 
stond te kijken begon er iets 
te kriebelen. Ik kanode een 
jaartje, vond het wel leuk, 
maar ik miste iets. Arend-Jan 
wees me op de 
Wildwateracademie. Om de 
drie weken kan je, onder 
begeleiding, varen op de 
baan in Zoetermeer.  

In mijn enthousiasme heb ik me aangemeld. En zo stond ik met de boot van Arend Jan klaar om 
te varen. Voor je begint moet je een stukje zwemmen van de baan, zodat je weet hoe je veilig 
beneden komt als je om gaat en niet kan eskimoteren. Met nul,nul ervaring op het gebied van 
wildwatervaren heb ik mij nu een aantal keren in de uitstroom van DWD gestort. En ben even 
zoveel keren omgegaan, uitgestapt, boot gehoosd en weer doorgegaan. Elke keer weer vraag ik 
me af waarom ik dit doe  en elke keer weer geniet ik intens van de kracht van het water en de 
concentratie die nodig is om goed te varen. Ik leer zo veel technieken aan, goed opkanten, 
heupen gebruiken, traverseren, keerwaters pakken. Aan het begin van dit seizoen heb ik de 
halve baan een keer gevaren, vervolgens gaf de instructeur aan dat we hem helemaal gingen 
doen. Ik ben niet bang aangelegd dus ook hier volgde ik hem met mijn gebruikelijke 
enthousiasme. Dat heb ik geweten, al bij het eerste keerwater ging ik om. Aangezien ik de 
wildwaterboot nog niet kan eskimoteren heb ik de hele baan afgezwommen. Een heftige maar 
ook geweldige ervaring.  

 

Sinds dit jaar heb ik een eigen bootje en ben 
ik gaan poloën in S2 om meer technieken te 
leren. Gelukkig is het poloën zo leuk dat dit 
geen straf is. 
Nog drie keer varen op DWD dit jaar en dan 
verder oefenen in het zwembad. Met name 
het eskimoteren van mijn eigen 
wildwaterboot wil ik goed onder de knie 
krijgen.  Het enige wat mij spijt is dat ik dit 
niet jaren eerder ontdekt heb.... 
Toch nog maar verder oefenen in de 
uitstroom, sommigen pakken het snel en 
anderen (lees ik) doen er langer over. 

 Inmiddels heb ik ook een aantal keren op de baan van Hohenlimburg (Duitsland) gevaren en 
dat is nog fijner. Meer in de natuur en een minder heftige baan. Dat is nog leuker om te doen, 
vooral als ik de laatste run in een rechte lijn naar beneden ga.  
 

  



Herfstvakantie op het wilde water 
Door: Marian, Leen, Sjoukje en Elke 

Foto's: van de computer van Sjoukje de Lange 

 
Afgelopen voorjaar kwamen Ivette en Arend-Jan op het idee om een week cursus te geven in 
wildwater varen. Daar wij ontzettend enthousiast zijn geworden na gevaren te hebben op de Soça 
in Slovenië en de Noguera Pallaresa in de Spaanse Pyreneeën, wilden wij graag met hen mee.  

 

In de herfstvakantie togen wij, met Casper en Ivettes 
moeder Corry, naar Sault Brenaz, vlakbij Lyon. Er ligt daar 
een wildwaterbaan -Espace Eau Vive- op het eilandje Isle de 
la Serre in de Rhône. Vlakbij de baan is een gite. Je kan op 
kruipafstand van het water kamperen, er zijn een soort 
tenthutjes en 2 enorme Marokkaanse tenten te huur. Bij 
beide is een kookhut en een eettent. De eerste 4 nachten 
sliepen we in de knusse hutjes, de laatste 3 in een 
Marokkaanse tent. Gelukkig was het toen warmer en droog. 

De tenten zijn erg donker, maar wel sfeervol en je kan er prima een 
kussengevecht houden. Espace Eau Vive is een leuk baantje van 
ongeveer 600 meter lang. Vanaf het hoog gelegen gedeelte van de 
Rhône wordt het water met kracht in de baan gepompt om, via de 
baan, aan de andere kant van het eiland weer in het lagere deel van 
de Rhône uit te stromen. Daar kom je ook in terecht als je niet kan 
eskimoteren. Er is voor elk niveau een plek waar je goed kan 
oefenen. Veel walsen, een flinke waterval en veel keerwaters waarin 
je even kan uitblazen en bespreken hoe je de volgende uitdaging 
gaat nemen. Het was de bedoeling dat we 1 á 2 keer per dag zouden 
gaan varen. Leen en Marian gingen in de rustige gedeelten het 
traverseren oefenen en zo nu en dan een walsje door.  

 

Sjoukje en Elke voeren na een paar dagen fluitend 
door het parcours en wilden toen graag leren 
stunten, wat ze onder toeziend oog van Arend-Jan 
en Ivette ook gedaan hebben. Er was een plek 
waar èn een spannende wals, een stevige 
hoofdstroom èn goede keerwaters waren. Hier 
konden we met z’n allen varen zodat Arend-Jan en 
Ivette ons op hun gemak konden lesgeven. Er werd 
hevig getraverseerd en gespeeld in de wals. Marian 
miste op een gegeven moment het vakantiegevoel 
en is met Corry en Casper een Franse supermarché 
onveilig gaan 

maken en lekker Frans gaan koken, natuurlijk. Leen 
oefende stug door en ging de laatste dag een van de 
meest enge walsen door. Onze complimenten!Ook 
hebben we daadwerkelijk reddingen geoefend; hoe 
werp je een lijn naar een slachtoffer, en, hoe haal je, 
als je 60 kilo weegt, iemand van 90 kilo uit de 
snelstromende hoofdstroom zonder er ook zelf in te 
vallen. Het was toch wel koud dat water. 
We hebben allemaal heel veel geleerd en nog meer 
plezier gehad. Ivette en Arend-Jan bedankt! We gaan 
de volgende keer weer mee. 
 

 

Voor meer informatie: www.espaceeauvive.fr 
(als de link niet werkt: kopieer en plak hem dan in de adresbalk van je browser) 

 

  

Voor%20meer%20informatie:%20www.espaceeauvive.fr


W.W.W. 
Door: Alex, Lucas en Jeroen 

 
Ook in 2012 is er van vrijdag t/m dinsdag weer een wildwater/wandel weekend geweest.   
Er waren 22 clubleden/aanhang van de partij, waaronder verschillende jeugd leden en 
senioren. Na het opladen van de trailer is iedere auto op zijn eigen tempo vertrokken naar de 
verblijfslocatie in België.  

 

Na een reis van 6 uur kan het feest eindelijk 
beginnen met  alles uit laden, zoeken naar een 
slaapplaats en spelen van kaartspellen. De 
eerste  dag begon meteen goed: omdat het de 
voorgaande week geregend had konden we 
Kanoën! Dit was een groot feest omdat er 
mooie stroomversnellingen en keerwaters 
waren om in te klooien. Moe maar voldaan 
kwamen we terug in het appartement en werd 
er heerlijk gekookt. De rest van de dagen waren 
gevuld met wandeltochten, 

op één dag na deze dag kon iedereen zelf kiezen of hij/zij ging mountainbike, zwemmen of naar 
één van de drie grotten in de buurt. Ook de avonden waren niet om je te vervelen. Deze waren 
gevuld met: dropping, het smokkelspel, spoorzoeken en kaarten.  
Kortom een weekend om veel plezier te hebben, er uit te halen wat er in zit en nooit te 
vergeten. 

 

 

Wildwater langs de Vecht 
Door: Watersportverbond 

Foto: Peter de Gier 

 
De aanleg van de kanogoot (wildwaterbaan) in het Vechtpark is uitgesteld in verband met het 
komende hoogwaterseizoen. De verwachting was dat de wildwaterbaan dit najaar gereed zou 
zijn. De baan is straks uitermate geschikt als oefenbaan, zodat meer mensen in kunnen stappen 
op laag niveau.  
In Noord Nederland is dit de enige wildwaterbaan in zijn 
soort.  
De komende periode wordt de geplande vistrap 
afgebouwd en zal bevaarbaar zijn voor kano’s en kajaks. 
Daarnaast zijn de werkzaamheden aan de sluis naast de 
stuw bij Hardenberg onlangs weer hervat en zolang het 
niet vriest kan er worden doorgewerkt. De sluis wordt in 
het voorjaar van 2013 opgeleverd. Door het uitstel is er 
veel overleg geweest over de kwaliteit van de 
obstructies.  

Kanovereniging Hardenberg-Vecht is hier steeds nauw bij betrokken. Er is gekozen voor een 
nieuwe leverancier, welke nuttige tips gaf voor een betere inrichting van de baan. Op dit 
moment worden de laatste berekeningen uitgevoerd aan de constructie van de kanogoot en de 
bijbehorende stuw. De baan is in het voorjaar van 2013 klaar. 

 

  



KANOPOLO 
       

S5 weer op Keistad actief 
Door: Siewert Posthuma 

 
Op 7 juli weer in alle vroegte op de club om de poloboten op te laden voor het Keistadtoenooi 2012. 
Het B-team was reeds met eigen vervoer de dag ervoor gegaan omdat ze de eerste wedstrijd 
moesten spelen op zaterdag. Maar met voldoende junioren en senioren gezamenlijk op weg naar 
Amersfoort. Hopelijk dit jaar geen boete, de aanhanger is in ieder geval in orde. Om 12.00 uur werd 
de eerste wedstrijd tegen Keistad D zoals te doen gebruikelijk verloren met 4-2, we hadden veel tijd 
om in te varen en waren al vermoeid voordat we begonnen. 

 

Zo gaat dat bij de senioren.  De tweede 
wedstrijd, nu tegen Keistad F werd beter 
gepresteerd, er zat meer rust in het team en 
er werd zowaar met 5-2 gewonnen. Puur een 
kwestie van niet invaren. Echter de derde 
wedstrijd, ook na nauwelijks invaren ging 
verloren tegen Viking J met 1-3. Tijd voor rust 
voor de oudjes. Een deel vertrok naar huis, de 
jeugd bleef kamperen. Gelukkig stonden we 
met onze tenten op een extra veldje waar het 
lekker rustig was. 

Helaas zat het Gyan niet mee deze avond. Terwijl hij mee was met het J-/team ter ondersteuning 
ging hij in de avond meedoen een balletje gooien. En ja, als je al geblesseerd bent moet je dubbel 
uitkijken. Hij bezeerde zijn vinger, deze werd door de EHBO in het ijs gezet en ik werd 
opgetrommeld om even naar ziekenhuis te rijden. Het werd een natte rit, Gyan met zijn hand in een 
bakje ijswater en maar klotsen onderweg.  

Foto’s en nader onderzoek wees uit dat hij zijn vinger 
had gebroken en hij werd naar huis gestuurd met een 
spalk. De volgende ochtend moest S5 weer vroeg aan 
de bak, het werd een spannende pot tegen Ody D die 
we uiteindelijk met een gelijkspel afsloten. Karin werd 
als nieuweling als joker ingezet en speelde niet 
onverdienstelijk. Wel gaf ze zeer duidelijk te kennen 
soms niet door te hebben wat er allemaal gebeurde. 
Geeft niets hadden (hebben) wij ook Karin! De tweede 
partij van de ochtend tegen DKV werd door S5 nipt  

 

verloren met een 2-3 stand op het scorebord. Gaandeweg de ochtend werd onze Leo steeds 
grauwer en grauwer. Was dat ten gevolge van de aanwezigheid van Karin of waren er andere 
oorzaken aan te wijzen zoals misschien een te hoge wedstrijdspanning. 

  

Niemand heeft het ooit geweten, maar tijdens de 
laatste poulewedstrijd was Leo plotseling de 
vissen aan het voeren. Het gaf Karin in ieder geval 
extra inspiratie tot presteren. Ondanks haar inzet 
verloren we de voor ons altijd moeilijke partij 
tegen Hydronauten met 1-5. 
Uiteindelijk mochten we om plaats 5 en 6 spelen. 
Een spannende partij kanopolo tegen de 
Batavieren waarin we het elkaar knap lastig 
maakten en weinig voor elkaar onder deden.  



Tegelijkertijd ook een lekker faire wedstrijd met de nodige hilarische en gezellige momenten, 
kenmerkend voor wedstrijden tussen Batavieren en Rijnland S5. De stand na twee maal tien 
minuten 1-1.  

Verlengen dus met 
een Golden Goal. 
Helaas werd die 
Golden Goal erg snel 
tegen ons gescoord 
met een rottig 
boogballetje. Thijs 
keept goed, maar 
tegen dit soort ballen 
is voor hemniet te 
spelen. Uiteindelijk 
dus een zesde plaats, 
weer keurig voor 
Levitas, dat is altijd 
mooi meegenomen. 
  

Volgend jaar weer naar Keistad? Het kan bijna niet anders, ze bestaan 25 jaar! 
 
Siewert 
 
PS: Remco, let je op je peddel? 

 

 

Rijnlandbokaal 
Foto's: Peter de Gier 

 
Op 29 september was de strijd om de Rijnlandbokaal.  
Een sfeerimpressie. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

   
 

 
 

 

  
 

  
 

 

 

  



VLAKWATERVAREN 
 

Veluwerally 
Tekst: Jaap de Lange 

Foto's: Erik de Rijke 

 
In de loop van de zaterdagmiddag stroomde de camping vol met kanoërs. Het was een gezellige 
drukte en een deel van de voorpret bestond uit het bewonderen van de vele soorten kano’s, van 
een smalle K1 (32 cm!) tot de grootste Canadees (12 meter lang, opgebouwd uit 3 stukken).  

 Terwijl chauffeurs Marco en Gerard de auto’s 
naar Deventer brachten, gingen Berend, Erik 
en ik (Jaap) een kijkje nemen bij de 
patrouilleboot van Rijkswaterstaat. Hier 
kregen we uitleg over het beperkte zicht dat 
een schipper heeft op alles wat zich vóór het 
schip afspeelt. Daarom kregen we het advies 
om uit de buurt van de beroepsvaart te blijven 
en als er dan toch overgestoken moet worden, 
om minimaal 300 meter voor de boeg te 
blijven. De nacht was fris met een volle maan 
die de camping in een zilveren gloed zette. 

Marco had voor de gelegenheid zijn bivak zak meegenomen in plaats van een tent (‘omdat ik anders 
teveel spullen meeneem’) en beweerde het niet koud te hebben gehad. 

Om 6:40 werden we gewekt door een stem met Duits accent 
‘Nog 50 minuten tot de start van de 100 kilometer’. De start voor 
de 50 km was om 8 uur, wij lieten de grote meute voor ons gaan 
en staken om kwart over 8 van wal. 
 
Bij de uitgang van de plas werden we meteen door de stroming 
gegrepen, die hier een snelheid heeft van 4 tot 5 km/u. Een 
heerlijk gevoel om op de stroming meegevoerd te worden, tegen 
de laagstaande zon in, met zicht op de  

 

 Veluwse bossen en geen andere 
geluiden dan de peddels in het water 
en de gedempte stemmen van de 
kanovaarders. 
Doesburg in zicht Sneller dan 
verwacht kwam Doesburg in zicht, 
de eerste van een reeks 
Hanzesteden langs de route. Voorbij 
Doesburg ligt een afgesneden bocht 
in de rivier. Wie per se 50 km wil 
varen moet de bocht meenemen, wij 
kozen voor de afsnijding. Bij 
Olburgen werden we opgeschrikt 
door een geel bord met zwarte 
letters ‘Appelpost’ 
 



 Hier stonden mensen in rode jasjes appels uit te delen 
en we moesten een controlekaart halen. Aanleggen niet 
nodig, de kaart werd uitgereikt aan een langs stok vanaf 
de oever, de appels werden met een fiere boog 
toegeworpen. We vroegen ons af hoe de grote 
Canadees hier voorbij gekomen was, 20 appels tegelijk 
gooien en vangen is een hele kunst. En heb je wel eens 
geprobeerd in een wankele K1 een appel te vangen en 
een kaartje uit een wasknijper te trekken? Het volgende 
stuk tot Zutphen staat ook bekend als 
de‘Klokhuizenroute’. 

  Wij streken neer op een strandje voor de lunchpauze en kregen 
de waarschuwing mee van een vertrekkend stel dat wanneer er 
een schip langskomt, we de boten moeten vasthouden of anders 
uit het rietveld achter het strandje vissen. Met de boterhammen 
achter de kiezen kregen we Zutphen in zicht. In het haventje was 
de tweede controlepost en ook de finish voor de 35 km vaarders. 
Berend was alvast vooruit gegaan, met Gerard en Erik in zijn 
kielzog. Fotograaf Erik probeerde de Rijnlanders voor de lens te 
krijgen, 

 

dat lukte aardig maar Berend kreeg hij alleen op de rug 
te zien. Halverwege Zutphen en Deventer ging de 
telefoon, ik verwachtte mijn vrouw die zou zeggen ‘Om 
6 uur staan de piepers op tafel!’ maar het was Berend 
die vroeg of Marco en ik nog ver weg waren, ‘Oh daar 
heb je ze al!’ hoorde ik vanaf de oever. De eerste 
tekenen van vermoeidheid kondigden zich aan, zoals 
een stijve nek, vermoeide schouders en een pijnlijke 
rug. Tijd om even de benen te strekken en moed te 
verzamelen voor de laatste ruk naar Deventer. Berend 
had zich tot hier ingehouden en ging het laatste stuk  

knallen. Bij de Deventer Kanovereniging klommen we op de kant en konden bij de tent de 
herinneringsmedaille in ontvangst nemen. We vonden het een fantastische ervaring en spraken af 
om volgend jaar door te varen naar Kampen… 

 

Wintervaren 
Tekst en foto: Peter de Gier 

 

 

Een aantal 
enthousiaste leden 
heeft besloten in de 
winter door te varen.  
In eerste instantie 
onder eigen 
verantwoordelijkheid, 
maar al snel heeft het 
bestuur besloten dat 
het  gewone 
verenigingstochtjes 
kunnen zijn.  
 

Vaarleiders: 

wo 12 dec 2012 Rein+Manon 

wo 19 dec 2012 Arjan 

wo 26 dec 2012 KERST 

wo 02 jan 2013 Rein+Manon 

wo 09 jan 2013 Peter 

wo 16 jan 2013 Arjan 

wo 23 jan 2013 Rein+Manon 

wo 30 jan 2013 Peter 

wo 06 feb 2013 Arjan 

wo 13 feb 2013 Rein+Manon 

wo 20 feb 2013 Peter 

wo 27 feb 2013 Arjan 
 

In ieder geval wordt er bijna iedere woensdagavond gevaren.  
Vertrek om 19.30. Er is steeds een vaarleider (Arjan, Rein, Manon of Peter). De grootwatervaarders 
hebben ook het doel op de woensdagavond de conditie op peil te houden of te verbeteren. Het is 
zeker niet de bedoeling om altijd op hoog tempo te varen: de vaarsnelheid is naar wens van de 
groep, maar er wordt wel in een normaal tempo gevaren. Denk aan een gemiddelde snelheid van 



rond de 6  km/uur. De duur van de tochtjes is tussen de anderhalf en twee uur.  
Denk er aan dat voor het varen in het donker een rondom schijnend wit licht volgens het BPR 
verplicht is. Misschien ten overvloede: als je te water raakt in water dat kouder is dan 10 -15 graden 
ben je binnen enkele minuten onderkoeld. Kleed je daar naar, zodat je geen anderen in gevaar 
brengt,die jou straks uit het water moeten halen als je omslaat en jij zelf niets meer kan doen, omdat 
je ledematen verstijfd zijn.  Goed en bijzonder om te lezen (en het filmpje te bekijken) is deze 
webpagina die Arend-Jan vorig jaar postte op het blog en dat  een aantal mythes over onderkoeling 
onderuit haalt: http://gcaptain.com/cold_water/?11198 (als de link niet werkt: kopieer en plak hem 
dan in de adresbalk van je browser) 
Er wordt een e-maillijst bijgehouden, zodat als er gevaren wordt, men elkaar kan mailen. Peter 
houdt deze lijst bij. Ook kan er op andere dagen dan de woensdagavond in clubverband gevaren 
worden. Iedereen kan hiertoe het initiatief nemen. Eventueel rechtsreeks via de mailinglist, die je op 
verzoek toegezonden krijgt of via Peter (mail@peterdegier.nl).  Inmiddels staan er ruim 15 personen 
op de lijst. 

 

Geuzentocht 
Tekst en foto's: Jaap de Lange 

 

 

Geuzentocht 6 oktober- Het is bekend dat Leidens Ontzet te danken is 
aan de Watergeuzen en dat de Spanjaarden bang waren voor natte 
voeten, nadat de IJsseldijk bij Capelle was doorgestoken. Minder bekend 
is dat de Watergeuzen hun aanval inzetten vanuit Zoetermeer, of de 
nederzetting Zegwaart die in 1574 op de plek lag waar nu Zoetermeer 
zich uitstrekt. 

De Zoetermeerse Kanovereniging De Sprinters 
organiseerde op 6 oktober de Geuzentocht en ik kon 
als gast meevaren.  
Ik kreeg foto’s te zien van de tocht in vroeger jaren 
toen er een heel spektakel van gemaakt werd, 
compleet met rituelen, kostuums en spijzen en 
dranken. 
 Maar op deze dag beperkten we ons tot een 
kanotocht zonder speciale aankleding, in een 
groepje van 5 kanovaarders.  
De regensluiers waren opgetrokken toen we even na 10 uur vanuit het clubhuis bij Gemaal 
Palenstein vertrokken. Via smalle vaarten kwamen we op de Vlietlanden en na de oversteek van de 
plas op de Vliet. 

 

Bij het clubhuis van onze naamgenoot 
Roeivereniging Rijnland klommen we op de 
kant om de fantastische faciliteiten te 
bewonderen en de kantine te bezoeken 
voor een versnapering. Bij het binnenvaren 
van Leiden hadden we volop zon en dus 
konden we de verleiding niet weerstaan om 
bij Annie’s Verjaardag de lunch te gebruiken 
op het terras. Hier deden we ons tegoed aan 
hedendaagse spijzen en dranken. Tegen half 
vier stapten we in de boot voor de 
terugtocht naar Zoetermeer via de 
Meerburger Wetering, in een heel 
ontspannen tempo. 

Mijn conclusie: het is gezellig varen met De Sprinters, relaxed en met veel aandacht voor horeca 
bezoek, bovendien voor mij de eerste keer dat ik een hele dag deed over relatief korte tocht. 

  

http://gcaptain.com/cold_water/?11198


GROOTWATER 

 

Grootwater 
Tekst en foto's: Manon Roelofs 

 
Zoals wellicht al bij velen bekend, is er sinds kort een Grootwatercommissie opgericht. De bedoeling 
is om het grootwatervaren binnen de vereniging te enthousiasmeren en meer mensen hiermee 
kennis te laten maken. 
 We willen een aantal tochten vooral toegankelijk 

maken voor beginnende grootwatervaarders en 
mensen die een keer willen ervaren of ze het grote 
water, de ruimte om hun heen en de golven leuk 
vinden. Ook gaan we veel natte oefeningen houden, 
we gaan golven opzoeken, theorie bespreken, spelen 
en plezier maken op en met het water. We hebben 
hiervoor een leuk programma  

opgezet en steken in januari de hoofden bij 
elkaar om een aantal mooie tochten te 
plannen. Dit alles kunnen we doen bij de 
club, het Valkenburgse Meer, op de grote 
meren (Braassemermeer, Markermeer, 
IJsselmeer), op de Noordzee (lekker dichtbij), 
in Zeeland en natuurlijk onze mooiste 
natuurgebied de Wadden. 
De commissie heeft een aantal dingen 
aangeschaft die nodig zijn op grootwater 
zodat je zelf niet direct  

 

een volledige uitrusting aan hoeft te schaffen. Ook worden er een drietal zeekano’s gekocht (één ligt 
er momenteel al in de loods). Op de website is een kopje grootwater geplaatst, hier kun je meer 
informatie vinden over de plannen en de doelstellingen. Als je interesse hebt of denkt te hebben en 
je wilt uitnodigingen ontvangen via de mail over tochten en oefendagen/avonden zorg er dan voor 
dat je dat aangeeft bij de ledenlijst (dit kun je doorgeven via de secretaris). 

 

Zeekajakcursus in Zeeland 
Met:  Manon, Rein, Rob, Peter Paul, Freek, Mathijs, Peter, Nico 

Foto's en tekst: Peter de Gier 

 
Vrijdag 5 oktober- Het is alweer een half jaar geleden dat ik een zeekajak gekocht heb, een SeaYak 
520 HV. Inmiddels  al heel wat tochtjes gevaren. Maar zout water heeft hij nog niet geproefd. Het 
staat  op mijn wensenlijstje om een keer op groot water te varen, maar steeds als er wat 
georganiseerd wordt, is er een reden dat ik niet mee kan. Maar nu kan er niets meer mis gaan....... 

 

We verblijven in Ellemeet op Schouwen-Duiveland, 
waar Manon twee caravans  gehuurd heeft op 
minicamping 't Oefje. 
Ik zie  een bord naast de deur waar je je moet 
melden( volgens het bordje  "melden bij het 
woonhuis"): "Ik ben even boodschappen doen", 
staat er echter op het woonhuis.   
Even later komen de eerste vaargenoten: Manon, 
Rein, Freek en Rob. Manon heeft dit weekend 
georganiseerd en een instructeur geregeld. Zij waren 
al iets eerder in Zeeland en hebben net een  



tochtje op de Grevelingen gevaren. We nemen polshoogte bij de stacaravans. Ze zijn niet op slot. 
Brutaal stappen we naar binnen. Even later stapt er een wildvreemde meneer naar binnen. Dat blijkt 
de campingbaas te zijn. Ik voel me betrapt!. Al snel krijgen  we bezoek van twee "aordige Ziuwen uut 
Katt'ndieke" die afgesproken hebben met Nico, onze instructeur, om peddels om te wisselen. 
Manon biedt ze een kopje thee aan. Nico komt twee uur later aan. Na de heerlijke GadoGado die 
Rein en Manon thuis al voorbereid hebben, komen Peter Paul en Mathijs aan en zijn we compleet. 
We krijgen les dit weekend. Daar laat Nico geen gras over groeien: het is kwart over tien 's avonds 
en hij besluit dat het nu een mooie  tijd is om wat theorie te gaan geven: getijden, dieptes en 
stroming. Ook nog even overleggen over waar we  
De volgende ochtend: We gaan varen aan de 
zeezijde van de Brouwersdam tot ongeveer 3 tot 4 
kilometer uit de kust. Arjan heeft zich voor vandaag 
bij ons gevoegd.  Ik voel een lichte spanning, want 
het is de eerste keer op zee. We varen de haven uit 
en voor het eerst voel ik de golven, die niet heel erg 
hoog zijn. Voor we weggingen heb ik cyclizine 
genomen tegen zeeziekte. We beginnen met het 
leren sturen met een skeg. Een zeekajak heeft de 
neiging om zijn punt in de wind te draaien. Daar is 
bijna niet tegenop te sturen met je peddel als er een 
flinke wind staat.  

 
Een skeg kan dan erg behulpzaam zijn. Ik heb geen skeg, maar een roer. Sommige doorgewinterde 
kajakkers (vanzelfsprekend niet de bij deze cursus aanwezige vaarders)beginnen wat meewarig te 
kijken als ze een roer zien ("ja, in Duitsland gebruiken ze dat vaak", met de nadruk op dát en 
ongeloof in de ogen). Na deze oefening gaan we 'varen met de ogen dicht' begeleid door 
aanwijzingen van een medevaarder: "beetje naar links, rechtuit, naar links, naar rechts....". Dat voelt 
raar, omdat er toch wel wat golven staan (tussen de halve en één meter) en je dus alleen op gevoel 
overeind kan blijven. Het loopt goed af. We varen verder. In de verte is een zandplaat. Zwarte 
vlekken: zeehonden? Nico gisteren: "Als ze opkijken ben je al te dichtbij". Dat lokt de opmerking uit 
dat een opkijkende zeehond niet meer rust, dus....! Even later komen we midden op zee een lage 
branding tegen. Hier ligt een  

 

zandplaat een paar centimeter onder 
water. Dit is tevens onze lunchplek. 
"Een zeehond, kijk, daar!!!" Vijftig 
meter verderop kijkt een zeehond 
vanuit het water onze kant op . Hij 
duikt weer onder. Een paar minuten 
later komt hij weer boven. Dichterbij 
nu. Dit herhaalt zich een paar maal tot 
hij op een afstand van tien meter is. Hij 
neemt ons nieuwsgierig op: "Wat zijn 
dat voor rare wezens lijkt hij te 
denken". Dit is mijn eerste ervaring 
met een zeehond in het wild. Ik weet 
nu al dat dit het hoogtepunt van de 
dag is (tenzij we nog een walvis tegen 
komen, maar die kans lijkt mij 
onwaarschijnlijk klein).  

Na de lunch gaan we het slepen van een kajak oefenen. Om de beurt moeten we slepen. En dan de 
goede richting opvaren.  Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Als ik aan de beurt ben merk ik 
na verloop van tijd dat ik mijn kajak niet in de goede richting krijg. Ik ploeter en zet nog wat meer 
kracht, eigenlijk vaar ik op mijn topsnelheid. "HARDER!!!!" "JE GAAT NIET IN DE GOEDE RICHTING!! 
NAAR LINKS!!"  "NAAR LINKS" "HARDER!" "DOORVAREN" wordt er keer op keer geschreeuwd. 
"WAAR DENK JE DAT IK MEE BEZIG BEN!", blaf ik kortaf terug, terwijl ik mijn humeur naar een 
nulpunt voel zakken. Even later blijkt de oorzaak: het touw loopt om het roer. Langzaam maar zeker 
voel ik mijn ergernis zakken en kan ik weer genieten van de mooie omgeving en de weidsheid van de 



zee. Na verloop van tijd varen we dehaven weer in. Een aantal willen nog reddingen oefenen. De 
rest gaat zich omkleden. Ik doe even als oefening een hoge steun en sla pardoes om. Na een 
halfslachtige poging om te eskimoteren, die vanzelfsprekend mislukt, besluit ik uit te stappen (onder 
water). Kan ik gelijk de X redding oefenen. Het water vind ik toch wel een beetje koud. Met hulp en 
aanwijzingen van Arjan klimik in mijn boot. Vervolgens varen we de haven weer uit en krijgen nog 
wat demonstraties van verschillende vormen van reddingen. Nico en Rein zijn de slachtoffers om in 
het water te gaan liggen. Vanwege hun droogpak. Dat van Rein blijkt toch niet zo droog te zijn als de 
naam van het pak wil doen geloven. ... 
Omkleden en weer naar de camping. Eerst een wijntje (en nog één)en vervolgens weer een lekkere 
door Rein en Manon gemaakte maaltijd. Chili con (en sin) Carne. Na de maaltijd weer les. Dit maal  
over stromingen en tochtplanning.  
Het besluit valt om morgen buitengaats bij de 
stormvloedkering te gaan varen. Lunchen zal plaats vinden 
op een droogvallende zandplaat (volgens een kaart uit 2011). 
De volgende dag: Aan de linkerhand is de 
Oosterscheldekering. 
 Uitgebreid overleggen we, onder leiding van Nico waar we 
morgen gaan varen. We moeten rekening houden met de 
stroming, om op het gewenste punt uit te komen. Nico 
maakt alles aanschouwelijk door in het zand een tekening te 
maken. Een half uur later zitten we in de boot en varen we 
een kilometer stroomafwaarts om vervolgens in een gestaag 
tempo de stroomgeul over te steken.  
We varen een half uur lang een vaste koers. Het doel is een 
zandplaat aan de overkant van de Oosterschelde, waar we 
willen lunchen. Gesnuif. Vijftien meter verderop is een 
zeehond opgedoken, die ons van een veilige afstand bekijkt. 
Hij duikt weer onder. Even later: het geluid van een luide 
plons. Als ik opkijk zie ik een meter achter de boot van Rein 
schuimend water. 

 

 

Ik keek duidelijk op het verkeerde moment de 
verkeerde kant op. Een zeehond sprong, met 
veel kabaal, vlak achter Rein uit het water.....  
Inmiddels lijkt het erop dat we de zandplaat 
niet meer gaan vinden (conclusie: vetrouw in 
onze veranderlijke Noordzee, nooit een kaart 
van het jaar ervoor!).  
Nico besluit om een klein hapje op zee te eten. 
Het is lunchtijd. 
 Ik ben blij dat ik mijn pillen tegen zeeziekte 
ingenomen heb, want er staan geen hoge 
golven, maar een lome deining die je, als je zo 
stil ligt, binnen korte tijd  de wereld van de 
zeeziekte binnenzuigt. 

We liggen stil boven een zandplaat die ruim een meter 
onder water ligt. De golven stuwen daardoor enigszins 
omhoog. "We gaan weer verder!" , roept Nico.   
Het blijkt dat één van onze tochtgenoten zich niet 
lekker voelt.  
We wijzigen de plannen en we varen richting het 
strand bij Neeltje Jans. Het lijkt dichtbij, maar na 20 
minuten varen, lijkt het strand nauwelijks dichterbij te 
komen. De afstanden op zee zijn bedrieglijk.  
Na drie kwartier zijn we dan toch op het strand. Nico 
zet een strandscherm op voor de zieke tochtgenoot. 
Het besluit valt dat hij niet verder vaart en we hem 
later oppikken met de auto.  

 



 

Rein blijft bij hem. We passen ons doel aan en varen zo snel 
mogelijk terug naar het instappunt.  
Het laatste stuk oefenen we met het varen van een koers  van 
boei naar boei om het verboden gebied voor de kering heen.  
Nu blijkt dat dit gebied veel kleiner is dan we bij het instappen 
dachten en we op de heenweg voor niets een heel stuk 
omgevaren zijn. Dat is niet erg, want het leuke van kajakken is 
dat het varen zelf het doel is! 

   
 

Midwinternachttocht 
Door: Rein de Haas 

 
Het feest van de zonnewende,  op 21 december 2012, om 11uur 11 gaan de dagen weer lengen! 
Echte bikkels vieren dit feest natuurlijk ’s nachts, op het water. 

En dat is dus ook het plan voor dit jaar: een 
midwinternachttocht. De uitdaging is natuurlijk 
je weg kunnen vinden in het donker. De 
ervaring leert dat dit niet altijd meevalt. Kaart 
en kompas blijken dan op bekend terrein een  
welkome aanvulling. 
Wat gaan we doen: 
We gaan een tocht varen vanaf Warmond over 
de Kagerplassen. Tochtlengte ca 15 km, 
ongeveer 3,5 uur varen (incl. pauze). Wanneer? 
Op zaterdag 22 december 2012 verzamelen op 
de vereniging 

 

en briefing om 18.45 uur. Dan boten laden en naar Warmond. Terug op de vereniging ca.24.00 uur 
Wie? Iedereen die beschikking heeft over een goede vaarconditie (minimum snelheid 5 km/uur, 
meerdere uren), en de juiste uitrusting (neopreen, anorak, zwemvest en rondschijnend niet 
verblindend  wit licht is verplicht) Verder moet je iets te eten meenemen en iets warms om te 
drinken. 
Vaarleider is Rein de Haas. 
Aanmelden vooraf i.v.m. planning van vervoer. Graag aanmelden per email bij 
grootwater(at)kanorijnland.nl 
Bij slechte weersomstandigheden kan de tocht gewijzigd of afgelast worden. 

 

  



Presentatie rondje IJsland 12/12/12 
Berichtje aan ons van KV "de Kromme Aar" 

 
Wat: Paul de Haas en Marian Makelaar naar Alphen aan den Rijn om ons te laten zien wat een 
Rondje IJsland betekent.  
Wanneer: Woensdagavond 12 december 2012  
Tijd: 20.30 uur 
Waar: de Alphense Kanovereniging "De Kromme Aar" , Machinehuis,  Alphen aan den Rijn 
 
Voor ons zijn Paul en Marian geen onbekenden, immers 2 jaar geleden hebben we genoten van hun 
verhalen en beelden van hun rondje Ierland.  
Dus komt allen naar het AKV-kanohuis en ga er maar even voor zitten (en misschien wordt het wel 
staan). Dit mag je niet missen !! 
Dan volgt hier hun eigen aankondiging: 
 

Dutchseakayakers:  IJsland per zeekajak 

IJsland het op een na grootste eiland van Europa.  
Omringd door de Atlantische oceaan in het zuiden, 
de Straat van Denemarken in het westen, de 
Groenlandzee in het noorden en in het oosten de 
Norwegian Sea.  
Een eiland ten zuiden van de poolcirkel. IJsland is 
natuur; vogels, walvissen, hoge kliffen, lege 
stranden, ruige kusten. IJsland het paradijs voor 
zeekajakkers die grenzen opzoeken en verleggen. 
Die één willen zijn met de zee en de kust.  
Dat is wat Paul en ik zochten toen we besloten om in onze kajaks rond IJsland te peddelen maar we 
kregen meer. Het werd ook een terugkeer naar onszelf in de puurste vorm die alleen dit land en 
deze zee kan bieden.  
Ons verhaal start op 1 juni in Reykjavik. Het werd een onvergetelijke reis per zeekajak.  
Overgeleverd aan de grillen van de natuur. Varen met walvissen. Overnachtingen op de hoogste 
kliffen met de prachtigste vergezichten.  
Nieuwe vriendschappen en wijze lessen. 
Ga met ons mee terug op deze reis. 
We vertellen je alles over de voorbereiding van een expeditie, de route, hoe we gevaren hebben en 
gaan dieper in op onze uitrusting.   
We besteden aandacht aan de geweldige natuur, walvissen en duizenden vogels die we onderweg 
tegenkwamen.   
We staan echter ook stil bij de communicatie, onderlinge samenwerking en de bijzondere 
ontmoetingen met de plaatselijke bevolking. 
Kortom een bijzonder avontuur wat we graag met jullie delen. 
 

Paul en Marian 

 

  



AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda19 dec.  t/m 1 mei. 
 

 
woensdag, 19. december 
19:30 
 Baravond 

zondag, 21. december 
 Midwinternachttocht 

zondag, 23. december 
 Zwembad 

woensdag, 2. januari 2013 
19:00 
 Baravond 

zondag, 6. januari 2013 
 Zwembad 

woensdag, 16. januari 2013 
19:30 
 Baravond 

zondag, 20. januari 2013 
 Zwembad 

zondag, 22. januari 2013 
Behandeling bezwaarschrift in commissie 
gemeente Leiderdorp 

woensdag, 6. februari 2013 
19:00 
 Baravond 

zondag, 10. februari 2013 
 Zwembad 

woensdag, 20. februari 2013 
19:30 
 Baravond 

zondag, 24. februari 2013 
 Zwembad 

woensdag, 6. maart 2013 
19:00 
 Baravond 

zondag, 10. maart 2013 
 Zwembad 

woensdag, 20. maart 2013 
19:30 
 Baravond 

woensdag, 3. april 2013 
19:00 
 Baravond 

zondag, 7. april 2013 
 Zwembad, besloten sessie. 

woensdag, 17. april 2013 
19:30 
 Baravond 

zondag, 28. april 2013 
 Zwembad 

 

Colofon 
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Algemeen lid: Hans van der Kraats 
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Redactie 
Peter de Gier 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
de eerste week van maart. Bijdragen 
voor 23 februari mailen aan: 

redactie@kanorijnland.nl 
 
 


