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Voorwoord 
Het is Lente! De temperatuur gaat omhoog. De natuur begint weer 
kleur te krijgen. De fruitbomen komen weer in bloei.  Tijd om weer in 
je kano te stappen. In de vaarkalender staan weer pagina’s vol met 
kanotochten. 
De eerste Kanotities van dit jaar kondigde het voorjaar eigenlijk al 
een beetje aan. Fris en kleurig. De redactie mocht zich verheugen in 
de vele complimenten over de vernieuwde kleurrijke Kanotities. We 
hebben uw kritiek zo veel mogelijk verwerkt in deze Kanotities. Blijf 
wel kritisch en laat ons weten wat anders of verbeterd kan. We stellen 
uw reactie zeer op prijs!

De eerste pagina’s van deze Kanotities worden gevuld met activitei-
ten rond de startende Kanovereniging De Blauwe Peddel, de Plannen 
rond het Markermeer van onze regiovertegenwoordiger en lid van KV 
Lelystad Jorg Jacobs en een interview met de man achter de Vaar- en 
activiteitenkalender, Jaap Ruiter. Daarna volgen de kanobelevenissen 
in binnen- en buitenland. 

Rob Nuij (Kanonatuurroutes) en Charles Füss (Turfroutes) beschrijven 
weer een aantal kanotochten in het noorden van ons land.

Kortom, er is weer veel te lezen en te varen!

Namens de redactie, Paul Campagne.

De foto op het omslag: 
Utrechtse 

Grachtentocht. 
Foto: Jaap Ruiter
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Kanotities
Kanovereniging De Blauwe Peddel 

gemeente Oldambt die als eerste met subsidie 
over de brug kwam waarna de Rabobank en 
LEADER Oost Groningen volgden. Voor mij als 
secretaris/penningmeester natuurlijk een leu-
ke start. 

In gesprekken met de gemeente werd snel dui-
delijk dat er voor ons een mooie plek was in 
het havenkwartier van Blauwestad. IJs en we-
der dienende beschikken we half mei daar over 
onze kanoaccommodatie. Deze zal bestaan uit 
een tweetal verdiepingen. De begane grond 
zal bestaan uit een tweetal opslagunits die met 
een tussenruimte van elkaar geplaatst worden. 
Daarboven komt een verblijfsruimte die onder 
andere als briefingroom gebruikt kan worden 
en uitzicht biedt over het haventje en het Ol-
dambtmeer. Het geheel wordt stijlvol afge-
werkt met hout. Bij de start zal er opslagruimte 
voor een 30-tal kajaks zijn. In de verblijfsruim-
te komt een kleine bibliotheek met een archief 
met tochtbeschrijvingen en kanoboeken met 
onderwerpen als kustnavigatie, kajak touring  
etc. Dit alles direct bij een brede kanosteiger en 
dicht bij het havengebouw met daarin o.a. mo-
dern sanitair. Verder is er een kampeerveldje, 

een nieuwe kanovereniging 
in Oost Groningen

“Als mensen ‘Oost-Groningen’ horen, wordt dit 
direct geassocieerd ‘krimpgebied’. Jammer, want 
wat betreft ‘krimpgebied’ kun je constateren dat 
het gebied rond het Oldambtmeer eerder in een 
soort ‘turn around’ situatie zit. Er zijn steeds meer 
evenementen en het gebied is een kraamkamer 
van allerlei initiatieven. Kanovereniging De Blau-
we Peddel is daar één van”. Aan het woord is de 
voorzitter van De Blauwe Peddel  Johan van Me-
lick die de kanovereniging samen met zijn vrouw 
Catja Nanninga op 1 oktober 2014 heeft opge-
richt.  

Op de vraag of het niet moeilijk was in deze 
tijd draagvlak voor een nieuwe vereniging te 
vinden antwoord Catja: “We hebben in wet-
houder Bard Boon van de gemeente Oldambt 
en Ralph Steenbergen van het Projectbureau 
Blauwestad warme voorstanders van een ka-
novereniging gevonden. Het was dan ook de 
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een watersportwinkel en een Brasserie met 
een gezellig terras waar je met een hapje en 
een drankje kunt genieten van het uitzicht 
over het Oldambtmeer”. We zien het een be-
tje als een verlengde van ons clubgebouw” vult 
Johan aan.

Website, verenigingsvloot en vaarkalender
“Onze website www.kanoverenigingwinscho-
ten.nl verdwijnt binnenkort en er zal alleen nog 
gebruik worden gemaakt van onze nieuwe, 
sterk uitgebreide, website die door Johan ge-
maakt is www.deblauwepeddel.nl Zoals nu al 
te zien is, is de website tweetalig omdat we ook 
uitgaan van goede contacten met onze Ooster-
buren.  Er is begonnen met de aanschaf van ka-
jaks. Dit moet leiden tot een eigen verenigings-
vloot waar leden gebruik van kunnen maken. 
De verenigingsvloot is net als onze vaarkalen-
der op de site te vinden. Op zondag 3 mei ho-
pen we onze openingstocht van het seizoen 
met een rondje Oldambtmeer te varen. Start 
om 14.00 uur bij onze kano accommodatie aan 
de promenade – zie foto - bij het redersplein 
(die dan of klaar of nog in aanbouw is). Het 
zou leuk zijn als we deze tocht samen met veel 
TKBN-ers zouden kunnen varen. Dus iedereen 
die de nieuwe kanovereniging een warm hart 
toedraagt en de club wat ‘moral support’ wil 
geven is van harte welkom. Als je het Oldambt-
meer nog niet kent is het een mooie gelegen-
heid dit gebied te ontdekken. 

Ledenwerving en waterweekend 
op 16 en 17 mei
Inmiddels is er ook gestart met ledenwerving.  
Er komt aandacht voor de club in de streekbla-
den en activiteiten worden opgenomen in de 
Oldambt Uitagenda. Ook zal De Blauwe Peddel 
aanhaken aan de vele toeristische activiteiten 
die er op en rond het Oldambtmeer plaatsvin-

den. Er zal zo mogelijk met verlichte kajaks ge-
varen worden tijdens het jaarlijkse gratis open-
luchtconcert Pura Vida dat het vorig jaar door 
4000 mensen bezocht werd.  Ook is er ieder jaar 
in mei het  waterweekend. Tijdens dit weekend 
zijn er op en rond het Oldambtmeer en de vele 
haventjes in de buurt talloze activiteiten zoals 
solarboat races, surf en zeilclinics, flyboarden, 
live optredens, markten  etc. etc. Dit jaar is het 
waterweekend op 16 en 17 mei. “Tijdens deze 
twee dagen houden wij op onze locatie Open 
Dag en kunnen bezoekers  ‘kennismaken met 
kanovaren’. Bij het kanovaren kan het ruime 
water gekozen worden, maar ook gepeddeld 
worden door een van de woonwijken zoals bij-
voorbeeld Het Riet.” Mede kanoërs zijn van har-
te welkom om dit waterfeest mee te vieren.  Wil 
je meehelpen tijdens het waterweekend? Ook 
als je (nog) geen lid bent is je hulp van harte 
welkom. Natuurlijk wordt er  voor de ledenwer-
ving gebruik gemaakt van flyers en polo-shirts 
van de Blauwe Peddel. Ook een verenigings-
vlag ontbreekt niet.  
De verenigingsavonden en de kanotochten 
vormen in de startfase  het hart van de vereni-
ging. Training en opleiding volgen de komen-
de jaren.

Oldambtmeer en omgeving
Het Oldambtmeer heeft een mooi vogeleiland 
en een tweetal gezellige stranden. Een aan de 
Noordrand bij Midwolda, - waar De Blauwe 
Peddel de basistraining geeft en waar het bij 
paviljoen De Waternimf goed toeven is -, en 
een aan de zuidrand direct via een loopbrug 
verbonden met de Brasserie. Hier wordt ook 
het jaarlijks Zandsculpturenfestival gehouden.
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WILt U OOK 
adVerteren 

In KanOtItIes?

Kanotities 
wordt gelezen 

door 1700 gezinnen 
die geïnteresseerd zijn 

in de kanosport!

Mail voor informatie:
advertenties@tkbn.nl

Voor degenen die overwegen om te komen 
kamperen bij het zuidstrandje  is het ook inte-
ressant te weten dat er voldoende wandelrou-
tes zijn en je, net wat je zoekt, de rust maar ook 
de drukte kunt vinden. Op 24 en 25 mei is bij-
voorbeeld de Oostwold airshow; een spectacu-
lair vliegevenement. Zoek je na het kanovaren 
een warme relaxte omgeving dan is het bij Sau-
na en Beautyfarm Midwolda goed toeven. Heb 
je stevige trek? Bij pannenkoekenhuis De Olde 
Smidtse eet je weergaloze pannenkoeken die 
de maag goed vullen. Tot slot: wil je een keer 
vanuit je kajak van een film genieten. Tijdens 
hemelvaart is er een ‘drive-in‘ bioscoop aan het 
Oldambtmeer. Ook weer een leuk initiatief in 
mooi Oost Groningen.
Op deze plaats dank aan de TKBN en ieder die 
De Blauwe Peddel tot nu toe aan een vliegen-
de start geholpen heeft. We hopen jullie te ont-
moeten op of rond het water van onze thuisba-
sis, het Oldambtmeer.
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Watersportplannen 
voor het Markermeer in Lelystad
Het Markermeer bij Lelystad is in alle opzichten 
een prachtlocatie voor watersporters in het al-
gemeen en grootwater kanoërs in het bijzon-
der. Er is weids, open en diep water, waardoor 
je “met de blik op oneindig” een flink eind het 
ruime Markermeer op kunt varen. Bij goed weer 
zijn aan de horizon misschien nog net enkele 
contouren zichtbaar van de overkant of anders 
wel van wat zeilbootjes. 
Ook is er mooie natuur, die zich aan een leek 
vooral toont in de vorm van allerlei vogels. En 
in de toekomst wordt het nog veel mooier, 
want Natuurmonumenten heeft grootse plan-

nen voor de aanleg van natuurgebied; “De 
Marker Wadden”. Dus dat wordt straks dan 
ook een mooie vaarbestemming. Op het open 
water kun je nu al zonder belemmeringen alle 
kanten op varen en zit je dus niet vast aan een 
route, maar helaas is er in Lelystad nog een ge-
brek aan goede opstapplaatsen voor kleine wa-
tersporters om het Markermeer op te komen. 
Door een initiatief van de provincie Flevoland, 
met de naam “Een Dijk van een Idee”, kwam 
er een prijsvraag om ideeën in te dienen voor 
de dijken rondom Flevoland. Een enthousiaste 
groep surfers in Lelystad ging de uitdaging aan 
en diende hun idee in voor een opstapplek. Uit 
de 165 inzendingen werd door de vakjury on-
der andere dit idee uitgekozen en aansluitend  
een team gevormd om tot uitvoerbare plannen 
te komen. Dit heeft geleid tot een burgerinitia-
tief met de naam Hoekipa Dijk.

Hoekipa Dijk was van oorsprong een groep 
enthousiaste wind- en kitesurfers, die strijden 
voor een veilige opstap op de strekdam, waar 
ook het landschapskunstwerk Exposure (in de 
volksmond de “Hurkende Man”) staat . Deze lo-
catie bevindt zich aan het Markermeer bij Le-
lystad en vlakbij de Houtribsluizen. Na contact 
met Kanovereniging Lelystad (KVL) bleken er 
gemeenschappelijke belangen te bestaan voor 
een dergelijke opstap. De groepen hebben zich 
met elkaar verbonden en zetten zich nu samen 
in voor een veilige opstap aan de strekdam van 
de Houtribdijk te Lelystad. Het uiteindelijke 
doel is het realiseren van een strand voor wa-
tersporters. 

Hoekipa Dijk is inmiddels al geruime tijd in ge-
sprek met de betreffende overheidsinstanties. 
Op 23 en 24 mei zal Hoekipa Dijk haar plan-
nen officieel aan het grote publiek tonen en 
een crowdfunding-actie lanceren tijdens het 
Nederlands Kampioenschap Windsurfen. Ka-
novereniging Lelystad zal eveneens aanwezig 
zijn om bezoekers te woord te staan over de 
plannen en de mogelijkheden voor kanoërs 
op het Markermeer. Het doel is om de geno-
digde volksbestuurders en de aanwezige pers 
bewust te maken van de ongelooflijke water-
sportkwaliteit, die het Markermeer bij Lelystad 
te bieden heeft.
Indien u belangstelling heeft in de ontwikke-
lingen van onze plannen, dan kunt u ons vol-
gen op www.facebook.com/hoekipadijk . Hoe 
meer steun (= Likes en shares) van burgers, des 
te groter de kans van slagen!  

Door Jorg Jacobs (KV Lelystad)
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Interview met Jaap Ruiter
 

Jaap stelt zich voor
Ik ben Jaap Ruiter. Ik ben 58 jaar en woon sinds 
14 jaar samen met mijn partner, Karine van Dru-
nen, in Deil, een dorpje van bijna 2000 inwo-
ners in de Betuwe. Allebei hebben we 3 kinde-
ren uit een eerdere relatie en er zijn inmiddels 
5 kleinkinderen van 3 tot 11 jaar. Karine heeft 
haar werkgever al een paar jaar terug gedag 
gezegd. Zij is nu onder anderen namens de 
TKBN actief als Regio Vertegenwoordiger voor 
de Betuwe en werkt aan een Zonnewijzerroute 
in de gemeente Geldermalsen. Ik werk bij het 
UWV als uitkeringsdeskundige WW.
 
Hoe het begon (met kanoën)
Bijna 30 jaar terug woonde ik in Utrecht op een 
woonark. Ik zag ’s avonds geregeld buren van 
iets verderop voorbij peddelen en dacht: dat 
wil ik ook wel. Uit de krant heb ik een 2e hands 
bootje gekocht, een Rofra combi. Daar begon ik 
gewoon mee te varen. Dat beviel goed en twee 
jaar later kocht ik er een kleine canadees bij, 
zodat ik ook mijn kinderen, toen 7 en 1 ½ jaar 
oud, mee kon nemen over het Merwede Kanaal 

en de Leidse Rijn als ik na mijn werk even uit 
de (woon)boot in de kano wilde stappen. Ook 
werd ik lid van de NKSR, de enige Nederlandse 
kanovereniging die vanuit het naturisme is ont-
staan. Toen mijn jongste dochter werd geboren 
bleek de woonboot echt te klein voor ons vij-
ven. We zijn verhuisd naar Ermelo en ik werd lid 
van KV de Dolfijnen. Bij beide verenigingen was 
ik ook al snel actief in het organiseren van toch-
ten. Mijn relatie van destijds eindigde maar het 
kanovaren bleef. Ik heb bij de NKSR inmiddels 
met tussenpozen alle bestuursfuncties al gehad 
en ik ben daar nu sinds 2 jaar penningmeester.
Toen ik Karine leerde kennen raakte ook zij be-
smet met het kanovirus. We zijn gaan samen-
wonen in Deil en daar na enige tijd lid gewor-
den van KV Driestromenland in Geldermalsen 
en daardoor ook van de TKBN. Bij Driestromen-
land zat men om een penningmeester verlegen 
en die taak heb ik destijds maar op mij geno-
men hoewel ik niets van boekhouden wist. Des-
ondanks heb ik het 7 jaar volgehouden. Eind 
2013 ben ik daar uit het bestuur gestapt.
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Varen met de nKsr
Bij de NKSR, een landelijke vereniging met ruim 
50 leden, komen we al jaren 7 weekenden per 
jaar bij elkaar. De opkomst van 20 tot 30 leden 
per weekend is tekenend voor deze club. We 
varen vrijwel altijd op binnenwater 2 dagtoch-
ten van rond de 20 km in zo’n weekend. Door-
dat de leden uit het hele land komen heb ik Ne-
derland vanaf het water erg goed leren kennen. 
Met Hemelvaart hebben we al sinds het ont-
staan van de club een uitwisselingsprogram-
ma met onze Duitse zustervereniging KSR NW. 
Omdat we om beurten in Nederland en Duits-
land varen heb ik veel Duitse kanogebieden le-
ren kennen. De laatste jaren varen we vaak in 
september een hele week met hen mee. Elders 
in deze Kanotities vind je een verslag van onze 
dagtochten van afgelopen jaar rondom Erkner.
 
duitse vereniging is een slecht voorbeeld
Toch is deze Duitse vereniging voor mij ook 
een voorbeeld van hoe het niet moet. Men 
heeft verzuimd om tijdig in te zetten op le-
denwerf acties. Daardoor is de club van ruim 
200 leden binnen 10 jaar terug gehold naar nog 
slechts 60 leden waarvan er nog maar 10 of 12 
echt varen. De jongste daarvan wordt dit jaar 
70. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 76. De 
vereniging begint nu na 53 jaar aan het laat-
ste jaar van haar bestaan. Laat dit voorbeeld 
een waarschuwing zijn voor alle verenigingen 
in ons land! Als je niet tijdig aan ledenwerving 
doet, slaap je in en is het plotseling te laat om 
nog succesvol in te grijpen. Nieuwe (jongere) 
leden bind je alleen aan je vereniging als ze 
aansluiting vinden met al aanwezige leeftijd-
genoten. Dat werkt zo met kinderen maar met 
volwassenen is het niet echt anders. Binnen de 
TKBN herkennen we deze tendens ook. Daarom 
willen we na de AV op 28 maart ’s middags met 
de leden graag van gedachten gaan wisselen 
over wat we hier samen aan kunnen doen om 
te veel vergrijzing te voorkomen. We doen dit 
bij mijn oude club De Dolfijnen in Harderwijk. 
Zij hebben vorig jaar een prachtig ruim clubge-
bouw neergezet. Hoewel de vereniging niet bij 
de TKBN is aangesloten zijn veel van hun (ka-
der-)leden dat wel en dragen ze de hele kano-
sport en dus ook de TKBN een warm hart toe. 
Ik hoop dat we in deze inspirerende omgeving 
tot goede plannen zullen komen die we de ko-
mende jaren samen met leden van alle vereni-
gingen kunnen gaan uitvoeren.
 
Over KV driestromenland
Bij KV Driestromenland wordt vooral door de 
oudere leden aan toervaren gedaan. De jonge-
re leden, samen met enkele oude rotten, rich-
ten zich bij voorkeur op het varen op wildwater. 
Groot open water wordt eigenlijk niet bevaren. 
Zelf vind ik dit wel jammer. Toen ik nog lid was 

in Harderwijk ging ik geregeld mee het Wad 
op maar daar is nadien niets meer van geko-
men helaas.
 
Voorkeur voor trektochten
Wat ik het liefst van alles doe is het varen van 
trektochten. Gewoon met een groepje of met 
zijn tweeën ergens heen rijden, de kampeer-
spullen in de kano stoppen en dan een week 
of langer alleen maar peddelen, kamperen en 
mooie stadjes bezoeken. Ik doe dit al ruim 20 
jaar en ontdek nog steeds nieuwe mogelijkhe-
den in het nabije buitenland. Gelukkig denkt 
Karine er net zo over dus worden veel van onze 
vakanties op deze manier ingevuld.
 
Kennismaking met de tKBn tijdens een 
trektocht
De TKBN heb ik voor het eerst goed leren ken-
nen toen Karine en ik besloten een keer mee 
te gaan met de buitenland trektocht. Die ging 
dat jaar over de Altmühl in Zuid Duitsland. Het 
beviel ons uitstekend al is het wel even wen-
nen als je gewend bent alles zelf tevoren uit te 
puzzelen. Nu had Charles Füss niet alleen alles 
al uitgezocht maar ook nog eens uitgebreid be-
schreven in een mooi boekwerkje. Direct aan-
sluitend aan deze tocht reden wij door naar de 
Elbe om daar met 4 vrienden nog een week te 
varen. Charles vroeg en kreeg van mij informa-
tie over die tocht en maakte dat tot de TKBN 
buitenland trektocht van het jaar er op. Een 
paar jaar achtereen bereidden wij zo de tocht 
van de TKBN voor zonder zelf aan die tocht deel 
te nemen. Dit veranderde toen medetochtlei-
der George Lagas moest afhaken. Voor een per-
soon is een groep van 30 tot 40 kanovaarders 
begeleiden te veel van het goede. Ons eigen 
groepje was door ziekte en andere oorzaken 
inmiddels steeds kleiner geworden. Tijdens de 
trektocht in Polen 5 jaar terug hebben we toen 
besloten om samen met Charles voortaan de 
TKBN-tocht te begeleiden. Het komend jaar 
staat de Spree op het programma. Deze rivier, 
die door het unieke natuurgebied Het Spree-
wald loopt, hebben Karine en ik het afgelopen 
jaar samen bevaren. Eind juni gaan we weer, 
hopelijk met een flinke groep TKBN-leden in 
het kielzog.
 
Wintervaren
Ik vind het lekker om ook in de winter zo nu en 
dan in de kano te kruipen en een leuk tochtje te 
varen. Die hobby deel ik niet met erg veel kano-
vaarders binnen mijn verenigingen. Bij de TKBN 
echter staat elke wintermaand wel een tocht 
op het programma die mij aanspreekt. Ik vaar 
dus al een aantal jaren de tochtjes in de win-
termaanden met de TKBN mee. Het organise-
ren en uitschrijven kost niet zo veel tijd dus dat 
doe ik ook geregeld. Zo kon ik Paul Campagne 
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opstaat die deze taak van mij wil overnemen en 
de Nieuwsbrief verder wil ontwikkelen. Veel tijd 
kost het niet. Na de eerste keer was twee tot 
drie uurtjes steeds ruim voldoende om deze in 
elkaar te zetten.
 
andere hobby’s
Naast mijn baan en het kanovaren vind ik ook 
nog de tijd om een avondje per week te volley-
ballen, muziek te luisteren en regelmatig naar 
een optreden van een rock- of bluesband te 
gaan. Daar sta ik dan bij voorkeur pal voor het 
podium tussen de (semi)beroeps te fotografe-
ren. Op het water fotografeer ik steeds minder. 
Alleen tijdens de tochten door onbekend ge-
bied gaat het toestel nog steeds mee op reis.
 
tot slot een wens
Ik hoop dit bestuurswerk nog geruime tijd te 
kunnen doen. Het geeft mij veel voldoening. 
Ik hoop alleen dat er enkele mensen zullen op-
staan die ook een deel van hun vrije tijd in dit 
ontzettend inspirerende, veelzijdige en dank-
bare werk willen gaan steken. Dat maakt het 
mogelijk dat wij, de bestuursleden, ook vol-
doende toekomen aan wat een kanovaarder 
het liefste doet, namelijk het varen van toch-
ten op klein, groot, zoet of zout, stilstaand of 
stromend water.

een beetje helpen met het bijeenschrapen van 
kopij voor de vaarkalender in Kanotities en op 
onze site toen Charles eind 2013 plotseling 2 
maanden in het ziekenhuis moest verblijven. 
Een paar weken later draaide ik mee binnen het 
bestuur van de TKBN met als aandachtsgebied 
de Vaarkalender.
 
nieuwe ontwikkelingen
Het bevalt mij goed, mijn taak binnen het be-
stuur. We zijn helaas maar met zijn zessen waar-
door er te veel dubbeltaken zijn en er erg veel 
werk op erg weinig schouders terecht komt. We 
werken wel erg snel als dit moet en mogelijk 
is. De lijnen zijn kort, de sfeer is goed. Veel za-
ken worden per mail bediscussieerd en voor-
bereid. Hierdoor lukt het om met 10 bestuurs-
vergaderingen per jaar en per vergadering vaak 
15 agendapunten toch binnen 3 uur alles af te 
handelen. We letten wel goed op dat we hoofd- 
en bijzaken gescheiden houden. We schrijven 
geen ellenlange beleidsstukken die toch bijna 
niemand leest maar focussen op wat binnen 
onze mogelijkheden ligt en doen dit zo goed 
mogelijk. Ik krijg van deze manier van werken 
veel energie. Dat maakt het ook mogelijk om 
nieuwe initiatieven zoals de e-mail-Nieuwsbrief 
te ontwikkelen. Deze schrijf ik momenteel zelf 
helemaal vol. Ik hoop dat er binnenkort iemand 

47 Dagen op en neer langs 
de Northern Forest Canoe Trail 
Over de trail zelf
Op zoek naar een lange reis in de canadees 
voor de zomer van 2014 kwamen wij na enig 
Googlen uit bij de Northern Forest Canoe 
Trail (NFCT) in de Verenigde Staten. De route 
loopt min of meer evenwijdig met de Canade-
se grens, van Old Forge in New York State tot 
Fort Kent in de staat Maine.

 De gemarkeerde 
route bindt 22 ri-
vieren en 58 me-
ren aan elkaar. Hij 
beslaat 13 kaar-
ten, is 1200 km 
lang en telt 63 
o v e r d r a g i n g e n 
met een totale 
lengte van 75 km. 
De route bevat 
(grote) meren, rus-
tige rivieren, sig-
nificant wildwater 
en genoeg varia-

tie in het landschap. Nooit een saai moment! 
Geweldig - doen wij!
Toen wij naar het profiel van de route keken, 
schrokken wij een beetje. Je gaat in totaal 1000 
meter omlaag om weer 550 meter omhoog te 
klimmen, want ongeveer 350 km van de route 
is stroomopwaarts!

Toch niet weerhouden, zijn wij de uitdaging 
aangegaan deze route doorlopend in de oos-
telijke richting te varen. Na 47 dagen pedde-
len, lijnen, slepen en overdragen hebben wij de 
route tot ons verbazing ook voltooid!

door Geoff en Valerie Welch



 

In new York staat
De route kent een aantal duidelijk verschillen-
de landschappen. Vanaf Old Forge kronkelt 
de route langs een ketting van meren door de 
bergachtige Adirondacks, wat vanaf het water 
mooie vergezichten oplevert. De Adirondacks 
zijn de speeltuin van de rijken, met hun impo-
sante vakantievilla’s aan het water en hun jach-
ten en motorboten afgemeerd voor de deur. 

Na een dag of zes verlieten wij de rustige wa-
teren in de bergen en begonnen aan een week 
durende afdaling van de Saranac River. De rijk-
dom van de Adirondacks gaat over in armoe-
de. Je peddelt langs een aantal verlaten en 
verbouwde fabrieken en draagt bij oude stuw-
dammen over, allemaal getuigen van een in-
dustrieel verleden. 

De Saranac bevat veel wild-
water en heeft de reputatie 
als een botenkraker. Toch 
durfden wij in onze vol-
geladen boot tot WW3 te 
varen en droegen het ene 
stuk WW4/5 over. 

Na de mooie 4 km lang 
getrapte stroomversnel-
lingen bij de stad Platts-
burgh plons je uitge-
put in Lake Champlain. 
Het langgerekte meer 
is 200 km lang en 23 km 
breed en wij moesten 
een oversteek van 50 
km maken. Het meer 
is berucht om de aan-

houdende zuidenwind en flinke golfslag. De 
volgende dag was er een gunstig weerbericht. 
Ondanks onze vermoeidheid vertrokken wij 
om 04.30 uur ’s ochtends om problemen te 
vermijden. Na 7 uur varen, onderbroken door 
een pauze voor ontbijt op North Hero Island, 
bereikten wij veilig de noordoost hoek van het 
meer in de buurt van Swanton in Vermont.

door Vermont, Quebec en new Hampshire
De staat Vermont (Green Mountain State) 
maakt haar naam waar. Zij heeft een heuvel-
achtig landschap met veel boerderijen, die als 
nadeel meebrengen dat je beter geen water uit 
de rivier kunt drinken (te veel landbouw che-
micalien). Peddelen in Vermont is grotendeels 
stroomopwaarts, over de aantrekkelijke Mis-
sisquoi River. Wij doken voor een paar dagen 
de Canadese provincie Quebec in. Tot ons ge-
noegen hadden we weinig last van de stren-
ge grenscontroles bij terugkomst in de VS, al-
hoewel ze ons bij de onbemande grenspost 
met videobewaking een paar vreemde vra-
gen stelden (“Hoe heet uw schip?” – Floating 
Dutchman en “Hoe heten uw bemannings-
leden?” – Hij heet Geoff). 

Weer terug in de VS moesten wij stroomop-
waarts lijnen, slepen en waden in de Clyde 
River, een van de moeilijkste trajecten van 
de reis (volgens ons). Na een nodige rust-

dag, de enige die wij hebben genomen, was 
het “what goes up, must come down”. Met 
stroom mee genoten wij van de wildwater 
WW2-3 in de Nulhegan River en een luie toer-
tocht over de Connecticut.
De ontspanning was van korte duur. Wij 
moesten weer stroomopwaarts over de Am-
monoosuc en Androscoggin Rivers door New 
Hampshire, thuisland van de overdekte brug-
gen. Deze staat heeft ook grotendeels een 

agrarische landschap. 
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Vermont en New Hampshire hebben een rijk 
industrieel verleden, gebaseerd op bosbouw 
en de papierindustrie. De steden en dorpen in 
deze regio tonen hun vergane glorie, met op-
merkelijk veel huizen en huisraad te koop en 
veel dichtgetimmerde winkels. Wie kan, trekt 
weg. Wij zijn gewaarschuwd voor diefstal bij 
de overdragingen, zagen een paar trucks ons 
stalken en namen de nodige maatregelen. Een 
dakloze man zag onze kanokar zitten met de 
wielen omhoog bovenop de bagage, riep ons 
naar de oever toe en zei “die wieltjes zijn han-
dig bij het slepen, als de boot op zijn kop in het 
water ligt”. Geestige zwerver!

“als je Maine bereikt, 
heb je het ergste gehad”
Na de Androscoggin gaan wij van New Hamp-
shire over in Maine. Het noorden van Maine, 
waar wij varen, is grotendeels onbewoond en 
eten inkopen vergt een degelijke planning. De 
bosindustrie in Maine draait nog goed. Da’s 
goed ook, want behalve toerisme is er weinig 
andere economische activiteit in Maine. 

De eerste helft van route in Maine loopt door 
een relatief plat landschap met eindeloze bos-
sen en veel grote meren. De tweede helft be-
staat uit grote rivieren, waarvan de Penobscot 
en de Allagash voor ons de belangrijkste zijn. 
Maine herbergt echter de twee meest beruch-
te passages van de route, Little Spencer Stream 
en Mud Pond Portage. 

Waden stroomopwaarts door de 6 km lange Lit-
tle Spencer Stream nam de hele dag in beslag. 
Het regende pijpenstelen bijna de hele dag en 
wij werden er een beetje depri van, alhoewel 
de rivier best mooi was. De beloning kwam op 
Spencer Lake. Wij kampeerden op een para-
dijselijk zandstrand en werden getrakteerd op 
een prachtige rode zonsondergang achter de 
bergen. 

Mud Pond Portage (de naam zegt het al) is een 
overdraging van 2 km door kniehoge blubber 
die wij tenminste 3 keer met boot, bagage en 
al moesten lopen. Bij aankomst was er onweer. 
Na veel wikken en wegen namen wij toch de 
sluiproute, een overdraging naar Chamber-
lain Lake van 15 km over ruige boswegen. Bij 
de aanmelding voor een kampeerplek aan het 
meer zei de boswachter tegen ons “you guys 
must be crazy!”.

Sluitstuk van de route is de beschermde Alla-
gash Wilderness Waterway, een reeks meren 
met ertussen stukken WW 1-2. De Allagash is 
een prachtige rivier en bevaren door begelei-
de kanotrektochten, maar wij zagen maar twee 
andere groepen. Hier zagen wij wel het meeste 

groot wild, talloze in het water grazende elan-
den. 
De Allagash gaat over in de St John River. Voor-
dat je het weet en eigenlijk voordat je het wil 
kom je aan in Fort Kent, eindpunt van deze 
Trail.

evaluatie
Volgens goed Nederlands gebruik hebben wij 
ons reis geëvalueerd. Wij kijken natuurlijk ver-
heugd terug op de vele fantastische vaardagen 
op stille meren, rustige rivieren en spannend 
wildwater, alles gepaard met interessant en ge-
varieerd landschap. 

Vanzelfsprekend is het meest positieve punt 
dat wij het eindpunt hebben gehaald! Wij had-
den niet een gevoel van “wat een prestatie” (al 
is het dat wel), maar wel een gevoel van diepe 
voldoening. Zelfs de beruchte moeilijkheden 
(de oversteek van Lake Champlain, de lange 
overdragingen, de Clyde, Little Spencer Stream 
en Mud Pond Portage) vielen mee, achteraf ge-
zien. Wij deinen lang na van deze reis.

Het tweede pluspunt waren de vriendelijkheid 
en behulpzaamheid van de Amerikanen onder-
weg. Twee keer waren wij bij z.g. Trail Angels 
(behulpzame bewoners) uitgenodigd bij hen 
te overnachten. 
Na een koude en regenachtige dag op de Nul-
hegan River nodigde een studente, bezig met 
een vogeltelling, ons uit in het verwarmde 
bunkhouse te slapen in een privekamer. Wij 
mochten douchen en gebruik maken van de 
keuken. Een no-brainer! Zo hebben wij een 
nacht in de tent in stromende regen vermeden. 

Op Rangeley Lake gingen wij in op de uitnodi-
ging van een wildvreemde man (John) in zijn 
“vakantiehuis” te overnachten. Wij konden kie-
zen uit drie royale slaapkamers, met een eigen 
badkamer! Diner ’s avonds met zijn vrouw en 
twee van hun vrienden met achteraf een heuse 
vuurwerkshow ter viering van 4 juli maakten de 
avond compleet. De Appalachian Trail is in de 
buurt en John had veel wandelaars ontmoet, 
maar nooit mensen die de hele NFCT deden. Hij 
wilde volgens ons weten wat voor gekken zo’n 
kanoreis ondernemen. Klap op de vuurpijl was 
dat hij ons met boot en bagage de nodige lift 
gaf in zijn antieke truck 20 km langs de Dead 
River, die ook dood was (geen water). Benzine-
geld moesten wij schenken aan een goed doel 
(de NFCT, dus)!

Aan de negatieve kant was het drie keer in-
storten van onze degelijke Duitse kanokar de 
meest vervelende gebeurtenis. Hierdoor verlo-
ren wij de begeerde 2-Ster status (de hele rou-
te in een doorlopende reis van west naar oost 
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voltooien, zonder hulp van derden). Vanwege 
deze pech moesten wij twee keer om een shut-
tle vragen en kregen wij maar 1-Ster. Bah! Mis-
schien doen wij de Route nog een keer juist om 
2-sterren te halen! 

Heb je zin in (een deel van) de nFCt?
Omdat de route grotendeels dun bevolkt is, 
krijg je een flinke dosis Amerikaanse platte-
landscultuur mee. De mensen zijn makkelijk 
toegankelijk, nieuwsgierig en erg vriendelijk.

Ieder doet de route op zijn eigen manier. Wij 
deden het op z.g. Nederlandsennormaal. Net 
voor ons reisde een verliefd stel superlichtge-
wicht en at alleen astronautenvoer voor zes 
weken. Net na ons kwam een stel dik in de ze-
ventig, die veel gebruik maakte van shuttles 
en motels. Je kunt varen als through-paddlers 
(zoals wij) of als z.g. section paddlers, die ped-
delen een of meerdere van de 13 kaarten over 
een paar weken. Je kunt ook de route in drie-
en knippen en alleen met stroom mee varen.

De NFCT is een degelijke organisatie, publiceert 
een gids en kaarten en heeft een informatieve 
webstek (http://www.northernforestcanoetrail.
org/). De route is goed te volgen met hun 13 
kaarten en hun gids. Voor through-paddlers is 
er een apart handboek. De NFCT heeft waar no-
dig toegang tot privegrond geregeld en zelfs 
extra eigen kampeerplaatsen aangelegd. Daar 
slaap je als een soort paalkampeerder. Af en toe 
moet je op een echte camping, dan wel op zijn 
Amerikaans, met je tentje tussen gigantische 
kampeervrachtauto’s.
 
Valerie heeft een mooie presentatie gemaakt 
(in het Engels en Nederlands). Die bevat niet 
enkel mooie plaatjes, al zijn er veel daarvan, 
maar geeft aan hoe wij de reis hebben aange-
pakt en hoe wij de problemen hebben opge-
lost. Ze heeft ook een uitgebreide blog in het 
Engels geschreven (http://nfct.paddler.nl/). 
Dit heeft zij gedaan in de hoop anderen aan 
te moedigen iets soortgelijks te doen, zo niet 
de hele route, dan wel een deel ervan. Daarbij 
kunnen wij je flink helpen.
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Pampus is the place to be

Wie van de lezers is op  zondag 22 maart nog 
meer op Pampus geweest? 
Harrie uit Wolvega was er, Fedor uit Breda met 
zijn supersnelle Racer, Leen in zijn Searocket 
natuurlijk. Het forteiland was zonovergoten: 
vrij uitzicht naar Amsterdam, Burgerdam, de 
windmolens op de dijk naar Lelystad en aan 
de andere kant het Paard van Marken. 

En het eiland was die dag helemaal van ons! De 
horeca en de bunkers waren nog niet open, zo 
vlak voor het begin van het seizoen. Geen toe-
risten en dagjesmensen. Alleen maar kajakkers. 
Zoals de rappe Jorg uit Lelystad, Alex in de 
oranje polyethyleen uit Bussum. Uit alle wind-
streken kwamen ze langs.
Op het water op deze wonderschone dag, zag 
je al best veel zeilbootjes. 
Wij van kanovereniging Aquavite, organisator 
van de tocht die dag naar Pampus, kwamen 
peddelen vanuit Almere. Het Gooimeer over, 
onder de Hollandse brug door, langs Muider-
berg en de dijk direct overgestoken naar het ei-
land. 25 km op en neer, en met het gezelschap 
van de dag ging het best hard.

Pampus was de perfecte lunchplek. Wat zaten 
we daar lekker! We waren net aan onze brood-
jes begonnen, toen er opeens nog een kano 
aankwam. Gevolgd door meer stemmen. He 
wat leuk: het waren Merel en haar vriend uit 
Zeeburg!. "Hoe is het?!".
En even later weer een setje dat hun kajaks het 
strand op trok! Die kwamen net van Marken. 
Bij dat tweetal zat ook iemand waarmee een 
van ons clubje eerder gevaren had. Nou moe! 
Is dat toeval?
Nee, natuurlijk is het dat niet! Voor de winter-
vaarders is Pampus op een voorjaarsdag als 
deze de ideale stop.
Wie zijn er die dag nog meer geweest?! 

 

Alex van Putten van Aquavite  zendt ons dit verslag
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Dichter bij de kano

Nergens is Nederland zo aanwezig als in haar 
rivieren. De dichter Marsman vond ze maar 
‘traag in oneindig laagland’. De kanoër weet 
beter: wie bijvoorbeeld de Waal bevaart, kent 
de oerkracht van het water. Het is uitgerekend 
een Belg die de rivier die alles meedraagt naar 
de zee het allermooist schildert: Paul van Osta-
ijen (1896 – 1928). Hartstochtelijk, bijna afge-
beten zijn de eerste gedichten. Later luwt het 
allemaal wat en Melopee (betekenis: ritmisch 
begeleidend gezang) is daar een voorbeeld 
van. In 1925 komt de dichter ermee naar bui-
ten. Je kunt er van alles in horen. De levens-

reis natuurlijk met begin, middenstuk en ein-
de. Of het contrast met het Hollandse karakter 
dat zelfs van een grote rivier een rechte sloot 
wil maken. Nee, dan de Schelde bij Antwerpen, 
thuisland van Ostaijen!
Ons interesseert de kano waarin helemaal op 
het eind ook een man blijkt te zitten. Een klas-
siek gedicht met vier keer het woord ‘kano’! 
Hoe zit dat? Drijft de kano gewoon op de 
stroom mee? Daarin zie je de macht van het 
water, het leven en hoe snel het gaat en hoe 
weinig je er aan af of toe kunt doen. Maar dan 
had het ook een boomstronk kunnen zijn. Nee, 
er zit een man in. Zeg maar een mens. Heeft 
van Ostaijen verstand van kanoën? Dat denk 
ik niet. Wie zich mee laat drijven gaat snel om. 
Het evenwicht, dat de door eigen hand opge-
wekte vaart oplevert, ontbreekt. En stil zitten 
op de rivier is niks voor een kanoklant. Hij wil 
juist de rivier naar eigen hand zetten, temmen: 
stroomopwaarts varen, kribbetje ronden, slim 
gebruik maken van tegenstroom en in de gol-
ven van het vrachtschip duiken! Niks schuiven 
onder de maan. Willoos zich laten meenemen 
door de stroom is hem niet aangeboren. En 
toch, wie kent het moment niet. Peddel rustig 
binnenboord, niets doen, je mee laten nemen 
door wind of water, schuiven onder zon of zelfs 
maan, op weg naar het einde in een weemoe-
digheid ‘die niemand kan verklaren’ (van die 
andere Belg: Willem Elsschot). Het zijn mooie 
ogenblikken. We hebben het er niet over maar 
we weten er alles van. Niemand aan de kant 
die ons als macho’s de rivier ziet bevaren ver-
moedt dat achter ons. Ooit bereiken we ge-
dwee de zee. 

Door Rieks Hoogenkamp 

Melopee

Onder de maan schuift de lange rivier

Over de lange rivier schuift moede de maan 

Onder de maan op de lange rivier 

schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan 

de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee 

de kano, de maan en de man

Waarom schuiven de maan en de man 

getweeën gedwee naar de zee

     Paul van Ostaijen



Veilig wildwatervaren. 

Dit artikel stond lang geleden in Kanotities en 
is nog altijd van toepassing.

De komende vakantie wordt alweer gepland en 
vele wildwatervaarders zoeken een camping of 
verblijf direct gelegen aan een wildwaterrivier 
in de Alpen of Pyreneeën. 
Misschien weer een nieuwe wildwaterrivier die 
je nog nooit gevaren hebt, of weer die span-
nende rivier van afgelopen jaar, kortom het wil-
de water lokt. 
Er worden kaarten van het gebied gekocht en 
misschien ook een flussführer die je al wegwijs 
kan maken welke rivieren en wanneer te beva-
ren zijn zodat je niet midden in de zomer aan-
komt op je bestemming en dat dan blijkt dat de 
rivier droog staat of juist hoogwater voert en 
voor jou misschien onbevaarbaar wordt. Kort-
om, zorg dat je van te voren goed op de hoog-
te bent van de wildwatergradatie's en moeilijk-
heden die de rivier misschien biedt. (als je van 
tevoren goed op de hoogte wil zijn, neem con-
tact op met de TKBN, zij hebben info van de te 
varen rivieren zowel vlakwater als wildwater). 

Tegenwoordig biedt de kanohandel vele be-
schermmiddelen voor de wildwatervaarder, er 
komen ieder jaar weer nieuwe artikelen bij die 
getest in de praktijk voor zowel de beginner als 
de X-treemvaarder een steeds betere lichaams-
bescherming bieden. Je kunt je voorstellen dat 
het erg vervelend is als je op je plaats van be-
stemming bent aan-

gekomen en je constateert dat je bijvoorbeeld 
je helm of je zwemvest vergeten bent in te pak-
ken. In die afgelegen gebieden is het niet een-
voudig om even naar een kanohandel te rijden 
en je een nieuwe helm of peddel aan te schaf-
fen, zorg dus dat je een lijstje maakt voor je ka-
no-uitrusting. Die lijst kan er als volgt uitzien: 

Een stevige wildwaterhelm voorzien van zoge-
heten polstering en eventueel voorzien van ge-
laatsbeschermer, de helm moet zeker je gehe-
le hoofd bedekken, die leuke kleine helmpjes 
zien er snel uit maar bieden eigenlijk te weinig 
bescherming. 
Een stevig en niet al te lange wildwaterpeddel, 
voorzien van je naam en adres (+ 1x reserve).
Een neopreen pak, dat je bescherming biedt 
tegen het koude gletsjerwater en als je je ka-
jak uit moet een bescherming biedt tegen de 
rotsen (schaafwonden). 
Een stevig zwemvest, dat voorzien is van een 
sleeplijn, een mes direct gebruiksklaar en een 
rugzak waar je werplijn in kan zodat je die al-
tijd voor het pakken hebt. Zorg er natuurlijk 
wel voor dat het zwemvest de juiste vulling 
heeft om jouw gewicht te laten drijven; ook 
hier geldt weer dat die kleine mooi gekleurde 
vestjes er best snel uitzien maar dat je er beslist 
niet veilig in bent. 
Een werplijn mag zeker niet ontbreken, een 
lijn van ca. 20 meter is ruim voldoende om de 

meeste wildwaterrivieren te 
kunnen bestrijken. 
Een kleine EHBO set mag be-
slist niet ontbreken, ik had 
daar altijd de volgende arti-
kelen in: schaartje, jodium, 
snelverband, plastic hand-
schoentjes, pincet, watten, 
pleisters, 4 cm verband, 
2 cm verband, onderkoe-
lingsdeken, lucifers, anti-
beet stift, -aspirines. Dit 
was waterdicht verpakt 
in een kleine ronde plas-
tic container die ik in de 
kuip van mijn kajak had 
vast gemaakt. 
Een peddeljack met lan-
ge mouwen die tegen 
een stootje kan (schaaf-
wonden, takken). 
Stevige neopreen-
schoenen voorzien van 
een harde zool (rots-
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Door Rinus van der Vlies



bodem lopen) en voorzien van enkel bescher-
ming; surfschoentjes staan leuk op een surf-
plank maar geven totaal geen bescherming 
bij het wildwatervaren. 
En natuurlijk een goede wildwaterkajak die te-
gen een stootje of twee opgewassen is en zorg 
ervoor dat je kajak is voorzien van een plaat-
voetsteun zodat je niet in de punt van je ka-
jak kan schieten wanneer je bijvoorbeeld een 
kleine waterval afvaart of met hoge snelheid 
een rotsblok raakt. Ook een ruime kuip biedt 
meer veiligheid dan zo'n kuipje waar je met een 
schoenlepel in moet komen, zodat wanneer je 
niet meer kunt eskimoteren en je je kajak uit 
moet je er makkelijk en snel uit kunt zwemmen. 
Luchtzakken in je kajak bieden de zekerheid 
dat je je kajak makkelijker terug kunt vinden 
wanneer je je kajak hebt moeten verlaten en 
deze niet vol met water om een rotsblok vouwt 
of onder gespoeld raakt en niet meer te bergen 
is. Zoals je ziet moet je heel wat mee sjouwen 
om veilig te kunnen wildwatervaren. 
Als men aangekomen is op de vakantiebe-
stemming en de rivieren bekeken gaan wor-
den zorg er dan voor dat je duidelijk de uit-
stapplaats aangeeft: een kleine markering die 
te zien is vanaf het water helpt je zeker je uit-
stapplaats weer terug te vinden. Informeer ook 
eens bij andere wildwatervaarders die de rivier 
ook gaan varen of al bevaren hebben waar zij 
gaan in of uitstappen en welke moeilijkheden 
er te verwachten zijn. Verkennen vanaf de kant 
is soms moeilijk omdat je nu eenmaal niet zo-
maar een kloof in kan lopen. 

Ook bij de campingbeheerder of de plaatselij-
ke VVV is vast nog wel meer informatie over 
de te bevaren rivieren te verkrijgen, denk bij-
voorbeeld aan zogenaamde beekspoelingen 
die op gezette tijden plaatsvinden. Het zou erg 
gevaarlijk worden wanneer jij precies op dat 
ogenblik lekker aan het varen bent en na een 
paar seconden is de beek volledig volgelopen 
en komen de boomstronken en alle andere el-
lende zeer snel achter je aan gespoeld. Let dus 
goed op zogenaamde beekspoelingen!! Infor-
meer bij de plaatselijke VVV en let op de bord-
jes die vaak aan de oever van de rivier staan. De 
belangrijkste regel: GA NOOIT ALLEEN WILD-
WATERVAREN en zorg dat je met minimaal 3 
personen bent i.v.m. hulp die je nodig hebt bij 
bijvoorbeeld een ongeval. 

Als je na een enerverende wildwatertocht weer 
op je vakantieadres bent teruggekeerd en je 
alle natte kajakspullen wilt laten drogen, doe 
dat dan wanneer je op een camping in de Al-
pen staat alleen als je er zelf bij bent. Ga beslist 
niet weg en denk dat je spullen lekker droog 
zijn wanneer je weer terug komt. Het dieven-
gilde slaat ieder jaar weer toe, vooral in de Fran-
se Alpen. 
Alvast een fijne en veilige wildwatervakantie 
toegewenst. 
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Pannenkoekentocht
Het weer is niet slecht maar ook niet goed te 
noemen: af en toe regen en wind met soms 

een mager zonnetje. 
Typisch vroeg-in-het-
voorjaar-kanoweer. 
Het is 21 februari, 
de dag waarop de 
pannenkoekentocht 
weer wordt gevaren. 
Om 09.00 uur zijn de 
deelnemende drie 
heren en twee da-
mes bij het clubhuis 
om de boten op te 
laden. Na een kopje 
koffie of thee rijden 
ze naar de Graven-
bol (natuurgebied bij 
de Lek ten oosten van 

Wijk bij Duurstede, red.) waar op de betonnen 
plaat wordt gestart.

Koppositie
Dianne, die pas weer aan het varen is toegeko-
men, geniet met volle teugen. Sjoerd pakt al 
snel de koppositie, maar de beide dames pik-
ken dit niet en zetten er de sokken in. Daar is 
echter ook nog Spekkie, de uitvinder van de zo 
beroemde Spekboot. Hij duikt met zijn boeg 

in het van schuimkopjes voorziene water van 
de Lek en heeft dan ook snel de koppositie te 
pakken. Vanaf de wal kan ik het allemaal aardig 
goed volgen. Toch moet ik weer snel naar huis, 
want Jan Jelle zou me naar de veerpont bij Beu-
sichem brengen. Daar is namelijk het eindpunt 
van de 16 kilometer lange tocht. Als ik over de 
Lek gebracht ben en de veerpont af stap ruik 
ik de pannenkoekengeur. Daar varen ook de 
vijf leden het kleine inhammetje al in. Op het 
zandstrand kunnen ze goed afmeren. Via een 
weg omhoog langs de camping arriveren ze bij 
‘t VeerHuys. Wat een gezellig restaurant is dit! 

Herbergier en bier
De pannenkoeken worden een voor een bin-
nengebracht;  de een nog groter en lekker-
der dan de andere. Weldra is het dan ook erg 
stil aan tafel. Zelf laat ik me het biertje goed 
smaken. Uiteraard ook de pannenkoek met 
de passende naam “Herbergier”. Tegen 14.15 
uur neem ik afscheid en begeef ik me naar de 
veerpont. Intussen is het behoorlijk guur ge-
worden. Ik zie aan de vlag van de veerpont dat 
de wind aan kracht heeft toegenomen. Geluk-
kig hebben de kanovaarders ‘m zo meteen bij 
het terugvaren pal in de rug. Ze zouden nu wat 
binnendoor varen langs de oude steenfabriek 
De Lunenburg waar heel vroeger ons clubhuis 
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stond. Ik bel Jan Jelle op om me op te halen en 
zie intussen de kajaks het haventje uitdraaien. 
Nog even uitzwaaien.
De veerpont meert aan en Jan Jelle pikt me op. 
Zo had ik al met al toch nog een mooie dag al 
deed het me pijn dat ik niet mee kon varen. Erg 
jammer, maar ja de ouderdom komt met ge-
breken.  Misschien hebben volgend jaar ande-
re clubs van de TKBN belangstelling om mee te 
varen. Spijt zullen ze er niet van krijgen.

Terwijl ik met Jan Jelle over de dijk 
rijd, neemt een enorme colonne een-
den nog afscheid van ons met een 
hoop gekwaak alsof ze willen zeg-
gen: " Mooi hè, die rivier van ons!" 
En gelijk hebben ze. Mooi zijn de 
Nederrijn en Lek zeker, dus …. tot 
volgend jaar maar weer! 

* Toelichting op De Gravenbol: 
Bij Wijk bij Duurstede ligt een 
ouder splitsingspunt. Stroom-
afwaarts zet de naam Rijn zich 
voort langs de oude tak, die 
zo’n 1000 jaar geleden sterk 
verzand was geraakt en werd 
afgedamd. De Rijn stroomt 
er nu door een nieuwe tak. 
De Neder-Rijn splitst zich 
hier. In de noordelijke tak, 
ook wel: Kromme Rijn, ge-
noemd, stroomt tot aan 
Utrecht ooit de hoofd-
stroom die in 1122 A.D. 
bij Wijk bij Duurstede 
werd afgedamd. De zui-
delijke tak stroomt tot 
aan Rotterdam en is 
thans de hoofdstroom. 
Het gebied draagt dui-
delijk de sporen van de zich eeu-
wenlang verplaatsende rivierbeddingen ( in 
de laatste eeuwen door menselijk toedoen). In 
de 19e eeuw werd, door het graven van een 
nieuwe bedding, een zuidelijke meander van 
de Rijn richting Wijk bij Duurstede afgesneden. 
Er werd ook een stuw aangelegd. De oude ri-
vierbeddingen en voormalige zomerkaden zijn 
nog goed te herkennen.

 

Lees het laatste nieuws 
op onze website 

over cursusinformatie, 
stremmingen 

en ander kanonieuws!
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De Turfroutes
Vorig jaar zomer was ik in de omgeving van 
Oosterwolde, Veenhuizen en Appelscha. Ik 
bezocht het Fochtelooër Veen, zag kraanvo-
gels, het gevangenismuseum - nooit geweten 
dat daar een eigen bierbrouwerij is – en kwam 
langs plaatsen als Gorredijk, Haulerwijk en Jub-
bega. Wat me extra boeide was het stelsel van 
oude vaarten in de omgeving. Een wandelroute 
door de Compagnonsbossen bij Ravenswoud 
kruiste diverse van die oude vaarten met weel-
derig begroeide oevers en oude ophaalbrug-
gen. Bij Veenhuizen liep de Kolonievaart en 
langs Oosterwolde slingerde de Boven Tjon-
ger. Een laatste wandeling in de Lindevallei bij 
Oldeberkoop deed me, thuisgekomen, alle ka-
noboekjes verzamelen. Hier kan gevaren wor-
den! Je kunt er met gemak kortere of lange-
re tochten maken, dagtochten en meerdaagse 
trektochten, alleen of met een groepje.

de Opsterlandse Compagnonsvaart
In Kanotities 1999-1 schrijven Dieuwke Bilder-
beek en George Lagas over verkenningen langs 
de Opsterlandse Compagnonsvaart en spreken 
over een gebied dat landschappelijk zó mooi 
is. Mee eens! 
De gemeente Opsterland ligt in de Friese Wou-
den, grenzend aan Groningen en Drenthe. De 
naam Opsterland duidt op het hoger gelegen 
land, met zandgronden en bossen zoals bij 
Beetsterzwaag en Bakkeveen, dat al 7 meter 
hoger ligt dan Akkrum en Grou. Vanuit deze ho-
ger gelegen gebieden stroomde van oudsher 
het Koningsdiep, verderop geheten het Oud-
diep en daarna de Boorne langs Akkrum. In de 
oudheid mondde dit riviertje in de Middelzee, 
die bij hoogwater tot aan Beetsterzwaag reikte. 

de turfvaarten
Vanaf rond 1600 zijn in het grensgebied van de 
drie provincies vaarten gegraven om turf af te 

voeren uit de veengebieden en is de benaming 
Turfvaarten ontstaan. De exploitatie van de 
turfwinning was in handen van diverse maat-
schappen, Compagnons genoemd en zo komt 
deze naam overal voor in de streek. De grootste 
turfvaarten zijn de Drentse Hoofdvaart, Mep-
pelerdiep, Opsterlandse Compagnonsvaart, 
Nieuwe Vaart, Boorne, Engelenvaart, Tjonger, 
Helomavaart, Linde, Kalenbergergracht en We-
tering. En tussen deze vaarten zijn nog de no-
dige dwarsvaarten gegraven. 

De vaarten lopen over het algemeen door stil 
landelijk gebied en langs oude dorpjes. Hier 
en daar is er een sluis, waar je veelal kunt om-
dragen als je niet de sluiswachter wilt bellen of 
wachten tot de schuttijden. Er zijn veel ophaal- 
en draaibruggen, soms te laag voor een kano 
en dan moet je óf de brug bedienen óf even 
omdragen. In het fraaie Gorredijk zijn er heel 
veel lage bruggen achtereen en kun je beter 
de kano even op de wielen zetten. Landschap-
pelijk zijn er heel mooie stukken bij, mooie 
oude huisjes langs de oevers en dankzij alle 
begroeiing zie je geregeld een fraai coulissen-
landschap.

Op veel plaatsen zijn goede voorzieningen, 
passantenhavens, ligplaatsvoorzieningen met 
toiletten en douches, eetcafes, restaurants, 
(mini)campings. Over het algemeen zijn de 
oevers van de turfvaarten laag, uiteraard geldt 
dit niet overal. 

en nu de routes
Je kunt de Turfroutes opdelen in dagtochten, 
steeds weer vanaf een ander startpunt. Maar 
ook kun je kortere of langere rondgaande trek-
tochten varen via de turfvaarten. Per route kun 
je kiezen waar je wilt starten: bij een camping, 
jachthaven, passantenhaven, of zoek een ge-
schikte plek bij een lage oever waar de auto 
kan blijven staan. 

• Rondje Kuinre. 
Een rondgaande tocht via de Kuinder, Tjonger, 
Helomavaart en terug via de Linde naar Kuinre. 
Lengte 28 km. • Rondje Akkrum. 
Een rondgaande tocht via De Boorne, Nieuwe 
Diep, Buitenringvaart, Het Deel en Polsloot. 
Lengte 28 km.• Ronde via Gorredijk. 
Via de Nieuwe Vaart naar Uilesprong. Hier via 
de Boorne naar Akkrum en daar via Het Deel en 
Heeresloot naar Heerenveen. Of bij Uilesprong 

Door Charles Füss
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via de Buitenringvaart naar de Heeresloot. Dan 
via de Engelenvaart en Tjonger naar Oosterwol-
de en daar via de Opsterlandse Compagnons-
vaart terug naar Gorredijk. Lengte 90 km of ver-
kort 80 km, goed voor een korte trektocht.• Grote ronde via Zwartsluis. 
Via het Meppeler Diep en de Drentse Hoofd-
vaart tot Hijkersmilde, daar via de Witte Wijk 
naar Appelscha en via de Appelschaster Vaart 
naar Oosterwolde. Dan via de Opsterlandse 
Compagnonsvaart naar Gorredijk. Daar via de 
Nieuwe Vaart, Nieuwe Diep en Boorne naar Ak-
krum. Dan Het Deel, Monnikerak en Heeresloot 
naar Heerenveen. Dan de Engelenvaart, Tjon-

Overnachtingsadressen
Het boekje van Rob Nuij bevat adressen van 
campings langs de routes. Ben je lid van Vrien-
den op de Fiets dan heb je een boekje met vele 
Bed en Breakfast adressen. Het boekje van Hans 
Nunnikhoven geeft naast campings ook adres-
sen van B&B’s en restaurants langs de routes. 
In de TKBN kampeergids staan de volgende 
campings langs de wateren van de Turfroutes 
of gelegen binnen 500m vanaf het water: 

Water: Boorne / Nieuwe Diep / Nieuwe Vaart / 
Opsterlandse Compagnonsvaart.
Campings: Akkrum, Oldeboorn, Nij Beets (via 
zijvaart bij Uilesprong), Gorredijk, Lippenhui-
zen.

Water: Meinesloot / Engelenvaart / Nieuwe 
Heerenveens Kanaal.
Campings: Akkrum, Oudehaske, Vegelinsoord. 

Water: Tjonger / Helomavaart.
Campings: Delfstrahuizen, Oldeberkoop, Scher-
penzeel.

Water: Kalenbergergracht / Wetering / Giet-
hoornse Meer.
Campings: Ossenzijl, Kalenberg, Wetering, 
Muggenbeet, Blokzijl.

Water: De Wieden (en omgeving).
Campings: Belt-Schutsloot, Sint Jansklooster, 
Giethoorn, Wanneperveen.

Water: Arembergergracht / Zwarte Water
Campings: Belt-Schutsloot, Zwartsluis.

Water: Meppeler Diep / Drentse Hoofdvaart.
Campings: Meppel, Uffelte, Wittelte (Diever).

documentatie• De oudste brochure over de Turfroute 
in het TKBN archief stamt uit 1987. De prijzen 
staan nog in guldens en de telefoonnummers 
zijn nog niet omgenummerd. Al zijn de gege-
vens gedateerd, je kunt er nog steeds varen. • De VVV Friesland gaf jarenlang de Wa-
teratlas Friesland uit, waarin o.a. de Turfroutes 
staan. • Eigentijds is het zeer goed gedocumen-
teerde boekje van Hans Nunnikhoven, hierin 
vind je veel informatie voor kortere en langere 
trektochten via de turfroutes; voor meer infor-
matie zie de website www.hnsi.nl of per email 
info@hnsportiefeninformatief.nl.• Stukken uit de Turfroutes staan ook in 
het boek Kanonatuurroutes Friesland van Rob 
Nuij (verkrijgbaar via de shop op de TKBN web-
site).• Ook op diverse websites van kanolief-
hebbers zoals www.kanoroutes.nl en www.ka-

ger, Helomavaart en Linde naar Ossenzijl. Via 
de Kalenbergergracht, Wetering en Giethoorn-
se Meer naar Blokzijl. En via de Beulakkerwijde, 
Belterwijde en Arembergergracht naar Zwart-
sluis. Vanaf Ossenzijl kun je ook via Steenwijk 
naar Zwartsluis gaan, maar per kano is dat min-
der aantrekkelijk varen. Lengte circa 180 km, 
goed voor een langere trektocht. 
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“….. en met de fiets wordt er een tochtje ge-
maakt naar het plaatsje Limburg (Duitsland), 
om o.a. de dom en het oude stadsdeel te be-
zoeken en ik doe dat niet alleen. De oude stad 
heeft een prachtig vakwerkcentrum en ik maak 
er een schets, die over mijn nek mee bekeken 
wordt. Een leuk gebeuren, vooral als er kinde-
ren bij zijn …… “

(Uit: Ik was erbij, door Fred Wessels)

Ik ben op reis, van hier naar  Waar?,
niemand zal mijn einddoel kennen.
Zwijgend zal het verre zijn,
Berust, er is geen wennen.

Dit is mijn afscheidsgroet aan jullie,
aan vriend en vijand, alle twee.
Mijn as zal over woelig water waaien,
en vlot tot rust komen in zee.

Ferry (Fred) Wessels

Fred Wessels
1928 - 2015

 

jakvaren.nl staan trajecten van de Turfroutes 
beschreven.

Bedieningstijden en kosten bruggen en sluizen
Op www.turfroute.nl geeft de Stichting De Nije 
Kompanjons veel informatie over het traject in 
Zuidoost Friesland langs de Opsterlandse Com-
pagnonsvaart en de Tjonger. De bruggen en 
sluizen in dit traject worden vanaf half mei tot 
half september bediend van 9.30 uur tot 16.30 
uur. Er is geen middagpauze. Behalve in de 
maanden juli en augustus worden de bruggen 
en sluizen op zondagen niet bediend. Op He-
melvaartsdag worden de bruggen en sluizen 
bediend, tijdens de Pinksterdagen worden de 
bruggen en sluizen niet bediend. Het traject 
bevat 10 sluizen en circa 25 ophaal- en draai-
bruggen, waarvan enkele ook voor kano’s te 
laag zijn.

• Voor het bevaren van dit deel van de 
Turfroute moet voor €19,- een entreebewijs 
worden gekocht. Dat kan bij Sluis Verlaat 1 in 
Gorredijk, bij de Damsluis tussen de Wittewijks-
brug en Appelscha en bij Sluis II in de Tjonger. 
Daarmee zijn alle brug-, sluis- en liggelden be-
taald.• De opbrengst uit entreebewijzen draagt 
in belangrijke mate bij in de kosten van onder-
houd en de kosten van sluis- en brugbedie-
ning. De instandhouding van de vaarroute is 
een taak van Provincie Fryslân, Gemeente Oost-
stellingwerf, Gemeente Opsterland en Stichting 
De Nije Kompanjons.

Met dank aan Johan Burger (zie www.kanorou-
tes.nl) voor het beschikbaar stellen van de fo-
to’s, genomen langs de Boorne in Oldeboorn.
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Verenigingsstatuten wijzigen
 is geen probleemVan oudsher bevatten de statuten van verenigingen 

soms een regel dat wijziging niet kan zonder toe-

stemming van de bond. Verenigingen die de TKBN 

met vragen hierover hebben benaderd weten nu 

dat de bond geen zeggenschap heeft over de statu-

ten van de vereniging. De vereniging is de enige die 

zeggenschap heeft over haar eigen statuten, onge-

acht wat er in staat over de bond of andere partijen.

Toelichting: volgens het Nederlands recht is een ver-

eniging een onafhankelijk orgaan. De vereniging 

kan bij monde van haar wettelijke vertegenwoor-

digers (bestuur) de statuten via de notaris laten wij-

zigen, nadat de ledenvergadering in meerderheid 

heeft besloten tot wijziging van de statuten. De ver-

eniging kan de statuten naar eigen behoefte aan-

passen, mits niet in strijd met het Nederlands recht. 

Teksten zoals dat de vereniging de statuten niet 

mag wijzigen zonder toestemming van de bond kun 

je bijvoorbeeld wijzigen in dat de vereniging zich 

bij voorkeur aansluit bij een koepel die de belan-

gen van de recreatieve kanosport behartigt. Daar-

mee onderschrijft de vereniging het belang van het 

lidmaatschap van een koepel en behoudt voor zich-

zelf de vrijheid om uit te treden. Meerdere vereni-

gingen hebben hun statuten de laatste jaren gemo-

derniseerd. 

Bestuursnieuws 

Grootwatervaren in de liftHet grootwatervaren krijgt dit jaar een krachtige im-
puls dankzij het tochtenaanbod vanuit enkele ver-
enigingen en dankzij het aanbod van Peter en Ria 
Hoek om een aantal tochten op het IJsselmeer en 
het Wad te organiseren, waaronder ook weekenden. 
Een prima ontwikkeling!

Vragen aan het bestuurHebt u vragen aan het bestuur? Stuur uw vraag naar voorzitter@tkbn.nl of secretaris@tkbn.nl.U krijgt zeker een antwoord.

algemene Vergadering 

en Beleidsvergadering

Op 28 maart is de jaarlijkse Algemene Vergade-

ring gehouden. Kanovereniging De Dolfijnen 

in Harderwijk verleende de TKBN gastvrijheid. 

Na de opening keek de voorzitter als eerste te-

rug naar het ontstaan van de TKBN en richtte 

daarbij het woord speciaal tot Paul Campagne 

vanwege diens lange en brede staat van dienst 

voor de TKBN vanaf de begintijd. De voorzitter 

stelde de vergadering voor om Paul Campagne 

te benoemen tot erelid, waarmee de aanwezi-

gen met luid applaus instemden. Vervolgens 

kreeg Paul het speldje van erelid plus een fees-

telijk boeket bloemen. De agenda vervolgend 

zijn de verslagen en de voorgestelde contri-

butieverhoging besproken. Bij de bestuursbe-

noeming trad Erik Koevoets af na 12 jaar pen-

ningmeesterschap en hij is bedankt met een 

passend geschenk en eveneens een mooi boe-

ket bloemen. Voor de ontstane vacature heeft 

Arie Verhoeff zich beschikbaar gesteld: de ver-

gadering ging akkoord met zijn benoeming. 

Na de lunchpauze waarin iedereen het nieu-

we clubgebouw van de Dolfijnen kon bewon-

deren is ’s middags een beleidsvergadering 

gehouden. Op basis van het vorig jaar vast-

gestelde meerjaren beleidsplan is gediscussi-

eerd over de hoofdonderwerpen van dit plan 

en met name de ledenwerving en PR. Een con-

clusie hieruit is dat de TKBN meer aandacht 

gaat vestigen op de doorverwijzing van be-

langstellenden naar de kanoverenigingen voor 

kennismaken met de kanosport en voor begin-

nerscursussen. 

De dag is afgesloten met een natje en nootje. 

Het volledige verslag van deze dag komt bin-

nenkort op de website te staan.

VerzekeringenHet bestuur kreeg vragen over de dekking van de verze-
keringen voor WA en Rechtsbijstand. Ook is voorgesteld 
om bij de verzekeraar na te gaan of een aantrekkelijk man-
telcontract mogelijk is voor een opstalverzekering voor de 
aangesloten verenigingen. Dit alles vergt nader onderzoek. 
Leden gaan ook zelf op onderzoek en komen dan op web-
sites over sportverzekeringen. Het bestuur acht het raad-
zaam om een echt deskundig bureau in te huren voor vra-
gen over verzekeringen; dit ter vermijding van discussies 
over vakjargon door mensen wiens vak niet op verzeke-
ringsgebied ligt.
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Bij de tKBn aangesloten kanoverenigingen
KV De Blauwe Reigers
Farmsumerweg (bij nr.21) 
te Appingedam
secr@kvdeblauwereigers.nl

Kanovereniging De Blauwe Peddel
Loc. Havenkwartier  Blauwe Stad
Brouwhuis 5 te  Winschoten
info@kanoverenigingwinschoten.nl 

KV De Futen
Meerweg 56 B te Kropswolde
j.van.hoorn@hccnet.nl

KV De Peddelaars
Holtenbroekerdijk 41-II
te Zwolle
secretaris@kvdepeddelaars.nl

KV Edam
Oorgat 17 – 19 te Edam
info@kvedam.nl

KV Kanowaard
Westdijk 14
te Heerhugowaard
secretariaat@kanowaard.nl

KV Lelystad
Uilenweg 14
te Lelystad
bestuur@kanovereniginglelystad.nl

KV Aquavite
Sluiskade 19
te Almere
dirklogchies@gmail.com

KV Driestromenland
Lingesteeg 12
te Kapel-Avezaath
basdaatselaar@gmail.com

KV Meander
Ocrieteiland 6
te Eembrugge
secretariaat@kvmeander.nl

KV Lisse 
Sportlaan 1a  
te Lisse
infomatie@kvlisse.nl

KV De IJsselstreek
Zomerdijk 41
te IJsselstein
ellabroekema@hotmail.com

KV Dorestad
Leemkolkweg 18
te Werkhoven
info@kvdorestad.nl

KV De Goudse Peddel
Burgvlietkade 103
te Gouda
secretaris@degoudsepeddel.nl

KCC Never Dry
Kralingseplaslaan 135
te Rotterdam
tom@kanorotterdam.nl

KV Lekko
Noldijk 73
te Barendrecht
secretaris@kv-lekko.nl

Bestuursnieuws 
Belangenbehartiging WadkanovarenWadkanovaren geeft een nieuwsbrief uit met re-

levante informatie over (beheers)zaken die met 

betrekking tot het Wad spelen. Iedere kanoër of 

kanovereniging die mogelijk op het Wad wil kano-

en kan zich opgeven voor deze gratis nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is gekoppeld aan de onafhankelij-

ke website www.wadkanovaren.nl en hier kun je je 

opgeven met je emailadres. 
De website wordt beheerd door Robbert van der 

Eijk, die tevens bestuurslid is van de Wadvaarders, 

een club die de belangen van de watersport op het 

Wad behartigt. Robbert gaat in het overleg met diverse betrok-

kenen, zoals overheden en Staatsbosbeheer ook 

namens de TKBN de belangen behartigen. Op de 

TKBN website komt onder Commissies/Grootwa-

ter een link naar wadkanovaren en zullen ook de 

nieuwsbrieven terug te vinden zijn.

sportstroom
Het bestuur kreeg de vraag of aansluiting bij Sport-

Stroom zinvol is. Kort gezegd is dit aantrekkelijk voor 

grote verenigingen met veel leden, veel gebruik van 

verwarming en douches, grote lichtbakken voor ter-

reinverlichting, grote stadions. Mocht dit ook voor 

onze verenigingen aantrekkelijk zijn dan komen wij 

er op terug. Op www.energievergelijker.nl kun je zelf 

de energiekosten van energieleveranciers vergelijken.

Lid bij meerdere verenigingenWat vroeger misschien zelden voorkwam is dat leden 
gelijktijdig lid zijn bij twee kanoverenigingen. In de 
Statuten en in het Huishoudelijk Reglement is hierin 
van oudsher niet voorzien en dragen beide verenigin-
gen voor dit lid contributie af. Al komt het in de prak-
tijk weinig voor, het bestuur werkt een voorstel uit om 
dit goed te regelen. De vormen van lidmaatschap zijn 
in het Huishoudelijk Reglement met de bijbehorende 
contributies beschreven. De regeling vereist een aan-
passing van dit Huishoudelijk Reglement om dubbel 
clublidmaatschap met een bijpassend tarief in het re-
glement op te nemen. 



pagina 24

In deze rubriek worden een aantal kanoroutes van Rob Nuij gepubliceerd. Deze tochten staan 
niet vermeld in de boekjes met kanoroutes van Rob Nuij, die ondermeer bij de TKBN te koop zijn. 
Alleen TKBN-leden kunnen via "mijn TKBN" de teksten en de bijbehorende kaartjes van alle in 
Kanotities gepubliceerde tochten gratis in kleur en in goede kwaliteit downloaden vanaf onze 
website www.tkbn.nl. Hoe "Mijn TKBN" werkt leest u elders in dit blad.
Belangrijk: Wilt u hindernissen (duikers etc) en noodzakelijke wijzigingen in de route aan 
ons laten weten? Informatie graag aan info@tkbn.nl af aan uw Regiovertegenwoordiger  (zie 
daarvoor de adressen achter in deze Kanotities). 

30 - Weerribben Ossenzijl – Hamsgracht
tochtlengte 19 km.
Vaarroute
Van hieruit linksaf de Linde op en neem de 1e 
vaart rechtsaf. Dit is de Ossenzijlersloot, waar-
langs wat jachthavens liggen en links een vis-
winkel. De brug van Ossenzijl onderdoor en 
hierna bij de Y-splitsing rechtdoor. Rechts zijn 
huizen en een kleine supermarkt. Iets verder-
op rechtsaf het 1e kleine fietsbruggetje onder-
door, bij bord Nationale Park De Weerribben. 
De eerste 200 m is een rommelige kant met pal-
lets enz. Je vaart nu op het Vaargat van Pijlman. 
Dit is een mooi vaartje, ± 12 m breed, afwisse-
lend open zicht en stukken met rietkanten. Aan 
het eind wordt het wat smaller en op de split-
sing ga je dan linksaf de Hamsgracht op.

De beschreven route is zoveel mogelijk buiten 
de kanoroute’s die zomers bij mooi weer druk 
zijn. Verderop vaar je een klein stukje op zo’n 
kanoroute en daar is een kanosteiger (4), waar 
je mooi even kunt rusten. Je ziet op de rou-
te veel zogeheten Amerikaanse windmolens, 
die het rietland op peil houden. Blijf de Hams-
gracht volgen. Je ziet op een gegeven moment 
een alleenstaande boom met drie windmolens 
erachter, aan de rechterzijde. Dan iets verder, 
rechts, nog een paar windmolens die stuk zijn. 
Dan ter hoogte van een roestige pijp rechts 
(als die er nog is) ga je linksaf het vaartje in; dit 
is ook ongeveer 350 m voor hoge bomen die 
verderop staan aan de Hamsgracht. Dit vaartje 
uitvaren, een paar kronkels door en dan op de 
splitsing van de Nieuwe Vaart rechtsaf en ge-
lijk weer linksaf. Dit weer helemaal uit varen en 
als je het bruggetje onderdoor gaat heel rustig 
varen en goed opletten, want hier kom je op de 
druk bevaren Kalenbergergracht. Hier linksaf 
en ± 500 m verder, voor restaurant de Rietlan-
den met verhuur van kano’s en fluisterboten, 
ga je rechtsaf. Je kunt hier eventueel een ter-
rasje pakken en een rustpauze nemen. Je gaat 
een brug onderdoor en je vaart langs een par-
keerplaats van de Rietlanden. Dit vaartje uit va-

Door Rob Nuij

ren. Op het eind is een huis met rieten dak, daar 
links omheen varen en op de splitsing linksaf. 
Je vaart nu langs een weggetje en er staan klei-
ne huisjes (vroegere turfstekers woninkjes die 
je kunt huren, tel. 0561-477743). Wat verder-
op is weer een restaurant met verhuur van ka-
no’s en fluisterboten. Daarna linksaf de haakse 
bocht door, iets verderop 1e vaartje rechtsaf, 
de Bokvaart op. Dit is ook een kanoroute, een 
mooi vaartje door een bosgebied, ± 8 m breed. 

Je komt nu langs genummerde kanosteigers 
(nr. 12, 13 en 14). Verderop ga je een haakse 
bocht naar links in en neem je het 1e vaartje 
rechtsaf. Je komt verder langs steigers 15 en 16, 
bij 16 is een open stuk water met een kruising, 
hier rechtdoor gaan. Dan is bij steiger 18 weer 
een open stukje en vaar je schuin rechtdoor, 
daar zie je een klein loopbruggetje met daar-
voor steiger 19. Doorvaren en bij de 2e inham 
van water aan je linkerzijde, ga je linksaf. Dit 
is ook de kanoroute en bij een bord van cam-
ping. Je vaart rechts langs de bomen en daar-
na rechtsaf. Dan vaar je op een gebouw af van 
Staatsbosbeheer met daarnaast een restaurant. 
In het gebouw van Staatsbosbeheer is een ex-
positie over de Weerribben. Je kunt hier goed 
uitstappen en er zijn bankjes, vaar dan net voor 
het 1e steigertje van de jachthaven erin, dan 
kom je bij een groot grasveld.
Verder varend ga je langs het jachthaventje 
naar de huisjes aan de Kalenbergergracht, daar 
rechtsaf en de brug van Ossenzijl onderdoor en 
verderop op de splitsing linksaf de Linde op en 
voor de brug, rechts, is de instapplaats.

samenvattend
Een vaartje door een mooi natuurgebied en 
smalle watertjes (geen last van harde wind), 
met terrasjes aan het water voor een mooi 
dagje uit.

aanrijroute
Op de A6 bij Emme-
loord de afslag Emme-
loord-Steenwijk-Mar-
kenesse (N351) nemen. 
De N351 volgen naar 
Kuinre en bij Kuinre bor-
den volgen Ossenzijl. Bij 
de huizen van Ossenzijl 
linksaf richting Slijken-
burg (fietsbordje). Dan 
iets verder, net over de 
brug rechts, is de instap-
plaats met kanosteiger.

 

Kanonatuurroutes
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Tochtaankondigingen

Monumententocht
Kv Skonenvaarder houdt op 12 september 2015 de jaarlijkse Monumententocht. Deze tocht werd 
tot nu toe georganiseerd door De Lindevaarders i.o. Die hebben ons alle elf Friese steden laten 
zien. Vanaf dit jaar neemt Kv Skonenvaarder deze activiteit over. Daarom gaan we nu naar mooie 
plekjes in Overijssel.

Dit jaar bezoeken we Vollenhove en Blokzijl. De start zal in Vollenhove zijn. De details zijn nu nog 
niet bekend. Zie eind augustus voor verder informatie: www.skonenvaarder.nl of 
mail t.z.t.  info.skonenvaarder@gmail.com

Van onze commissies
nieuws van de vaar- en activiteitenkalender; 
Jaap ruiter, Coördinator Vaarkalender tKBn

Het voorjaar is begonnen, op de kalender in elk 
geval. Naar buiten kijkend merk ik er vandaag, 
eind maart, nog niet zo veel van helaas. In de 
tuin zie ik echter de knoppen aan de fruitbo-
men  al wat dikker worden. Over enige weken 
staat alles vol in bloei. Hetzelfde geldt voor de 
vaarkalender. Heel veel is er al voorbereid. Op 
het moment dat u deze Kanotities ontvangt 
komt ook het kanoseizoen volledig op gang. 

Groot en gevarieerd aanbod
Dank zij de inzet van velen hebben we een 
nieuwe mijlpaal bereikt. Het is nu pas eind 
maart maar er staan al meer tochten op de 
vaarkalender dan er de laatste paar jaren op de 
(ook toen al goed gevulde) lijst voor kwamen.  
Extra verheugend is het daarbij dat het niet al-
leen gaat om meer van hetzelfde maar dat zo-
wel de toervaarders als de grootwatervaarders 
kunnen kiezen uit een groot en gevarieerd aan-
bod. Wil je extra aandacht aan je techniek en 
veiligheid besteden of de overstap van klein 
naar groot of zout water maken? Ook dan vind 
je vele mogelijkheden binnen ons aanbod. Lees 
de rubriek uitgebreide aankondigingen maar 
eens goed door. Je vindt er beginnerstochtjes 
op veilig klein water tot groottochten met op-
leidingselementen van de Waddenzee tot in 
Zeeland. 
Aan welke tocht je ook mee doet, zorg wel al-
tijd voor een goede op de omstandigheden 
toegespitste uitrusting, de juiste en voldoen-
de warme kleding inclusief een volledig setje 
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reservekleding dat droog ingepakt zit en vol-
doende eten en (warm) drinken voor onder-
weg. Informeer bij twijfel vooraf bij de tocht-
leiding wat er nodig is voor de tocht waaraan 
je mee gaat doen. 

Het laatste nieuws
Bij het aanleveren van de kopij waren van en-
kele tochten de details nog niet bekend. Houdt 
daarom de Vaarkalender op de TKBN website 
goed in de gaten. Elke tocht wordt daar als eer-
ste op vastgelegd. Ook laatste moment ver-
anderingen zie je hier als eerste. Ook via de 
nieuwsbrief (als je jezelf daarvoor hebt aange-
meld) houden we je regelmatig op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen.

Kopij
Verenigingen en anderen die kanotochten of 
cursussen willen aanbieden zijn van harte wel-
kom om dit via de Vaarkalender kenbaar te la-
ten maken. Stuur de aankondiging tijdig in (bij 
3 maanden van tevoren zit u altijd goed; kijk 
voorin Kanotities voor de uiterste kopijslui-
tingsdata) en wij plaatsen deze voor u in Kano-
tities, op de website en in de Nieuwsbrief. Doet 
u er een foto (minimaal 2 mb groot) bij dan valt 
uw tocht of cursus extra op. De mailbox vaarka-
lender@tkbn.nl staat open voor u. Wilt u vanuit 
een commerciële achtergrond iets laten publi-
ceren, neem dan contact op met de redactie. 
Onze advertentieprijzen zijn heel schappelijk.

Een rubriek waar de redactie boekrecensies opneemt die voor de recreatieve kanoer interessant 
kunnen zijn.

recensie Handboek Varen op de Waddenzee
Auteur Marianne van der Linden,  Hollandia, ISBN 978-90-6410-5487, € 34,95

In januari is het “Handboek Varen op de Waddenzee” verschenen. Het is een zeer informatief en 
gemakkelijk leesbaar boek, dat ingaat op alle aspecten die om de hoek komen kijken als je op 
het Wad wilt varen, of dat nu in een kano is of op met een groot zeiljacht. Het is geschreven voor 
niet-met-menskracht-voortgedreven-vaartuigen voor ogen, dus niet expliciet voor kanoërs. Tóch 
staat het boek ook voor hen vol met nuttige wetenswaardigheden. De meeste informatie, bij-
voorbeeld als het gaat om de soorten betonning, uitleg over golfhoogte en brekers of over het 
reductievlak,  is voor iedereen die op het Wad vaart belangrijk.

Vaak wordt diep ingegaan op een onderwerp, bijvoorbeeld als het gaat om het bepalen van de 
diepte of bij de uitleg van de twaalfdenregel (waarmee de tijd om een ondiepte te passeren be-
rekend kan worden, red.). Het boek is opgebouwd uit acht hoofdstukken, waarin achtereenvol-
gens worden behandeld (1) de Waddenzee als vaargebied, (2) met wat voor schip je het Wad op 
kunt gaan, (3) hoe het zit met stroming en getijden op het Wad, (4) het weer in relatie tot water 

en golven, (5) navigeren op het Wad, (6) sluizen, 
havens, geulen en platen, (7) wantij en ondiep-
ten en (8) droogvallen.

Een voorbeeld uit de onderwerpen die direct 
voor kanoërs relevant zijn is het plannen van 
een tocht op het Wad. Dit wordt door het boek 
heen in stappen opgebouwd. Eerst wordt glo-
baal aangegeven dat je vooraf naar afstand, 
diepte en stroming moet kijken en op de dag 
zelf naar zicht, wind en golven. Per onderwerp 
wordt stilgestaan bij de haalbaarheid van de 
voorgenomen tocht: hoe zit het met ieders 
vaardigheden, van welke snelheid moet je uit-
gaan, e.d. Je wordt verwezen naar de hoofd-
stukken waar het bepalen van de diepte op de 

    Boekbespreking

Door Robbert van der Eijk
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voorgenomen route uitgebreid wordt behan-
deld, en naar de uitleg over eb- en vloedstro-
ming. Je komt ook onderwerpen tegen zoals 
wind tegen stroom en andere aspecten van 
het weer. Ook de mogelijkheden van naviga-
tie worden uitgebreid behandeld.

Het boek is up-to-date; zo is de vernieuwde Ere-
code van juli 2014 opgenomen en wordt de pas 
onlangs gewijzigde url voor de getijdengege-
vens van Rijkswaterstaat al juist weergegeven. 
Helaas ontbreekt echter informatie over dyna-
mische zonering (pragmatisch openstellen en 
afsluiten van gebieden). Ook de zevende re-
gel (verloop verval tussen dood- en springtij) 
wordt niet behandeld. De website www.wad-
kanovaren.nl behandelt deze onderwerpen wel 

uitgebreid, net als trouwens de meeste andere 
onderwerpen in het boek. Het boek is rijk ge-
illustreerd met foto’s en kaartjes. Bij het boek 
hoort ook een website met aanvullende infor-
matie: www.handboekwaddenzee.nl. Het is 
voor € 34,95 te bestellen bij www.scheepswijs.
nl en wordt binnen Nederland zonder verzend-
kosten toegestuurd.

Ik kan iedere kanoër die van plan is het Wad op 
te gaan aanraden eerst het Handboek door te 
nemen. Voor de op het Wad ervaren kanoër is 
het nog steeds een handig naslagwerk. En waar 
het boek ophoudt, kun je altijd in het register 
van www.wadkanovaren.nl het vervolg van de 
uitleg vinden. Voor reacties: rvdeijk@home.nl

In deze rubriek worden artikelen en aankondigingen geplaatst van niet-commerciële aard. De 
artikelen mogen maximaal 500 woorden groot zijn. Adverteerders in Kanotities mogen naast 
hun advertentie een kort redactioneel stukje – advertorials en info - aanbieden voor deze 
rubriek. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij voor deze rubriek zonder 
nader bericht niet te plaatsen en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de (juistheid van 
de) inhoud van deze rubriek. 

    Kanonieuws

nieuwkoop: 
kanodoorvaarten gered
dubbele technische innovatie

Foto’s van Herman van Huis

De waterkwaliteit in de Nieuwkoopse Plas-
sen moet beter. Daarom gaat het waterschap 
Hoogheemraadschap van Rijnland het "vuile" 
water tegenhouden door vele dammen. Het 
einde van kanorondvaarten zonder overdra-
gingen via het riviertje de Meije? Nee. Slimme 
oplossingen zijn bedacht en inmiddels uitge-
voerd of in uitvoering.

Behalve veel afdammingen in (voor ons) on-
belangrijke sloten stonden ook maatregelen 
in  kanodoorvaarten op het programma. Twee 
daarvan worden uitgevoerd met een elektri-
sche klepstuw, die je vanuit je boot kunt be-
dienen. En dat werkt prima. Maar twee ande-
re scheidingen zouden zware "flappenstuwen" 
(rubberen waterscheidingen)  krijgen. Daar kan 
je wel met een zware werkboot overheen, maar 
niet met een kano of een klein (motor)bootje. 
Die "flappenstuwen" hebben geen elektriciteit 
nodig, en daarom werd dit type ook gekozen. 
Want het elektranet ligt daar heel ver vandaan. 
Maar wij werden daar niet blij van. Overdraag-
punten maken?  Liever niet.

Vernieuwend denken
Kanobelangenbehartiger Herman van Huis van 
het Watersportverbond heeft een civieltechni-
sche achtergrond, en dat kwam nu mooi van 
pas. Hij trok een lijn met bewoners van de Meije 
(die ook met kleine bootjes wilden blijven va-
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ren), stelde parallel aan hen een bezwaarschrift 
op en... een kleine kanodoorgang werd toege-
staan.

Herman: "Na veel overleg in positieve sfeer 
gingen Hoogheemraadschap van Rijnland, 
adviesbureau Tauw en de aannemer Schouls 
een proefopstelling van een flappenstuw ma-
ken. Maar dat werkte niet. Uiteindelijk hebben 
zij een prachtige oplossing bedacht: een hy-
draulische klep die motorbootvaarders met 
de hand naar beneden kunnen pompen, en 
daarnaast een nauwe, ondiepe kanodoorgang 
zonder klep. Dat soort kanodoorgang promo-
ten we ook in ons TKBN/WSV rapport Kanovaar-
wegen." (pagina 23, punt 5 Waterkwaliteit en 
pagina 35, punt 4.2). Deze oplossing kan met 
recht een dubbele innovatie genoemd worden.

de praktijk
Inmiddels zijn de twee eerste combinatiewa-
terscheidingen in bedrijf. In de late herfst pro-
beerden we de doorgang voor kano's. En na-
tuurlijk pompten we ook even de grote klep 
voor motorbootjes naar beneden. Probleem-
loos! Bijna drie jaar praten en schrijven heeft re-
sultaat. Recent zijn in de kanodoorgangen, op 
aandringen van Natuurmonumenten, echter 
ook nog borstelscheidingen gemonteerd. Dat 
werkt nog niet naar wens, dus hebben we een 
aanpassingsvoorstel gedaan. En dat is niet alles: 
dit principe is inmiddels ook toegepast dan wel 
in ontwikkeling in het Loosdrechtse Plassenge-
bied (Vuntus), Maarsseveense Plassen (Trekga-
ten) en Sloterplas (Amsterdam).

specificaties
Onze regionale belangenbehartigers hebben 
inmiddels een rapportje met verdere achter-
grondinfo en specificaties ontvangen. En Her-
man kan hen desgewenst verdere verhalen ver-
tellen over stroomsnelheden, borstelvertraging 
en andere zaken. Want zó leert heel peddelend 
Nederland van elkaar. 

Kanosaluut op 
Zaterdagmorgen 
22 augustus 2015 

VOORAANKONDIGING
Beste kanovaarders,

Met de SAIL 2015 organisatie zijn wij in overleg 
om weer een Kanosaluut aan de Tallships te or-
ganiseren. Via deze vooraankondiging willen 
wij daarom al uw aandacht vestigen op deze 
tocht die op zaterdagochtend 22 augustus ge-
varen zal worden.
Deze tocht wordt georganiseerd door de Fe-
deratie Amsterdamse Kanoverenigingen. De 
uitvoering ligt in handen van de Amsterdam-
se Kanoverenigingen Gaasperplas, Zeeburg en 
Sloterplas. 

Het voorlopige programma:
Vooralsnog staat vast dat we zaterdagoch-
tend in de IJ-haven mogen varen tussen 9:00 
en 10:30 uur. Er zal dus vrij vroeg gestart gaan 
worden! Precieze tijdstippen per startlocatie 
volgen later.
Er zijn net als vorige keer drie verschillende 
startlocaties: 
•	 Kanovereniging	Sloterplas	
 (Christoffel Plantijnplein 1)
•	 Kanovereniging	Gaasperplas:	
 Startplaats Duivendrechtsekade
•	 Kanovereniging	Zeeburg	(Veemarkt)	;

Vanuit de 3 startlocaties varen de groepen op 
richting de IJ-haven. Onderweg worden de 
groepen samengevoegd tot een “konvooi”. 
Het konvooi mag op de IJ-haven een rondje 
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varen om de Tall ships te begroeten en vooral 
te bekijken!
We varen in een zeer rustig tempo langs alle 
schepen om alles zo goed mogelijk te kunnen 
bewonderen. Na deze vaarronde moeten wij 
het SAIL-gebied verlaten.
Het verdere programma van de dag is nog niet 
bekend.

Voor wie?
Deze kanotocht is enkel geschikt voor ervaren 
kajakkers of canadees (openkano)vaarders. 
Alle deelnemers dienen een zwemvest te dra-
gen, en iedereen moet natuurlijk goed kunnen 
zwemmen.
Voor kajakvaarders is spatzeil verplicht en de 
kajak moet geschikt zijn voor groot water. 
(Schotten, luiken en grijplijnen)
Voor open kanovaarders is drijfvermogen in de 
boot verplicht.
Tijdens de tocht dient iedereen een ID mee te 
nemen!

de kosten en inschrijvingen
Deelnameprijs: wordt via de site bekendge-
maakt. Bij alle startlocaties zijn toiletten aan-
wezig. Bij alle startplaatsen is betaald parkeren.  
Deelname kan alleen na voorinschrijving, en na 
betaling van de deelnamekosten 

Deelname is voor eigen risico. De organisatie 
is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of be-
schadiging.
De organisatie kan de tocht annuleren bij ex-
treme weersomstandigheden, of op aanwijzing 
van de SAIL 2015 organisatie.

Restitutie van deelnamegeld is in een dergelijk 
geval niet mogelijk.

Overnachten:
Bij Kanovereniging Sloterplas is gelegenheid 
voor kleine tenten om te kamperen vanaf vrij-
dagmiddag. Hier is ruimte voor een beperkt 
aantal kleine tentjes. Het terrein zal bewaakt 
worden. Voor beschikbaarheid moet gereser-
veerd worden via info@kanoverenigingsloter-
plas.nl. Kamperen is verder mogelijk bij de di-
verse campings rond Amsterdam.

aanmelden:
Binnenkort zal op de websites van de organi-
serende kanoverenigingen een link geplaatst 
worden naar de Kanosaluut 2015 site.  Aanmel-
den kan dan alleen via deze site.

Wij hopen binnenkort het definitieve pro-
gramma te kunnen publiceren, waarna wij de 
inschrijving kunnen starten. En natuurlijk ver-
trouwen wij weer een prachtig Kanosaluut te 
geven aan Sail Amsterdam 2015 met geweldig 
weer en een grote opkomst.

Vriendelijke groeten,
Federatie Amsterdamse Kanoverenigingen 
(FAK)
De organiserende verenigingen:
www.kvgaasperplas.nl
www.kvzeeburg.nl 
www.kanoverenigingsloterplas.nl

Houd nederland schoon
neem drijvend plasticafval mee.
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Vaar- en activiteitenkalender
Stuur alleen kopij

 voor de vaarkalender 
s.v.p. per email naar 

vaarkalender@tkbn.nl

Stuur alle andere ko-
pij voor Kanotities s.v.p. 
naar redactie@tkbn.nl 

datum  evenement      Organisatie

vr 24 – ma 27 april TKBN Grootwatertrektocht Friesland   Grootwater-Cie
za 25 april Almere – Volendam – Almere    KV Aquavite
za 25 – zo 26 april Molentocht & 67e Bollentocht Haarlem  HKV
zo 26 april Sliedrechtse Biesbosch    De Goudse Peddel
zo 26 april Kortenhoefse Plassen     KV Lekko
zo 26 april Toertocht door Almere    KVIJ
za 2 mei De Vlietlanden      Toer-Cie
za 2 mei Waaltocht      KVIJ
zo 3 mei Rondje Leusden     De Goudse Peddel
ma 4 mei Zeewolde      KV Lelystad
za 9 mei Voorlichtingsbijeenkomst Spree en Drweca/Wisla Toer-Cie
za 9 mei Kinderdijk      KVIJ
wo 13 – zo 17 mei TKBN Hemelvaartkamp in Ossenzijl   Toer-Cie 
wo 13 – zo 17 mei Kamper Kano Kampeer Klassieker (4K)  KV Skonenvaarder
do 14 – zo 17 mei 44e Bekentochten weekend    VKC Waalre
za 23 mei Ronde van Almere     KV Aquavite
za 23 – ma 25 mei Oversteek naar Vlieland    Grootwater-Cie
di 26 mei Hoorn en omgeving     KV Lelystad
za 30 mei  Biesbosch avondtocht     Toer-Cie
za 30 mei Muiderberg-Durgerdam-Muiderberg   KVIJ
za 6 juni Zes Poelen Tocht     De Vrije Vaarders
za 6 juni Verrassingstoertocht     KVIJ
za 6 – zo 7 juni Waalweekend      KVIJ
zo 7 juni Haagse stadsparkentocht    KV De Windhappers 
vr 12 – zo 14 juni Laagwater zwerftochten op het Wad   Grootwater-Cie
za 13 juni Oosterschelde      KVIJ
za 13 – zo 14 juni Wildwaterweekend Arras    WW-Cie
ma 15 juni Warmond en Leiden     KV Lelystad
za 20 juni Goudse Havendagentocht    De Goudse Peddel
za 20 juni De Wieden      KV de Futen
za 20 juni Stickhausen Leer-Loga Getijdentocht   De Vrije Vaarders
za 20 juni Semslinietocht     KVSO
vr 26 juni – zo 5 juli TKBN Buitenlandtrektocht over de Spree  Toer-Cie
za 27 juni - za 4 juli Zeekajakweek Côte de Granit Rose, 
  Bretagne, Frankrijk     W Noort & A Kuiter
za 4 – do 23 juli 21e internationale Elbefahrt    DKV
zo 5 juli Zuidelijk van Abcoude     KVIJ
zo 5 juli – zo 12 juli Zeekajakweek Finistère, Bretagne, Frankrijk  Walter Noort
ma 6 juli Rondom het Naardermeer    KV Lelystad
zo 12 juli Noordelijk van Abcoude    KVIJ
vr 17 – di 21 juli Ronde van West Vlaanderen     PC West Vlaanderen
za 18 juli Barssel – Stickhausen Getijdentocht   De Vrije Vaarders
zo 19 juli Oude dorpentocht (regio Reeuwijk-Bodegraven) De Goudse Peddel
vr 24 juli – za 8 aug TKBN Zomerkamp in Giethoorn   Toer-Cie
za 25 juli Markermeer      KVIJ
ma 27 juli Medemblik      KV Lelystad
za 1 – za 8 aug Stad & Ommelandtocht    S&O
za 1 – zo 15 aug 55e trektocht in Polen op Drweca & Wisla  KTW-Chelmno
za 8 aug Nes-Akkrum-Nes     KV de Futen
ma 17 aug Ankeveense Plassen     KV Lelystad
za 22 aug Springersdiep      KVIJ
za 22 aug Sail Amsterdam     Amsterdamse KV’s
zo 23 aug Rondje Haarlem     KVIJ
zo 30 aug  Rondje Breda      KV Breda
za 5 sept Heechtocht      De Vrije Vaarders
za 5 – zo 6 sept TKBN Zoet-Zout Weekend    Grootwater-Cie
za 5 – zo 6 sept Dutch Vogalonga     Stg Sail Giethoorn
ma 7 sept  Eernewoude      KV Lelystad



datum  evenement      Organisatie

zo 13 – zo 20 sept  Zeekajakweek Pointe du Raz, Bretagne, Frankrijk Walter Noort
zo 20 sept Rondje Tiengemeten     KVIJ
zo 27 sept Vlist       KV Lekko
ma 28 sept  Zwolle       KV Lelystad
za 10 okt Rondje Harlingen     KV de Futen
za 10 okt Brandingvaren Langevelderslag   KVIJ 
ma 19 okt  Amsterdamse Bos     KV Lelystad
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Deelname aan TKBN 
tochten is voor 
TKBN-leden gra-
tis, tenzij er bij de 
beschrijving kosten 
worden vermeld, zo-
als kampeerkosten, 
sluisgelden, cursus-
kosten, of kosten 
zoals reiskosten 
voor het organise-
ren van een kamp of 
weekend. 

N.B.: kijk ook op 
de website voor de 
laatste tochtgege-
vens en eventuele 
wijzigingen. Tus-
sentijdse updates 
krijg je automatisch 
thuisgestuurd als je 
jezelf aanmeldt voor 
de TKBN Nieuws-
brief per E-mail.

De TKBN is niet 
aansprakelijk voor 
voorzienbare schade 
of voorzienbare 
gevaren welke be-
horen bij deelname 
aan activiteiten. 
Deelname geschiedt 
in beginsel op eigen 
verantwoording 
en op eigen risico. 
Evenmin is de TKBN 
aansprakelijk als 
een deelnemer de 
aanwijzingen van 
de vaarleiding niet 
opvolgt. Voor die 
gevallen waarin 
er een wettelijke 
aansprakelijkheid 
kan ontstaan, heeft 
de TKBN een WA-
verzekering. Deze 
verzekering dekt de 
leden van de TKBN 
(vaarleiders en 
deelnemers) tijdens 
deelname aan activi-
teiten van de TKBN 
(inclusief de voor 
TKBN-leden open-
gestelde activiteiten 
van aangesloten 
verenigingen). 
Aansprakelijk stel-
len dient te geschie-
den via de voorzitter 
van de TKBN. Indien 
je geen TKBN-lid 
bent, is het raad-
zaam om zelf een 
WA-verzekering te 
hebben. 

Uitgebreide aankondigingen 
voor de eerstkomende periode
Van alle tochten, cursussen en andere activiteiten  die in de komende paar maanden georgani-
seerd worden en die tijdig bij de vaarkalender bekend zijn gemaakt, staan hier de uitgebreide 
aankondigingen. Kijk echter ook regelmatig op de website van de TKBN onder het kopje Vaar-
kalender. Hier vindt u (indien van toepassing) aanvullende laatste moment informatie over deze 
activiteiten. Ook staan er  meerdere aankondigingen op van activiteiten die pas op een laat tijd-
stip worden vastgesteld. 

TKBN GROOTWATERTREKTOCHT FRIESLAND
Vr 24 – Ma 27 april, Grootwatercommissie
Dit lange weekend (i.v.m. Koningsdag) is de eerste in een reeks van 4 grootwater/zee-weeken-
den. Een uitgebreide beschrijving van deze tocht vind je in Kanotities 2015-1. 

ALMERE - VOLENDAM – ALMERE
Za 25 april, KV Aquavite
KV Aquavite met vaarleider Leen Braber organiseert een tocht van 26 km over het Markermeer 
van Almere naar Volendam en weer terug naar Almere met een stop bij het Paard van Marken. 
Een goede conditie en ervaring op groot water zijn onlosmakelijk aan deze tocht verbonden. Er 
wordt deze dag verzameld om 9.00 uur bij gemaal de Blocq van Kuffeler. Het vertrek is om 9.30 uur.
Vanaf het gemaal wordt via het Markermeer naar het Paard van Marken gevaren voor een korte 
stop. Vandaar gaan we door naar Volendam. Na de lunch varen we zonder stop terug naar Almere. 
Bij windkracht 4 en hoger is op het Markermeer zeevaardigheid vereist. Bij windkracht 6 of hoger 
gaat de tocht niet door. Eten, drinken en zee-uitrusting mee. Vanwege de nog lage temperatuur 
van het water varen we in neopreenpak of dry suit.
Aanrijroute: A6, afslag Almere Buiten-west (afrit 6), Tussenring (S104), afslag De Vaart (S106), 1e 
afslag links: Grote Vaartweg (bedrijventerrein De Vaart), einde (op de dijk) bij rotonde links af, na 
50m 1e weg rechts: Silokade tot bij de steiger.
Aanmelden bij voorkeur per email leen.braber@kpnmail.nl. Graag aangeven welke ervaring je hebt 
op groot water en of je het zeevaardigheidscertificaat hebt. Voor overleg of  meer informatie op 
maandag 20 of dinsdag 21 april tussen 19 en 20 uur bellen naar Leen Braber op  036 533 67 99. 

MOLENTOCHT & 67e BOLLENTOCHT
Za 25 – zo 26 april, HKV
De Haarlemse Kano Vereniging nodigt u uit om deel te nemen aan het 67e Bollentocht-weekend. 
Een bij kanovaarders geliefd weekend, met op zaterdag de Molentocht en op zondag de Bollen-
tocht. Wie wil kamperen kan vanaf vrijdag 
24 april om 14.00 uur terecht op het kampeer-
veld van HKV.  Kijk op de website www.hkvhaar-
lem.nl voor nadere bijzonderheden en route-
kaarten van de tochten.
Op zaterdag starten we om 10.30 uur met de 
Haarlemse Molentocht (21 km). We varen over 
het Spaarne richting Spaarndam en over de 
Ringvaart terug. Hierbij passeren wij 6 molens. 
‘s Avonds kunt u in de stad het Bloemencorso 
bekijken.
Op zondag starten we om 10.00 uur met de 
67e Bollentocht. Alle rondes starten en eindi-
gen in de HKV haven. Er is keuze uit drie rou-
tes: een ronde van17 km via Bennebroek; een 
ronde van 27 km via Hillegom en een ronde 
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van 35 km via de Keukenhof en Lisse.  Aanrijroute HKV: A205 afslag Haarlem-Zuid, bij 1e verkeers-
licht linksaf, daarna bij 2e verkeerslicht rechtsaf, doorrijden tot aan het Spaarne, rechtsaf en na het 
bruggetje ligt rechts H.K.V. Adres: HKV, Noord-Schalkwijkerweg 99, 2034 JA Haarlem.
De deelname bedraagt € 6,- , incl. herinnering, kamperen € 3,- p.p.p.n. ,( met caravan verplicht 
aanmelden). Meer informatie of aanmelden per e-mail: hkv@online.nl of telefonisch: 023-5330801.

SLIEDRECHTSE BIESBOSCH
Zo 26 april, De Goudse Peddel
Hij is misschien niet zo bekend als de grote broer de Brabantse Biesbosch maar de Sliedrechtse 
Biesbosch is zeker net zo aantrekkelijk voor kanovaarders. Als je heel snel reageert kun je wellicht 
nog mee. Zie Kanotities 2015-1 voor de uitgebreide aankondiging.  Opgeven: uiterlijk op woens-
dag 22 april via evenementen@degoudsepeddel.nl  of tel  06 13 49 10 12.  

KORTENHOEFSE PLASSEN
Zo 26 april, KV Lekko
De Kortenhoefse plassen is een prachtig natuurgebied. Wat is er mooier dan dit gebied in het 
voorjaar aan te doen. Doordat het grootste deel van de te varen route niet is toegestaan voor ge-
motoriseerde vaartuigen is het tevens een rustige tocht. We varen deze dag een tocht van onge-
veer 18 km. We verzamelen om 9.45 uur langs de Zuwe ter hoogte van kruising, parallelweg van 
de N201. Aanmelden uiterlijk op 23 april via e-mailadres  ikwilmee@kv-lekko.nl. Nadere instructies 
volgen na de aanmelding. Een zwemvest is verplicht, we gaan ervan uit dat u kunt zwemmen en 
voldoende kano/kajak ervaring heeft.

TOERTOCHT DOOR ALMERE
Zo 26 april, KVIJ
Marja Bakker van KVIJ organiseert een korte toertocht door Almere welke ook heel geschikt is voor 
beginnende kanovaarders. Almere is een jonge stad met verrassend veel water waarop een mooie 
en afwisselende kanotocht te maken is. De lengte van de tocht is 12 km maar kan naar wens tot 
18 km worden uitgebreid. De leden van KVIJ verzamelen in IJsselstein en rijden gezamenlijk naar 
het startpunt. Wil je hier bij aansluiten, overleg dan tijdig even met Marja. Je kunt ook om 10.30 
uur aanwezig zijn op het startpunt van de tocht, het Archerpad in Almere. Je vindt het startpunt 
als volgt: Op de A6 Amsterdam – Lelystad neem je in Almere afslag 4 richting Almere Haven. Na 
460 meter doorgaan naar de Oude Waterlandseweg. Na 200 m linksaf de Oorweg op. Na 670 m 
ga je linksaf het Archerpad op. Meld je tijdig aan bij Marja Bakker, marja.v.bakker@casema.nl of tel 
06 4093 7003. Zorg voor spatzeil, zwemvest, reserve kleding en  eten en drinken voor onderweg.

DE VLIETLANDEN
Za 2 mei, Toercommissie
De Vlietlanden vormen een prachtig natuurgebied in Midden-Delfland, het groene polderland 
tussen Delft, Schiedam en het Westland. In Kanotities van oktober 2014 staat een artikel over 
dit gebied, een laagveengebied van puur Hollandse natuur. Afgelopen jaren is in Midden-Delf-
land en Westland een vaarknooppuntensysteem aangelegd met startpunten, pauzeplaatsen en 
overdraagsteigers. De tocht volgt een deel van deze knooppuntenroutes met als startpunt de 
Kanovereniging Natsec in Vlaardingen. De vaarroute loopt via de Vlaardingervaart naar Schiplui-
den, richting De Lier, over de Zweth en weer terug naar Vlaardingen. Halverwege de Vlaardin-
gervaart liggen de Vlietlanden en gaat de route via de Middelvliet, Foppenplas en Boonervliet. 
Je kunt het hier net zo lang maken als je wilt, reken op een tochtlengte van 20 km en naar wens 
varen we maximaal 30 km. 
Afladen doen we om 09.30 uur, het vertrek is om 10.00 uur. Iedereen met een redelijke kanocon-
ditie kan deze tocht aan. Neem reservekleding (droog verpakt), eten en drinken voor de hele dag 
mee. Het startpunt is KV Natsec, Watersportweg 40, 3138 HD VLAARDINGEN
Aanrijroute: A20 afslag 8 Vlaardingen/Vlaardingen West. Einde afrit komende vanaf Schiedam 
rechtsaf (komende vanaf Maassluis, linksaf onder autoweg door). Bij T-kruising rechtsaf. Volg 
borden Kanoën Natsec via de Watersportweg, links ligt sportcentrum Polderpoort, daarna eer-
ste afslag rechts.  Voor een routekaart van het gebied, kijk op internet bij  http://www.heerlijk-
buiten.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/routes/knooppunten/kanonetwerk%20
midden-delfland%20def2.pdf . KV Natsec ligt bij punt 5 op de kaart. Vooraf aanmelden voor deze 
tocht is verplicht. Doe het uiterlijk op woensdag voor de tocht bij Charles Füss via email vaarkalen-
der@tkbn.nl of tel. 0343-577798. Alleen op de dag zelf ook mobiel bereikbaar via 06 30 69 24 71.

WAALTOCHT (INSTRUCTIETOCHT)
Za 2 mei, KVIJ
Deze tocht is geschikt voor hen die al enige ervaring op grootwater hebben. Jan Akkerman van 
KVIJ is de vaarleider van deze tocht. Hij zal gedurende deze tocht uitgebreide instructie aanbieden 
inzake het veilig varen over de drukst bevaren rivier van Nederland, de Waal. Er wordt om 9.00 uur 
verzameld bij het clubhuis van KVIJ in IJsselstein. Gezamenlijk wordt naar Gorichem gereden, waar 
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om 10.00 uur het water wordt opgegaan. Zorg voor een voor dit water geschikte boot en uitrus-
ting. Daar hoort in elk geval een sleeplijn, een goed neopreen pak en een wind- en waterdichte 
anorak bij. Ook warme kleding voor op de kant, eten en drinken moet je niet vergeten. Weinig 
ervaring op groot water? Informeer tevoren goed waar je uitrusting aan moet voldoen. Bij wind 
harder dan 5 Bft gaat deze tocht op de Waal niet door maar wijken we uit naar de Lek.  Aanmelden 
voor deze tocht kan tot 3 dagen voor vertrek via janakkerman84@gmail.com of tel. 06 3761 2208. 

RONDJE LEUSDEN
Zo 3 mei, De Goudse Peddel
De kanoroute rond Leusden bestaat uit een kanaal, Het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek en 
de Oude Lunterensebeek. Liefhebbers kunnen de tocht verlengen met 5 km door nabij de vuil-
weer met de ijzeren spijlen een keer extra over te dragen en dan richting Amersfoort te varen. Je 
beloont jezelf met een prachtig rondje door het oude stadscentrum van Amersfoort .
Het Valleikanaal is aangelegd langs de Grebbelinie, daar waar vroeger De Eem als klein en ondiep 
slootje richting Amersfoort stroomde. De Grebbelinie zelf werd in de18e eeuw aangelegd als een 

van de grote Nederlandse militaire verdedigingswerken. Ze bestaat uit bunkers, verde-
digingswallen en laaggelegen land dat bij nood gemakkelijk onder water gezet kon 
worden. We komen dan ook onderweg restanten van forten, schansen, kazematten 
en andere verdedigingswerken tegen. 
De Grebbelinie is de enige Nederlandse verdedigingslinie waar ook tussen 10 en 13 
mei 1940 hard is gevochten.  Via de slingerende Heiligenbergerbeek varen we door 
het bos langs de landgoederen De Heiligenberg, De Lockhorst en De Boom.
Op deze mooie landelijke route moet vijf keer worden overgedragen. Er is dan te-
vens de gelegenheid om op een mooie plek te pauzeren. Eenmaal kunnen we ge-
bruik maken van een z.g.  handbediende trekbak waar je de kano in kunt leggen en 
deze dan onder de weg door moet trekken. Het is elke keer wel even afwachten of 
de constructie nog werkt. De totale lengte van de tocht is 16 km over merendeels 
beschut water door bossen en langs landerijen. Op enkele plaatsen stroomt het 
water een klein beetje. We starten om 10.15 uur bij Kanocentrum boerderij Berg, 
Langesteeg 2 a, Leusden. Neem  droge reserve kleding, lunchpakket en drinken 
mee. Wil je deze tocht meebeleven, meld je dan uiterlijk op woensdag 29 april aan 

via evenementen@degoudsepeddel.nl  of op 06 13 49 10 12.

ZEEWOLDE
Ma 4 mei, KV Lelystad
De seniorengroep van KV Lelystad organiseert regelmatig mooie toertochten voor die leden van 
hun vereniging die graag op een door-de-weekse dag er met de kano op uit trekken. Vaarleider 
Frits Zuijdgeest heeft een tocht in de omgeving van Zeewolde voorbereid. TKBN leden die mee 
willen varen zijn van harte welkom. Meld jezelf minimaal 1 week van te voren aan bij Wim Noor-
dam via E-mail senioren@kanovereniginglelystad.nl. Hij zal je dan verder op de hoogte stellen 
van het programma van deze dag.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST TREKTOCHTEN SPREE EN POLEN
Za 9 mei, Toer-Cie
Het is de bedoeling om, gelijk aan voorgaande jaren, op een centrale plaats in Nederland bijeen 
te komen om de TKBN Buitenlandtocht over de Spree en de trektocht in Polen over Drweca en 
Wisla vooraf met de deelnemers en andere belangstellenden door te spreken. De locatie is nog 
niet bekend want afhankelijk van waar de meeste deelnemers vandaan komen. De deelnemers 
krijgen hierover nog bericht.  We starten om 10.00 uur met de Spree en om 13.30 uur gaan we 
verder met de tocht in Polen. Wil je bij deze voorlichtingsdag aanwezig zijn maar heb je jezelf 
(nog) niet opgegeven voor een van beide tochten? Mail dan even naar vaarkalender@tkbn.nl en 
we laten je weten waar de bijeenkomsten worden gehouden. Je bent welkom.

KINDERDIJK
Za 9 mei, KVIJ
Tijdens  de Landelijke Molendag  neemt Frank Kuipers van KVIJ je mee naar de meest bekende 
molens ter wereld. Als de wind dat toelaat zal er waarschijnlijk flink gemalen worden.  
“De molens van Kinderdijk betreffen negentien molens in het noordwesten van de Alblasserwaard, 
een streek in de provincie Zuid-Holland. Alhoewel ze worden aangeduid als behorend tot het 
dorpje Kinderdijk (gemeente Molenwaard) ligt een molen net daarbuiten (De Blokker), in de ge-
meente Alblasserdam. Het gaat om poldermolens, die twee molengangen vormen en een grote 
(ook internationale) toeristische trekpleister zijn. Alle negentien molens van het complex zijn ei-
gendom van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Sinds 1997 staan ze op de Werelderfgoed-
lijst van UNESCO. Het gebied is tevens een beschermd dorpsgezicht. De molenrijen zijn alleen te 
voet of per fiets goed te bezichtigen.”  Tot zover Wikipedia. Wij nemen de derde mogelijkheid die 
Wikipedia is vergeten: over het water,  het bestaansrecht van deze molens. 
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Wij varen vanuit Oud-Alblas via de slingers van de Alblas naar Alblasserdam. Daar gaan we rechts 
de Nederwaard op. Bij de sluis aan het einde gaan we links door de Nieuwe Waterschap richting 
de Kinderdijkse molens. Bij de museummolen pauzeren we.  Als het mooi weer is zullen de pick-

nickbankjes wel vol zitten, dus neem een stoeltje mee. Na de pauze gaan we aan 
de andere kant van de dijk te water in de  Groote- of Achterwaterschap dat 
het boezemwater is waar het overtollige water uit de polder Overwaard in 
terecht komt  en volgen dit tot het eindpunt bij de brug van de N481 (Nieu-
we Zijdeweg).

De instapplaats is nabij Oud-Alblas - de brug in N481 over de Alblas. De in- en 
uitstapplaats liggen ongeveer 2 km uit elkaar. Bij de instap is weinig parkeer-
ruimte, op de uitstapplaats des te meer dus na af- en uitladen van de kano’s 
zullen de chauffeurs hun auto naar de uitstap brengen en terug carpoolen naar 
de instapplaats.  De tocht is ongeveer 18 km lang. Vertrektijd (varen) 10:30 uur. 
Terug op uitstapplaats ca. 15:00 uur. Voor inlichtingen en aanmelden (uiterlijk 
op donderdag 7 mei 20.00 uur)bel je naar Frank Kuipers, telefoon 06-81286148.
Aanrijroute vanaf de A27, Utrecht – Breda: Neem afslag 25 richting Noordeloos/
N214.  N214 volgen. Na ca. 20 km, op rotonde,  richting Oud-Alblas (N481) Peilmo-

lenweg op.  80m voor de brug over de Alblas rechtsaf Oosteinde op. Direct links is 
de instapplaats. (51°51'38.45"N,  4°43'45.13"O)
Wegbrengen van auto’s naar de uitstapplaats (51°52’50,13”N, 4°44’27,55”O): De N481 weer op 
richting Noord, ca. 2 km volgen. Voor de volgende brug (bocht naar links) rechts aanhouden, re-
creatiestrook op.  

TKBN HEMELVAARTWEEKEND IN OSSENZIJL 
Wo 13 – zo 17 mei, Toer-Cie
Tijdens het Hemelvaartweekend kampeert de TKBN op camping De Kluft in Ossenzijl. De aanmel-
ding voor dit zeer populaire weekend is inmiddels gesloten. Het maximale aantal deelnemers is 
ruimschoots bereikt.

KAMPER KANO KAMPEER KLASSIEKER (4K)
Wo 13 – zo 17 mei 2014, KV Skonenvaarder
Gedurende het Hemelvaartweekeinde van 2015 gaat voor de 3de keer de 4-daagse toertocht 
plaatsvinden. Dit keer als ICF aangemeld internationaal evenement. De trektocht start en 
 eindigt weer bij Kv Skonenvaarder aan het Drontermeer in Kampen. Op woensdag 

13 mei is iedereen al vanaf 17.00 uur welkom bij de club voor kennismaking en 
meer detailinformatie. Van 14 tot en met 17 mei vaar je over groot en klein wa-
ter. Van meren en rivieren van de IJsseldelta tot in de kleinste slootjes en kreek-
jes van Nationaal Park De Wieden. In totaal 100 kilometer in vier mooie dagaf-
standen. Stadjes en dorpen met hun pittoreske aanblik als Vollenhove, Blokzijl, 
Dwarsgracht, Giethoorn, Wanneperveen, Belt-Schutsloot, Zwartsluis, IJsselmui-
den en Kampen zullen de deelnemers te zien krijgen. Overnachten doen we bij 
de club, in de haven en op de camping. Al die informatie krijg je vooraf thuis 
toegestuurd. De deelname is beperkt en daarom oergezellig. We rekenen na-
tuurlijk op gasten uit heel Nederland en nu dus ook van buiten de landsgren-
zen. Meer informatie komt op de website www.skonenvaarder.nl onder het 
kopje 4K. Mailen kan ook naar: vierk2015@hotmail.com Tot ziens bij Kv Sko-
nenvaarder.

44e BEKENTOCHTEN WEEKEND
Do 14 - zo 17 mei, VKC Waalre

Jaarlijks, tijdens het Hemelvaarts-weekend, organiseert de Volmolense Kano Club Waalre de 
Bekentochten; toeristisch kanoën op mooie licht-stromende Oost-Brabantse beken. In 2015 voor 
de 44e keer. De Bekentochten zijn gericht op natuurbeleving en gemoedelijk samenzijn. Vol-
gens een programma als leidraad kan eenieder naar eigen keuze een, twee, drie of vier dagen 
kanoën. Het programma biedt vaartrajecten van 4 tot 58 km op de volgende vijf routes: Bo-
ven-Dommel-Gennep-kanoroute, Boven-Dommel-Malpie-kanoroute, Beneden-Dommel-kano-
route, Aa-kanoroute en de Reusel-Essche-stroom-kanoroute. PDF’s van de vaarroutes zijn te zien 
en te downloaden via www.kanoweb.nl of via www.routesinbrabant.nl. Ook  start/finishplaatsen 
staan hier op aangegeven.
Starttijd (vanaf kampeerterrein) op 14 mei om 12:00 uur. Overige dagen om 10:00 uur.
Deelnemers dienen dagelijks zelf in overleg met mededeelnemers, vanuit het kampeerterrein bij 
de VKC, het vervoer naar startplaats en van finishplaats te regelen.
Aanrijroute: Clubgebouw Volmolense Kano Club, tegenover Molenstraat 60 5581 VK Waalre.
Deelnamekosten volwassenen: 1 dag € 2,50; 2 dagen € 3,50; 3 dagen € 4,50; 4e dag gratis.
Deelnamekosten jeugdigen t/m 12 jaar: 1 dag € 2,00; 2 dagen € 2,50; 3 dagen € 3,00; 4e dag gratis.
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Kampeergelegenheid: Bij clubgebouw VKC. Kampeerkosten volwassenen € 5,50 p.p.p.n. en jeug-
digen t/m 12 jaar € 3,50 p.p.p.n. Sluiting aanmelding: Dagelijks tot 1 uur voor starttijd (vanaf kam-
peerterrein). Info, programma en foto’s: www.bekentochten.weebly.com.
Nadere info en aanmelden: Wim Holdrinet T 040 2126160 bgg M 06 57399482 E wim.holdrinet@
gmail.com.

RONDE VAN ALMERE
Za 23 mei, KV Aquavite
Welkom op deze kajaktocht van 35 km  speciaal voor grootwatervaarders.  We bieden je een tocht 
aan over de vaarten door Almere, gevolgd door een traject op het Markermeer, het IJmeer en het 
Gooimeer. De tocht kan ook in de andere richting worden gevaren. Dit is afhankelijk van de wind-
richting en de ervaring van de groepsleden. Het is voor het grootste deel een grootwatertocht.

Deze tocht moet je een keer gevaren hebben! Er wordt gevaren met een zeekajak. 
Het dragen van een zwemvest is verplicht. Aan te bevelen is een kanokarretje i.v.m.  
1 maal overdragen. Verder heb je de standaarduitrusting voor groot water en vol-
doende eten en drinken bij je.
We verzamelen om 9.00 uur bij het clubhuis van KV Aquavite en vertrekken om 9.30 
uur. 
Aanrijroute: A6, afslag Almere Haven (afrit 4), Noorderdreef (S102), bij eerste rotonde 
rechtsaf (Westerdreef), afrijden (bij rotonde rechtdoor), na stoplicht (busbaan): ro-
tonde rechtdoor, vervolgens 1e weg rechts (Strandweg), de dijk over, weg vervolgen 
tot einde rechtsaf (Sluiskade), einde weg clubgebouw kanovereniging Aquavite (zie 
ook website www.aquavite.nl ). Navigatie: Sluiskade 19 1353 BT Almere.
Vooraf aanmelden voor deze tocht is verplicht. Je doet dit bij Leen Braber, via de 
email: leen.braber@kpnmail.nl. Graag je ervaring op groot water vermelden. Over-
leg en/of telefonisch aanmelden kan op de maandag of dinsdag voor de tocht tus-
sen 19.00 en 20.00 uur via tel 036-5336799.
 

OVERSTEEK NAAR VLIELAND
Za 23 –  ma 25 mei, Grootwater-Cie
De oversteek naar Vlieland blijft bijzonder. Wij proberen ieder jaar tenminste een keertje te gaan. 
Dit jaar is het tij heel gunstig in het Pinksterweekend. Vooral het vertrek voor de terugtocht in de 
ochtend geeft in de Vlielander Balg een heel bijzonder sfeertje met groepen zeehonden die nog 
lekker op de zandbankjes liggen. De lengte van de oversteek gerekend vanaf Kimswerd is onge-
veer 20NM exclusief het stroomvoordeel.
Op vrijdag 22 mei ben je al welkom in Kimswerd waar je je tentje kan opzetten in onze tuin. Op 
zaterdag om 10.00 uur is de briefing en gaan we ons klaar maken voor vertrek. Om  12.00 uur ver-
trekken we van Kimswerd naar Harlingen waar we de Tjerk Hiddessluis passeren en vervolgens 
pauze houden op de Noorderpier. Op hoogwater (HW 13.55 uur) vertrekken we en varen via de 
Blauwe Slenk langs het verboden eiland Griend om vervolgens via de Vliestroom nog even een 
stop in het Fransche Gaatje  te houden vlak bij de FG1 en varen we daarna in principe boven de 
Richel langs naar de tweede strandopgang bij Camping Stortemelk. 
Op zondag verblijven we op het eiland. De dag is naar eigen inzicht te besteden of, bij voldoende 
belangstelling, varen we een retourtje West-Terschelling (VT 4 uur voor HW 14.54 uur).
Op maandag vertrekken we om 8.30 uur vanaf het Noordzeestrand (direct na het omklappen van 
de ZS9 dit is ongeveer 6 uur na HW Harlingen 02.50 uur). We varen om de kop van Vlieland en 
buigen bij de haven af naar de Vlielander Balg waar we onder de Richel drooglopen en nog even 
pauze houden totdat het water op dit wantij hoog genoeg is. Daarna gaat het verder richting de 
Inschot 1 boei en via de Blauwe Slenk terug naar Harlingen. Na het passeren van de Tjerk Hid-
dessluis houden we nog even pauze en vervolgen daarna de tocht terug naar Kimswerd.
Voor deze tocht gelden de voorwaarden en regels zoals beschreven op de site van TKBN: Groot-
water – algemeen.Opleiding – standaard uitrusting en regels. Dit is een tocht voor ervaren ka-

novaarders die tenminste het niveau gevorderd/zeevaardigheid hebben. Men dient 
dit vooraf kenbaar te maken op het grootwater aanmeldingsformulier 

(te downloaden via de TKBN site). De tocht wordt aangepast aan de 
groep, de weersomstandigheden en de branding, eventueel wordt er 
een alternatieve tocht gevaren. Een goed kanokarretje is verplicht, dit 
om eventueel met de veerboot mee terug te kunnen.
Kosten: 2 x kampeerkosten. (€ 14,00 p.p. /1 tentje). We informeren nog 
of we moeten reserveren en of de borg voor het label per groep kan. Je 
draagt zelf zorg voor je maaltijden. Er is een kampwinkel en natuurlijk zijn 
er inkoop- en uitgaansgelegenheden op Vlieland. Wacht niet te lang met 
aanmelden want het aantal deelnemers is beperkt. Doe dit liefst zo vroeg 
mogelijk tot uiterlijk enkele dagen voorafgaand aan de tocht bij Peter en 
Ria Hoek 0517-642231 of 06-13522540 of via de mail: pr.hoek@gmail.com



pagina 36

 

HOORN EN OMGEVING
Di 26 mei, KV Lelystad
De seniorengroep van KV Lelystad organiseert regelmatig mooie toertochten voor die leden van 
hun vereniging die graag op een door-de-weekse dag er met de kano op uit trekken. Dit keer 
wordt er op dinsdag gevaren zodat u op 2e Pinksterdag desgewenst gewoon met de rest van 
Nederland naar de meubelboulevard kunt gaan. Vaarleider Atte Frankema heeft een tocht in de 
omgeving van Hoorn voorbereid. TKBN leden die mee willen varen zijn van harte welkom. Meld 
jezelf minimaal 1 week van te voren aan bij Wim Noordam via E-mail senioren@kanoverenigingle-
lystad.nl. Hij zal je dan verder op de hoogte stellen van het programma van deze dag.

GROOTWATERTOCHT MUIDERBERG – DURGERDAM - MUIDERBERG
Za 30 mei, KVIJ
Dit is een grootwatertocht die ook voor beginnende grootwatervaarders geschikt is. Vaarleider is 
Jan Akkerman van KVIJ. Hij neemt je mee op een tocht over het IJmeer waarbij waarschijnlijk ook 
Pampus wel even wordt aangedaan. Het wordt een tocht van 20 tot 25 km. Een voor groot water 
geschikte kano-uitrusting is verplicht. Bij wind boven windkracht 4 wordt er een andere tocht ge-
varen. Houdt de regionale weersvoorspelling van vrijdagavond 29 mei 20.00 uur hiervoor in de ga-
ten, bijvoorbeeld via www.nauticlink.com. Er wordt om 8.30 uur verzameld in IJsselstein. Om 10.00 
uur wordt gestart met de tocht in Muiderberg naast de surfclub aldaar. Je vindt deze als volgt: 
Neem op de A6 afrit 1 Muiderberg.( Dit is op de A6 richting Almere nog voor de Hollandse brug). 
Aan het eind van de afrit ga je linksaf. Na de bocht naar links neem je de eerste straat rechts, de 
Nienhuis Ruyskade. Deze weg volgen door Muiderberg. Ze gaat vanzelf over in de  Zeeweg. Blijf 
doorrijden tot je bij het IJmeer komt. Hier parkeren we langs de kant van de weg. Er kunnen maxi-
maal 8 deelnemers mee met deze tocht. Aanmelden (voor woensdag 27 mei) en info via janak-
kerman84@gmail.com of tel. 06 3761 2208.

BIESBOSCH AVONDTOCHT
Za 30 mei, Toercommissie
Ook dit jaar organiseert Paul Knaapen, onze regio vertegenwoordiger voor de Biesbosch, weer een 
avondtocht in de Brabantse Biesbosch. Officieel is het varen op dit tijdstip niet toegestaan maar 
bij uitzondering is hiervoor toestemming verkregen. De tocht heeft als thema “In de ban van de 
Linie-crossers”. We varen langs diversen plaatsen waar tijdens de 2e wereldoorlog de onderdui-

kers en de gevangen genomen Duitsers geslapen hebben in boten en arken. Onderweg zal 
Paul je verschillende  spannende verhalen uit de oorlogsjaren 1943-1945 vertellen. Ook 
zal hij je desgewenst vertellen over de filmopnames voor de film “Biesbosch Onder Vuur” 
In deze film over de linie-crossers heeft hij als figurant meegespeeld.
We starten om 21.00 uur vanaf de kanosteiger in de Aakvlaai. Via allerlei kreekjes komen 
we op verschillende plaatsen waar de arken uit de tijd van de linie-crossers en de onder-
duikers hebben gelegen. We zullen hier even stil staan bij de gebeurtenissen in die tijd 
in de Biesbosch. Vanuit de kreekjes gaan we door de Gat van de Plomp, dan varen we het 
Keesjes Killeke op door het Middenveld. We houden een koffiepauze bij de Amaliahoeve 
waarna we in het maanlicht of in het donker terug varen naar de startplaats. Deze tocht is 
ook geschikt voor Canadees vaarders. Spatzeil, zwemvest en verlichting (een wit rondom 
schijnend licht) behoren deel uit te maken van je uitrusting op deze avond. Een tip: een ( 
veiligheids-) bril beschermt de ogen in het donker uitstekend tegen laaghangende takken.
Aanrijroute vanaf de A27 Gorichem- Breda: Neem afslag 21 (Hank). Rijd door het plaatsje 
Hank heen. Volg de borden naar Jachthaven Vissershang. Iets verderop is een grote parkeer-
plaats. Hier de boten afladen nabij de picknicktafel en de auto daarna op de parkeerplaats 
zetten. Zorg dat je ruim op tijd (tussen 20.00 en 20.30 uur) aanwezig bent zodat we op tijd 
kunnen vertrekken. Gelegenheid om te kamperen ( zelf regelen) is er onder andere bij www.
campingdegeitenbrij.nl. Daar is ook een blokhut te huur voor 4 personen. Aanmelden voor 
deze unieke tocht doe je voor 27 mei bij Paul Knaapen tel: 0162-515401 na 17.00 uur of via 
e-mail pja.knaapen@casema.nl. 

ZES-POELENTOCHT
Za 6 juni, De Vrije Vaarders
Het startpunt van deze tocht door het waterrijke hart van Friesland ligt bij Heerenzijl, midden 
tussen Terhorne en Goingarijp aan de zuidkant van de brug. We varen een mooi rondje via de 
Zoutpoel, Goingarijpsterpoel, het Snekermeer (indien de wind gunstig is), de Langstaartenpoel, 
het  Jentjemeer, de Langweerder Wielen en via een aantal binnenwateren naar de Terkaplester 
Poelen. Vandaar varen we weer naar onze instapplaats terug. Onderweg houden we twee keer 
een pauze. De tochtlengte is 23 km. Bij weinig wind is de tocht ook heel geschikt voor begin-
ners. De verzamelplaats is de rotonde A6-A7 Joure. Hier de afslag Joure nemen. Na 50 m om de 
benzinepomp heen naar het  parkeerterrein van Restaurant Haje. Je moet hier aanwezig zijn om 
8.00 uur. Aanmelden uiterlijk op 4 juni voor 20.00 uur ’s avonds via telefoon 0598-327569 of 06-
28869641 bij Klaas de Groot (geen voice-mail).



pagina 37

 

VERRASSINGSTOERTOCHT
Za 6 juni, KVIJ
Theo en Henny Tersteeg van KVIJ nemen je graag mee op een toertochtje. Waarheen en waar 
vandaan is ook voor de Vaarkalender nog een verrassing maar meer info zal zeker nog volgen. 
Meer informatie volgt via de website van de TKBN onder Vaarkalender en/of via de NIeuwsbrief.

WAALWEEKEND
Za 6 – zo 7 juni, KVIJ
Een weekend lang varen op de Waal onder leiding van Govert-Jan Knotter van KVIJ. De tocht is 
geschikt voor de meer ervaren grootwatervaarders. Meer informatie volgt via de website van de 
TKBN onder Vaarkalender en/of via de NIeuwsbrief.

HAAGSE STADSPARKENTOCHTEN
Zo 7 juni, KV De Windhappers
Den Haag staat bekend als een mooie stad achter de duinen. Maar Den Haag heeft nog veel meer 
te bieden zoals mooie parken, duinbossen, sloten, grachten, waterpartijen, oude en moderne 
gebouwen in het centrum. Deze bijzonder leuke afwisselende Haagse stadsparkentocht wordt 
door kanovereniging De Windhappers uit Den Haag georganiseerd en is geschikt voor zowel de 
canadees- als kajakvaarders. De tocht start vanaf het hoofdkantoor van de ANWB en we varen 
langs het Malieveld en het  Centraal station naar de Haagse grachtengordel waar we tussendoor 
even stil liggen om over de leuke bezienswaardigheden te lezen en er naar te kijken. Nadat de 
grachtengordel is gevaren wordt bij het Malieveld gestopt voor de lunch. Na de lunch kan er ge-
kozen worden tussen de korte- of lange tocht. De korte tocht vaarders varen langs het Haagse  
Bos en via Duindigt naar het Landgoed Clingendael. De lange tocht vaarders kanoën langs het 
park Arendsdorp en Madurodam naar de waterpartij in de Scheveningse Bosjes. In het Rosarium 
van het Westbroekpark houden we een korte pauze. Daarna gaat de kanotocht verder via Duin-
digt naar het Landgoed Clingendael.
Op het landgoed zien we onder het varen de bloeiende rododendrons en azalea´s. We varen on-
der het bekende landhuis Clingendael door en stappen bij de theeschenkerij uit de kano. We krij-

gen voldoende tijd om de benen te strekken. Ook kan er een bezoek gebracht 
worden aan de bekende Japanse tuin. Na de pauze is het nog maar een klein 
stukje varen naar het ANWB- parkeerterrein waar de tocht zal eindigen.
De vertrektijd vanaf de ANWB is  10:30 uur. De korte tocht is 15 km, de lan-
ge tocht is 25 km.
Voor foto´s van eerdere Haagse stadsparkentochten zie www.windhappers.
nl . Organisatie en inschrijvingen: Jacques van der Toorn, Telefoon 070 368 
46 54 en  06 43 48 47 89 of E-mail: jjmvdtoorn@ziggo.nl
Het adres van het ANWB-hoofdkantoor is Wassenaarseweg 220, 2596 EC  
Den Haag. De route vanaf de A12 en A4: Op het Prins Clausplein richting 
Den Haag Centrum volgen en de Utrechtsebaan uitrijden. Aan het eind, bij 
de T-kruising, rechtsaf de Zuid-Hollandlaan oprijden. (N44, richting Wasse-
naar) Na 900 m, linksaf de Van Alkemadelaan oprijden (richting Schevenin-
gen-Bad). Na 500 m bij het stoplicht rechtsaf slaan en aan de linkerzijde is 
toegang naar de parkeerplaats van de ANWB.
Vanaf de N44 (vanuit Wassenaar) bij binnenkomst van Den Haag ongeveer 

2 km doorrijden. Bij het stoplicht rechtsaf en de Van Alkemadelaan oprij-
den. (richting Scheveningen-Bad). Na 500 m bij het stoplicht rechtsaf slaan. Aan de linkerzijde is 
toegang naar de parkeerplaats van de ANWB.

LAAGWATER ZWERFTOCHTEN OP HET WAD 
Vr 12 –Zo  14 juni, Grootwater-Cie
Deze keer twee bijzondere tochten die rondom de kentering van het laagwater worden gevaren. 
Het Wad toont dan haar verborgen schoonheid aan de deelnemers.
Op vrijdag 12 juni heten we je welkom in Kimswerd waar je je tentje kunt opzetten in onze tuin. 
Deze keer kunnen de tentjes blijven staan. Op zaterdagochtend vertrekken we om 07.00 uur met 
de auto naar het recreatieterrein bij Zwarte Haan om vanaf hier de oversteek naar Ameland te 
maken (HW 07.24 uur). We varen via de Kromme Balg naar de westpunt van Ameland en gaan on-
geveer bij de WA14 het strand op. Daarna brengen we nog even een bezoekje aan de vuurtoren 
en Hollum. Even na de laagwater kentering (LW 14.30 uur) gaan we weer terug maar we varen 
nu via het vaarwater van de Zwarte Haan. De tochtlengte is ongeveer 19 NM exclusief stroom-
voordeel. Afhankelijk van de windrichting en de diepte van het geultje bij Zwarte Haan kan de 
planning nog iets aangepast worden. Met de auto rijden we daarna weer terug naar Kimswerd. 
Op zondag vertrekken we om 08.00 uur met de auto naar het recreatieterrein van Kornwerder-
zand. Vanaf hier vertrekken we naar de zandplaat bij de Paardenhoek (LW13.40 uur). Via het Ver-
versgat, het Molenrak en het Zuidoostrak varen we naar de Inschot om bij de IN15 een plekje 
op de zandplaat te zoeken. Na de kentering vervolgen we onze tocht door de Oude Vlie waar 
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we vervolgens via het geultje oversteken naar het Zuidoostrak om dan recht-
streeks naar Kornwerderzand terug te varen. De tochtlengte is ongeveer 18NM 
exclusief stroomvoordeel. 
Als het te hard waait wijken we uit naar de meren. Voor deze tocht gelden de 
voorwaarden en regels zoals beschreven op de site van TKBN: Grootwater – 
algemeen. Opleiding – standaard uitrusting en regels. Dit is een tocht voor 
ervaren kanovaarders die tenminste het niveau gevorderd/zeevaardigheid 
hebben. Men dient dit vooraf kenbaar te maken op het aanmeldingsformu-
lier voor grootwatertochten (te downloaden via de TKBN site). 
Overnachten: Tentjes in de tuin en er kunnen een of twee campers/cara-
vans geparkeerd worden. Kosten: In overleg kunnen we de maaltijden sa-

men regelen.
Aanmelden: Wacht niet te lang want het aantal deelnemers is beperkt; doe dit liefst zo vroeg mo-
gelijk tot uiterlijk enkele dagen voorafgaand aan de tocht bij Peter en Ria Hoek 0517-642231 of 
06-13522540 of via de mail: pr.hoek@gmail.com

OOSTERSCHELDETOCHT
Za 13 juni, KVIJ
Op deze grootwatertocht met instructie onder leiding van Jan Akkerman van KVIJ kunnen ook 
enkele beginnende grootwatervaarders mee. Het wordt een tocht van ongeveer 25 km op de 
Oosterschelde. Een voor groot water geschikte kajak, uitrusting en conditie is dus noodzakelijk. 
Overleg vooraf met de tochtleider even hierover als je niet wekelijks op het hele grote open wa-
ter zit. Naast peddel- en vaartechnieken wordt er ook met de korte en lange sleeplijn geoefend 
op deze dag. Neem deze dus ook zeker mee indien je ze bezit. Bij te veel wind ter plaatse, meer 
dan windkracht 4, wordt er uitgeweken naar een andere locatie om te varen. (zie hiervoor www.
windguru.cz of www.nauticlink.com). De groep wordt maximaal 8 personen groot. 
Er wordt om 8.00 uur verzameld bij KVIJ in IJsselstein (Ut). Om 10.00 uur wordt de tocht gestart 
vanaf de recreatiestrook langs de Nieuwendijk buiten het plaatsje Ouwerkerk ter hoogte van de 
Zuidbout. Dit is een paar km voor Zierikzee en de Zeelandbrug. Meld je uiterlijk een week tevo-
ren aan via janakkerman84@gmail.com of tel. 06 2723 1790. 

WILDWATERWEEKEND ARRAS
13-14 juni, WW Commissie
Op 13 en 14 juni (mogelijk verandert dit nog; kijk voor de definitieve datum op de website),  or-
ganiseert de WW-commissie kanovaren op een wildwaterbaan in Frankrijk, net over de grens bij 
Lille.  Onder de rook van Arras ligt het plaatsje St.Laurant Blangy, waar de wildwaterbaan ligt. De 
TKBN heeft deze wildwaterbaan zowel op zaterdag als op zondag 2 opeenvolgende uren voor 
eigen gebruik besproken. Het complex van de wildwaterbaan is op een eilandje gebouwd waar 
aan de ene zijde de wildwaterbaan en aan de andere zijde de Scarpe voorbij stroomt. Als je de 
wildwaterbaan bent afgevaren kom je vanzelf op de Scarpe waarop je dan terug kunt varen naar 
het begin van de baan. Met een transportband word je  weer omhoog gebracht naar het begin 
van de baan. De wildwaterbaan wordt gevoed door het riviertje La Scarpe. Het rivierwater wordt 
door middel van pompen naar een hoger bassin gebracht waarna de wildwaterbaan met een re-
gelbare schuif van water wordt voorzien tot maximaal ww klasse 3.
Naast de wildwaterbaan ligt een simpel terreintje waar we kamperen. Het terrein is ook toegan-
kelijk voor caravans. Het centrum van Arras is gemakkelijk lopend te bereiken zodat de auto dit 
weekend niet meer nodig is. Het is de bedoeling dat we op vrijdagmiddag of zaterdagochtend 
arriveren op het kampeerterrein. De reisafstand vanuit de Randstad naar Arras is ongeveer 290 
km. Dit is vergelijkbaar met een ritje naar La Roche in de Ardennen. Het vervoer geschiedt zoveel 
mogelijk door middel van carpoolen en uiteraard delen de inzittenden de kosten. Er zijn desge-
wenst ter plaatse wildwaterkajaks met uitrusting te huur voor € 18,- per dag (dit is niet bij de prijs 
inbegrepen). De geraamde kosten zijn € 25,- per persoon voor twee dagen varen. Dit is gebaseerd 
op de deelname van 20 personen en het gebruik van drie draaiende pompen. Een extra pomp 
is een meerprijs van € 13,- per uur (delen door het aantal deelnemers!) Er kunnen maximaal zes 
pompen draaien. De campingkosten zijn rond de € 5,-  per persoon per nacht.
Wil je mee met dit weekend geef je dan op voor 5 juni zodat we de baan kunnen reserveren. Je 
kunt je aanmelden bij Erik Koevoets via tel. 010-5299125 of bij Johan Kemper via tel. 0182-616192. 
Opgeven per e-mail kan via wildwater@tkbn.nl. Na aanmelden en betalen krijg je de verdere ge-
gevens toegestuurd. Let wel, je opgave moet binnen zijn voor 5 juni. Hierna wordt het deelname 
bedrag  € 30,- p.p. De deelnamekosten maak je over op rekening NL78 INGB 0003 0540 19  ten 
name van de T.K.B.N onder vermelding  ARRAS juni 2015. Voor degenen die de baan vast willen 
bekijken zijn hier twee internetadressen: www.saint-laurent-blangy.com/basenautique.php  www.
france-kayak.com/dn_st-laurent-blangy_en_images.



pagina 39

 

WARMOND EN LEIDEN
Ma 15 juni, KV Lelystad
De seniorengroep van KV Lelystad organiseert regelmatig mooie toertochten voor die leden van 
hun vereniging die graag op een door-de-weekse dag er met de kano op uit trekken. Vaarleider 
Jan van der Heijden heeft een afwisselende tocht door stad, dorp en buitengebied voorbereid. 
TKBN leden die mee willen varen zijn van harte welkom. Meld jezelf minimaal 1 week van te vo-
ren aan bij Wim Noordam via E-mail senioren@kanovereniginglelystad.nl. Hij zal je dan verder op 
de hoogte stellen van het programma van deze dag.

GOUDSE HAVENDAGENTOCHT 
Za 20 juni, De Goudse Peddel
KV de Goudse Peddel nodigt je uit voor een afwisselende tocht door de grachten van de histori-
sche binnenstad , poldersloten, de Ringvaart en het grotere water van de rivieren de Gouwe en 
de Hollandse IJssel. De tocht start bij het clubhuis van de Goudse Peddel en voert via de Goud-
se grachten door het hart van de binnenstad. De lage bruggetjes in de binnenstad worden van-
daag voor de kanovaarders geopend. Via een sluis komen we in het buitenwater rondom Gouda 
en varen via de Gouwe naar de ringvaart van de Zuidplaspolder. We varen de ringvaart af en ko-
men dan door dijkdorpje Moordrecht. Hier bevindt zich onze lunchplaats. Tussen Moordrecht en 
Nieuwerkerk slaan we linksaf bij de Oude Sluis.  We worden vervolgens weer geschut in de sluis 
die ons toegang verschaft tot de Hollandse IJssel. Denk er wel om dat het stuk Hollandse IJssel 
dat we hier bevaren groot water is waar bij harde wind forse golven kunnen staan. Ook is hier be-
roepsvaart en tijdens de havendagen veel pleziervaart. Let dus goed op bij het oversteken van de 
IJssel, houdt goed rechts en blijf uit de vaargeul!!!! Op de IJssel slaan we linksaf en is het nog 6 km 
terugvaren naar Gouda. Hier worden we geschut in de Mallegatsluis. We varen de museumhaven 
in die tijdens deze havendagen vol ligt met versierde oude nostalgische schepen. Hierna varen 
we via de Hoge / Lage Gouwe richting de Visbanken  waarna we een recentelijk geopend uniek 
stukje van Gouda kunnen bewonderen; de onderdoorgang bij de Dubbele Buurt. Hierna gaat de 
route via de Spieringstraat naar het Houtmanplantsoen. Hier dragen we over naar de Singel en 
varen we terug naar het clubhuis van de  Goudse Peddel. Hier kunt u onder het genot van een 
drankje deze mooie dag afsluiten. 
De tocht  is ongeveer 20 km lang. We starten om 10.00 uur en verwachten rond 15.00 uur weer 
terug te zijn. Het dragen van spatzeil en zwemvest is verplicht op de IJssel en de Gouwe. Neem 
zelf een lunchpakket en drinken mee voor onderweg.  Zie voor info ook de website : www.deg-
oudsepeddel.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 16 juni per E-mail bij: toer@degoudsepeddel.nl 

DE WIEDEN
Za 20 juni, KV de Futen
Deze mooie natuurtocht wordt georganiseerd door KV De Futen. De start van de Wiedentocht is 
vanaf de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, Sint Jansklooster. 
De afvaart is om 10.00 uur.
Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuur-
monumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van 
Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, 
hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen. Zeldzame dieren als de otter en de 
zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in 
het gebied kun je allerlei soorten vogels zien, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilan-

den groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. 
Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen. 
De beste plek om een dagje Wieden te beginnen, is vanaf het Bezoekerscentrum 
in Sint Jansklooster. Hier in het bezoekerscentrum vind je veel informatie over 
het gebied en kun je terecht voor activiteiten als een vaartocht of een bezoek aan 
de eendenkooi.  Het zou leuk zijn dat u vanuit de kanosport even kennis maakt 
met het Bezoekerscentrum. Zij zullen dit zeer op prijs stellen. 
De kanotocht is c.a. 16 km lang en voert u ruwweg vanaf het Bezoekerscentrum 
over de Beulakker Wijde naar Ronduite, Bos Wijde, Vossebelt, Veenematen, Mas-
tenbroeker Kolk, Schinkellanden, Arembergergracht, Bos Wijde, Ronduite, weer 
over de Beulakker Wijde, terug naar het Bezoekerscentrum in Sint Jansklooster.
Aanrijroutes: Rijdende op de A6 nabij Emmeloord, afslag 15 – N 331 – Marknesse 
– Sint  Jansklooster. Rijdende op de A28 richting Hoogeveen – nabij Pesse afslag 
28 – N375 richting Meppel daarna – N 375  richting Zwartsluis- daarna N334 rich-
ting Blauwe Hand - daarna N 762 richting Sint Jansklooster. Rijdende op de A28 uit 
de richting Zwolle, nabij Meppel - A32 richting Heerenveen, daarna afslag 3 – N375 

richting Zwartsluis daarna N334 richting Blauwe Hand daarna N762 Richting Sint 
Jansklooster. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail tot uiterlijk 5 juni bij Vaarleider M. Schrik 
te Hoogezand. Tel. 0598 392841. Mob. 06 5351 6824. E-mail meschrik@planet.nl 
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STICKHAUSEN LEER-LOGA GETIJDENTOCHT
20 juni,  De Vrije Vaarders
Wegens het succes van vorig jaar staat deze getijdentocht in Noord Duitsland opnieuw op de 
Vaarkalender. De Jümme-Leda is een zijrivier van de Eems. Ze staat in open verbinding met de zee. 
Daardoor zijn we afhankelijk van het tij. Bij onze instapplaats kan het verschil tussen eb en vloed 

oplopen tot 2.00 meter. De start is bij Stickhausen. De eerste pauze houden 
we na 7 km. We doen daar, dank zij stroom mee, ongeveer 60 minuten over. 
De tweede pauze, na 14,5 km, is bij Leer-Loga. Ook over dit stuk doen we 
ongeveer 60 min. Hier wachten we tot het tij keert. Dan varen we via dezelf-
de weg terug. Het mooie van deze tocht zit ‘m in het getij en de invloeden 
van de zee: de drooggevallen zijsloten met veel slik en zandbanken in de 
rivier. Bovendien zit er nauwelijks een recht stuk bij. De tochtlengte is 29 
km. Dankzij stroom mee is deze tocht voor iedereen te doen.
Uiteraard moet je enige conditie hebben, voor de rest zijn er geen bijzon-
derheden. Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee  i.v.m. het in- en uit-
stappen. Vanwege het tijdstip van het hoogwater moeten we om 7.45 
uur bij de grensovergang van Nieuweschans zijn. Voor het aanmelding 
en inlichtingen: bel uiterlijk op donderdag 18 juni tot 20.00 uur naar te-
lefoonnummer 0598-327569 of  06-38105826 van Rien Holman (geen 
voicemail).

SEMSLINIETOCHT 
Za 20 juni, KVSO
De regio Kanaalstreek / Veenkoloniën (provincie Groningen) viert in 2015 een tweetal historische 
gebeurtenissen. In 1615 stelden de landmeter Sems, geassisteerd door De La Haye, de grens vast 
tussen Drenthe en Groningen. Het gebied tussen de Hondsrug en Westerwolde was niemandsland 
met louter hoogveen. Voor de eerste verveners (Drentse en Groningse boeren) was het nodig om 
te bepalen wie welke eigendomsrechten had. De grens is vervolgens vernoemd naar landme-
ter Sems, de Semslinie. In 1765 start de aanleg van het Stads-Musselkanaal, een vaarverbinding 
tussen Bareveld en Ter Apel. Deze vaarweg is de drager geworden voor de sociaaleconomische 
ontwikkeling van het gehele gebied.
De stichting 250/400, zie www.250400.nl, stelt zich ten doel om het gehele jaar 2015 een breed 
scala van activiteiten te initiëren en te coördineren.  De Kano Vereniging Stadskanaal en Omstre-
ken (KVSO) zal daarbij een kanotocht van 30 km langs de Semslinie houden. De vaarders moe-
ten zes sluizen en een beweegbare brug (te lage doorvaarthoogte) passeren. Voor de bediening 
van de sluizen zijn ambulante sluismeesters beschikbaar. De start in Bareveld plannen we tussen 
9.00 en 9.30 uur. Gelet op de tijd welke nodig is om te schutten (6 maal 20 minuten) zal naar ver-
wachting de snelste vaarder er minimaal zes uur voor nodig hebben. Dus de aankomst is te ver-
wachten tussen 16.00 en 17.30 uur in het centrum van Ter Apel. Onnodig om te zeggen dat deze 
tocht hiermee echt bedoeld is voor ervaren en geoefende kanovaarders. De deelnamekosten zijn 
€ 5,00 per deelnemer. Meer info volgt binnenkort. Zie ook de website van KVSO www.kvso.nl.

TKBN BUITENLANDTREKTOCHT OVER DE SPREE
Vr 26 juni – zo 5 juli, Toer-Cie
Dit jaar varen we een trektocht over de Spree 
welke ons ook van zuid naar noord kriskras door 
het Spreewald zal voeren. Op zaterdag 9 mei is 
er ’s morgens een informatie bijeenkomst voor 
de deelnemers en belangstellenden. De loca-
tie zal nog bekend gemaakt worden. De tocht 
is in voorbereiding bij Jaap Ruiter en Charles 
Füss. Uitgebreide informatie vind je in Kanoti-
ties 2015-1 en op de website van de TKBN on-
der Vaarkalender. Er is op dit moment (begin 
april) nog plaats voor 10 deelnemers. Wacht 
dus niet langer met aanmelden want vol is vol.

ZEEKAJAKWEEK CÔTE DE GRANIT ROSE, 
BRETAGNE, FRANKRIJK
Za 27 juni - za 4 juli 2015, Walter Noort & Arnold Kuiter
Een week zeekajakken langs de côte de granit rose of rose graniet kust. Deze kust staat bekend 
om de bijzondere kleur en vorm van de rotsen. De meest indrukwekkende rotsen zijn meer dan 
twintig meter hoog. De standplaats is Lezardrieux (Bretons: Lezardrev), een gemeente in het 
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Franse departement Côtes d'Armor van Bretagne in het noordwesten van Frankrijk aan de rivier 
de Trieux. Inschrijven voor 1 mei aanstaande. Een uitgebreide aankondiging vind je in Kanotities 
2015-1 en op de TKBN website achter Vaarkalender.

21e INTERNATIONALE ELBEFAHRT
Za 4 juli –do 23 juli, DKV
Dit jaar wordt in Duitsland voor de 21e keer een trektocht over de Elbe gevaren. Men begint op 
4 juli in Schmilka aan de Duits-Tsjechische grens en eindigt op 23 juli in Geesthacht nabij Ham-
burg, de plaats waar de eerste en enige stuw in het gehele traject te vinden is. Je vaart door een 
prachtig, dagelijks wisselend landschap. Vooral de eerste week is het decor prachtig. Eenmaal 
voorbij Elster wordt het landschap minder afwisselend en vlakker maar ook deze weidsheid heeft 
zijn mooie kanten. Het is een trektocht over meestal redelijk vlot doorstromend water. De scheep-
vaart  onderweg stelt niet zo heel veel voor als je dit vergelijkt met de grote rivieren in Neder-
land. Toch is het zeker van belang om naast voldoende conditie ook voldoende kano ervaring 
te hebben voordat je aan deze tocht begint. Je vaart trajecten van meestal 35 – 45 km per dag 
met een uitschieter van 58 km op een dag. In totaal is de tocht bijna 600 km lang. Je neemt zelf 
al je bagage elke dag mee in je kano en verzorgt zelf je eigen maaltijden. Voor een klein bedrag 
uit eten gaan kan ook op de meeste plaatsen. Je overnacht in je eigen tentje bij kanoverenigin-
gen langs de route. De kosten voor de hele tocht zijn voor leden van een kanobond € 185,00 en 
voor niet-leden € 275,00.  Aanmelden kan vanaf 10 januari 2015. Je hebt hiervoor een speciaal 
inschrijfformulier nodig. Dit kun je bij de TKBN opvragen via vaarkalender@tkbn.nl . Wij mailen 
je het dan zo spoedig mogelijk toe. Je ontvangt dan ook meteen alle verdere informatie die wij 
van de organisatoren hebben ontvangen. Neem ook een kijkje op de website www.internati-
onale-elbefahrt.de . Wil je nog meer weten dan kun je het verslag van de 2014 editie van deze 
tocht in Kanotities 2014-5 van Huub Bierens nog eens nalezen of hem specifieke vragen stellen 
via voorzitter@tkbn.nl . Het aantal deelnemers is begrensd op maximaal 100 personen. Dat aan-
tal wordt meestal in maart al bereikt.

Vooruitblik op de komende 
meerdaagse tkbn tochten en kampen.
Ook in de zomer van 2015 zullen de vrijwilligers van de TKBN u weer een aantal vaar- en kampeer-
mogelijkheden aanbieden in Nederland en daarbuiten. Elke vakantie heeft zijn eigen karakter. Ook 
de duur is steeds verschillend. Wat wel steeds gelijk is bij al deze vaargelegenheden, zijn de goe-
de sfeer en de relatief lage deelnameprijs. Twijfelt u over uw deelname? Informeer tevoren bij de 
organisatoren. Met hun grote ervaring kunnen zij u ongetwijfeld van een goed advies voorzien.

TKBN ZOMERKAMP IN GIETHOORN 
Vr 24 juli – za 8 augustus, Toercommissie 
De omgeving van Giethoorn, Dwarsgracht, Blokzijl Weerribben, en Wieden is een mooi afwisse-
lend kano gebied. Genoeg ruimte voor korte en wat langere kanotochtjes, een perfecte plek voor 
ons zomerkamp. We overnachten op camping Histomobil, Cornelisgracht 42, 8355 CH Giethoorn. 
Alle tochten starten in de gracht direct voor de camping. Een kanokarretje is handig om van de 
camping langs de voormalige boerderij naar voren te lopen. De camping bevindt zich midden in 
een rustige polder, een oase van rust en ver van de drukke wegen. Eenvoudige boodschappen 
kunnen bij de supermarkt in Giethoorn worden gehaald. Dat is op ongeveer 3,5 a 4 km afstand. 
Uitgebreider winkelen kan in Steenwijk bijvoorbeeld, dat ligt wat verder weg.
Inschrijven doet u via het formulier dat van de TKBN site te downloaden is. Lukt dat niet, bel of 

mail ons dan even. Hoewel het kamp eigenlijk op zaterdag start bent u vrijdag 
vanaf 12.00 uur al welkom op de camping. U kunt er voor kiezen om 2 weken 
te blijven maar korter kan ook. Kostenindicatie: een tent met 1 persoon kost 
ongeveer € 7,00 per dag, een caravan met 2 personen en stroom ongeveer € 
14,50 per dag. Op de camping staan ook 3 vaste tenten voor maximaal 4 per-
sonen met een keukentje, tafel en stoelen. Kosten zijn € 59 per nacht inclusief 
bedlinnen, deze kunt u reserveren via de camping zelf mits u er op tijd bij bent. 
Bel naar tel 0521 36 14 98.
Alle zomerkamp ingrediënten zijn weer aanwezig, vuurtje, lichtjes, gezellig-
heid en heel veel kanoplezier. 
Vroegtijdig aanmelden bij Andre en Sylvia van ’t Oever, zomerkamp@tkbn.nl, 
tel 06 43 13 76 64, voorkomt teleurstellingen.



 

TKBN ZOET-ZOUT WEEKEND
Za 5 – zo 6 september, Grootwater-Cie
Een dagtocht Makkum-Harlingen-Kimswerd en een laagwatertocht op het Wad.
Details volgen later.

andere meerdaagse tochten 
om al vast naar uit te kijken
Van een aantal (niet commerciële) organisaties heeft de TKBN informatie ontvangen over de door 
hen georganiseerde meerdaagse tochten. Wie weet staat er iets voor u bij. We raden u aan om u 
vroegtijdig in te schrijven. Sommige tochten hebben een maximum aantal deelnemers vastge-
steld en zijn al vrij snel volledig volgeboekt.

ZEEKAJAKWEEK FINISTÈRE, FRANKRIJK
Zo 5 juli - zo 12 juli,  Walter Noort 
Vanuit onze standplaats vlakbij het plaatsje Audierne maken we afwisselende dagtochten. We 
toeren langs rotskusten op weg naar kleine haventjes, verkennen grotten, rock-hoppen tussen 
de rotsen, surfen in de baai of spelen in de tide-race van Raz. Het vaargebied is de Mer d'Iroise, 
rondom de Pointe du Raz in het departement Finistère. Uitgebreide informatie staat op de TKBN 
website onder Vaarkalender. Aanmelden voor 1 mei.

RONDE VAN WEST-VLAANDEREN
17 t/m 21 juli, Provinciaal Comité West-Vlaanderen Kano-Kajak
Het provinciaal comite West-Vlaanderen is verheugd u terug te kunnen uitnodigen op haar toer-
tocht de Ronde van West-Vlaanderen. Deze 5-daagse tocht loopt over riviertjes en kanalen, waar-
onder de Leie, Kanaal Gent-Oostende, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de IJzer. Dit gebied is 
het meest westelijk gedeelte van Vlaanderen. De tocht bestaat uit 5 dagtrajecten met een lengte 
tussen 28 en 43 km. Er wordt elke dag ook een verkorte versie aangeboden, zodat iedereen kan 
meevaren. De dagtrajecten eindigen veelal bij een kanovereniging, waar gekampeerd wordt. 
Niet elk dagtraject start de volgende morgen bij deze kanovereniging. In dat geval worden de 
deelnemers met hun kano naar het startpunt van het volgend dagtraject gebracht. Er is een aan-
denken voor ieder die alle 5 dagen meedoet. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele ongevallen. 
Bijzonderheden: de organisatie staat in voor alle vervoer van boten en vaarders, alsook voor de 
pendel van de auto's van het startpunt in Harelbeke naar het eindpunt in Ieper. Alle maaltijden 
met telkens een drankje worden voorzien door de organisatie. Iedereen voorziet zelf in een ei-
gen tent, slaapzak en slaapmat. Alle materiaal (en bagage) wordt door de organisatie naar de ver-
schillende locaties gebracht. Iedereen maakt zijn eigen kano vast op de botenwagen. Vergeet het 
zwemvest en de kanokar (overdraagpunten!) niet.
Het programma met de trajecten is als volgt:
Donderdag 16 juli: Vanaf 18.00 uur is er de mogelijkheid om te kamperen bij HKV Harelbeke. Adres: 
Klinkaardstraat 40, 8530 Harelbeke. Ontbijt op 17 juli te HKV voor de kampeerders.
Vrijdag 17 juli: Harelbeke-Roeselare 27,7 km. Vanaf 07.00 uur verwelkomen van de deelnemers 
te Harelbeke. Om 08.00 uur pendel van de auto's naar Ieper. Om  09.45 uur start van de Ronde 
te Harelbeke.
Bij KKYKC Kortrijk is het tijd voor een aperitiefje. In Ooigem wordt gepicknickt. Bij RKV Roeselare: 
aankomst, avondmaal en kamperen. Verkort traject 19 km.
Zaterdag 18 juli: Sas Ooigem – Gent 43 km. De start is bij de sas van Ooigem. Bij DKC Deinze hou-
den we een picknick. Gent: aankomst, avondmaal en kamperen (plaats nog bepalen). Verkort 
traject 22 km.
Zondag 19 juli: Gent-Brugge 42,5 km. De start is in Gent (plaats nog te bepalen). Bij de brug van 
Bellem houden we een picknick. BKK Brugge: aankomst, avondmaal en kamperen. Verkort tra-
ject 24 km.
Maandag 20 juli: Plassendale-Diksmuide 37,5 km. De start is bij de  sas van Plassendale. Picknick 
bij The Outsider te Nieuwpoort. DKVB Diksmuide: aankomst, avondmaal en kamperen. Verkort 
traject 18 km.
Dinsdag 21 juli: Veurne-Ieper 36 km. We starten bij het clubhuis van WKV Veurne. In Knokkebrug 
houden we een picknick. Bij IRWV Ieper: aankomst en tevens afsluiting van de Ronde. Verkort 
traject 15 of 21 km.
Blijven kamperen en ontbijten op 22 juli is mogelijk.
Deelnameprijzen:  De volledige 5 dagen kosten je € 120,- all in. Inclusief mogelijkheid tot overnach-
ten op 16 juli te HKV en op 21 juli te IRWV.  4 dagen € 105,-, 3 dagen € 80,-; 2 dagen € 55,- (vanaf 
2 dagen is overnachten de avond ervoor mogelijk); 1 dag € 20 zonder ontbijt en overnachting of 
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Houd nederland schoon
neem drijvend plasticafval mee.

 

€ 10,- zonder avondmaal of € 5,- zonder faciliteiten.
Voor dagtochten inschrijven op de dag ervoor. Betalingswijze:  Contant of storten op rekening-
nummer 777-5972726-27 met vermelding van naam en club. Bij inschrijving vragen we een voor-
schot van € 25,-. 
Inlichtingen en Inschrijven voor 10 juli bij Rik Vierstraete, Gsm: 0032 478 509170, email rik.vier-
straete@telenet.be .

STAD & OMMELANDTOCHT
Za 1 t/m za 8 augustus, S&O
Voor de 26e keer start de Stad & Ommelandtocht vanuit Winsum in Groningen. Deze trektocht 
brengt de Stad (Groningen) en de Ommelanden rond de Stad goed in beeld. Voor het eerst ver-
zamelen we op zaterdag in plaats van op zondag. De laatste vaardag is dus ook op zaterdag. 
Sinds vorig jaar varen we de tocht in tegengestelde richting. Van camping Marenland in Winsum 
varen we naar camping de Banjer in Ten Post. Van daar peddelen we naar camping de Otter in 
Steendam aan het Schildmeer en de derde dag gaan we naar de Groninger Kano Vereniging in 
Haren bij Groningen. Daar houden we een rustdag, tijdens welke je de Stad of de Ommelanden 
per (huur)fiets kunt verkennen. Op donderdag varen we via het Leekstermeer naar camping Let-
telbert in het gelijknamige dorp. Op vrijdag gaan we door naar camping ’t Ol Gat in Zoutkamp, 
waar we de tocht met een gezamenlijk buffet afsluiten. Zaterdag varen we terug naar camping 
Marenland in Winsum.
De tocht is voor zowel de beginnende als ook voor de meer ervaren kanoër goed te doen en zeer 
geschikt voor gezinnen met kinderen. Je kunt kiezen uit drie afstanden per dag (kort, midden en 
lang), die variëren van 20 tot bijna 50 km per dag.
kosten deelname:
deelnemer 0 – 4 jaar     €   25,- bagagetransport gratis
deelnemer 4 – 11 jaar  €   50,- bagagetransport gratis
deelnemer 12 jaar en ouder € 105,- of € 130,- indien geen lid van een vereniging/bond
bagagetransport     €   40,- of € 50,- indien geen lid van een vereniging/bond
De Groninger Kano Vereniging tekent voor de organisatie van de tocht. 
informatie via http://www.s-en-o.dds.nl/ email-adres stadenommeland@gmail.com
Hans Jager, namens de Stad&Ommelandcommissie telefoon 0622 416 164

55E  TREKTOCHT IN POLEN OP DE DRWECA EN 
WISLA 
Za 1 - zo 15 augustus, KTW-Chelmno
KTW Chelmno organiseert voor de 55-ste keer 
de internationale trektocht. Vanwege het ju-
bileum maakt de club er een extra feestelij-
ke tocht van. Vanuit de TKBN organiseren wij 
weer een gezamenlijke deelname aan deze 
tocht. Houdt de periode vrij om mee te kun-
nen gaan! Zie Kanotities oktober 2014 of de 
website voor uitgebreide informatie. Er is ac-
tuele en uitgebreide informatie in boekvorm 
te koop bij de TKBN. Op 9 mei wordt er bo-
vendien een informatiemiddag gehouden 
voor belangstellenden.

ZEEKAJAKWEEK POINTE DU RAZ, BRETAGNE, FRANKRIJK
Zo 13 - zo 20 september,  Walter Noort 
Het vaargebied is de Mer d'Iroise, rondom de Pointe du Raz in het departement Finistère. 
De Pointe du Raz is een 72 meter hoge kaap en is het meest westelijke punt van Frankrijk. Even 
ten noorden hiervan ligt de Pointe du Van, met daartussen het brede zandstrand van de Baie des 
Trepasses. Op ongeveer 10 km uit de kust ligt de archipel van Île de Sein. September is het sei-
zoen voor deining en een van de grootste getijden van het jaar. Vanuit onze standplaats vlakbij 
het plaatsje Audierne kiezen we dagelijks de beste locatie om het meeste van de omstandighe-
den te maken. We gaan rockhoppen tussen de rotsen, surfen in de baai of spelen in de specta-
culaire tiderace van Raz de Sein. We verblijven op de eenvoudige Camping de la Baie, in het ge-
hucht Lescleden, rustiek gelegen op slechts 1500 m van het strand. Verdere informatie staat op 
de TKBN website onder Vaarkalender. Aanmelden voor 1 mei.
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Dromen?
Nu Fred Wessels is overleden wil de redactie u zijn onderstaand stukje uit 2008 niet onthouden. 
De redactie plaatst dit stukje omdat hij hier zo treffend de sfeer bij de TKBN weergaf. Fred was één van 
onze leden van het eerste uur en kon vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid niet meer kan kanoën, 
maar hij bleef desondanks de TKBN trouw. Fred was een bijzonder mens.

“Vrienden”, zo schrijft Fred Wessels in 2008 
aan de redactie, “Hierbij nog een korte memo-
rie voor Kanotities. Even mijn hart gelucht en 
dank voor het plaatsen”. 

Fred Wessels:
Eind oktober. Ik zit al aangenaam in mijn war-
me kamer te lezen in de nieuwe Kanotities. Al 
lezend overdenk ik vele jaren van mijn kanover-
leden. Ik geniet van het voorrecht dat ik had om 
al dat moois te beleven.
Vóór het ontstaan van de TKBN was ik hoofdza-
kelijk in clubverband, genietend actief en heb 
daar veel moois gezien en beleefd. Een min-
der prettige ervaring was daar toen vaak het 
neerkijken op kanoërs die genieten van het va-
ren. Men meende destijds dat “toerders” geen 
kanoërs zijn. Wie is het eerst aan het eind en 
uit zijn boot, was de stelling destijds. Aan de 
mooie natuur werd daarbij letterlijk en figuur-
lijk voorbij gegaan. De medailles lokten, toen. 
Genieters waren geen kanoërs, ze werden vaak 
spottend “roerders” in plaats van “toerders” ge-
noemd. Ze werden met enige minachting be-
keken.

Met respect voor andere meningen of gevoe-
lens weet ik dat een kano van oorsprong een 
middel is om je over het water te verplaatsen 
en niet, zoals vaak verondersteld wordt, een 
wedstrijdmiddel is. Ik wilde gerespecteerd 
worden als natuurgenieter en ik niet alleen! 
Dit gedachtegoed werd terecht reden voor het 
ontstaan van de TKBN. Dat was een goed ge-
beuren, zoals nu blijkt uit het grote aantal en-
thousiaste kanovarende leden.
Nu, al lezend in Kanotities, beleef ik opnieuw de 
rijkdom van toen. Vele goede en vaak zeer inte-
ressante artikelen en ervaringen van kanovrien-
den nemen me mee. Kanotities leest zeer pret-
tig door de aantrekkelijkheid van het blad zelf. 
Meerdere keren hoorde ik van buitenstaanders 
die bij mij thuis het blad lazen, dat het zo goed 
verzorgd is. Een blad om trots op te zijn en naar 
uit te kijken.
Proficiat aan de onzichtbare handen die dit vrij-
willig creëren en bedankt daarvoor! In mijn ge-
voeld verjongd, hoor ik er nog steeds bij. 
Prachtig toch!Fred vaart mee 

in de ”kindercanadees” 
tijdens een zomerkamp.
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