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Van de redactie 
 

Wat een prachtige winterweek hadden we nog in februari en wat een lek-
ker voorjaarsweer is het, nu ik dit schrijf. Het nodigt uit om buiten in de 
weer te zijn. Nu ook op vloeibaar water.  
In dit nummer laat Willeke ons nog een staartje van de winter meebele-
ven, maar je komt ook alweer ideeën voor het kanoën tegen. De toercom-
missie zet haar plannen voor dit jaar uiteen en kondigt meteen ook al 
tochten aan, inclusief de openingstocht voor de hele vereniging! Natuurlijk 
plannen we alles onder het regime van de coronamaatregelen, die daarom 
nog maar een keer afgedrukt worden. Houd voor actuele informatie over 
tochten wel steeds de website in de gaten. 
Ook het bestuur laat in dit nummer van zich horen. Zo is er een belangrijke 
oproep van de voorzitter. Lees die vooral en denk eens even na over je 
mogelijkheden! Rondom ons clubgebouw en clubterrein staat veel te ge- 
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beuren. Langzaam maar zeker worden de contouren van onze toekomst 
aan het Drontermeer duidelijk. Ook daarover een artikel met tekeningen. 
 

En ja, we kunnen er niet omheen: Natuurlijk is corona een vervelende 
spelbreker. De traditionele  StampottenSjoelavond, normaal in februari, 
ging voor een jaar in de ijskast. Voordeel voor Chien Haveman is, dat hij 
zich een jaar langer clubkampioen Sjoelen mag noemen.  
Maar wat zou het fijn zijn om weer onbezorgd aan het sporten te gaan. 
Gelukkig zijn er voor de jeugd minder belemmeringen. En kanoën als 
buitensport is ook voor wie ouder is, zelfs met de coronaregels, goed mo-
gelijk. De kantine als ontmoetingsplek is jammer genoeg nog niet weer in 
gebruik, maar ook dat gaat vast weer komen. Daarom graag tot ziens op of 
bij het water! 
 

Een hartelijke groet, 
 

Jaap de Lange 

 
 

Van de ledenadministratie 
 

Sinds het vorige Logboek hebben zich twee nieuwe toerleden gemeld: 
 

- Joke Smallegange, woont in Dronten, komt uit de Zaanstreek en vond 
kanovaren altijd al leuk.  

- Sandra de Haas komt uit Zwolle. Zij vaart al 10 jaar in een zeekajak en is 
ook lid van Natsec.  
 

Welkom bij K.V. Skonenvaarder en we hopen binnenkort kennis te maken. 
 

Ledenadministratie Skonenvaarder, 
 Erna van der Kant (la.skonenvaarder@gmail.com) 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór, 20 april a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Van de bestuurstafel  
 
Het is medio februari: Het ijs kwam en bleef 
ook even. Wat hebben we genoten! Helaas 
zat een Koek en Zopie er dit jaar niet in, 
maar het hek was open en we toonden ons 
gastvrij en dat bood als vanouds weer gezellige taferelen. Onze voorzitter 
stookte vrolijk een vuurtje en de jeugd vermaakte zich op het ijs, met 
Willeke en haar warme Zopie.   
 

Het bestuur kwam op 21/1 en 11/2 (voortaan 2e donderdag van de 
maand) digitaal bijeen met onder andere de volgende onderwerpen. 
 

Stand van Zaken besluiten N307/Roggebotsluis  
Ons beroep bij de Raad van State is in behandeling en betreft vooral 
ligging en veiligheid van de wedstrijdbaan, de maatregelen op ons terrein 
en oefenvijver en onze bereikbaarheid vanaf de N307 en de parallel-
wegen. Uitspraak wordt binnenkort verwacht. Toch zien we nu al effect: 
opeens vorderen we in het overleg met provincies, gemeente en Rijkswa-
terstaat.  
 

Stand van Zaken herinrichting vakantiepark  
In het overleg met de nieuwe eigenaar, Europarcs, hebben we elkaar we-
ten te vinden in een aanpassing van de toegang tot ons terrein en onze 
buitengrenzen. Dat wordt ook al een beetje zichtbaar in het graafwerk om 
ons heen. We krijgen onder andere veel meer oeverlengte aan de vijver. 
 

Corona en strenge Lock Down 
Helaas zijn alle beperkingen nog van kracht. Gelukkig kan de jeugd tot 18 
jaar nog wel trainen en kan iedereen op gepaste afstand het water op om 
zelf de conditie op peil te houden. Wel moeten alle faciliteiten op slot blij-
ven (wc’s uitgezonderd). Een compliment aan de doorzetters en hun 
begeleiders is op z’n plaats! Want ze doen het toch maar: weer of geen 
weer.  
 

Jaarplan 2021 
Een jaarplan opstellen is dit jaar erg lastig. Wanneer kan iets doorgaan, 
wanneer niet. Toch worden voorzichtig plannen gemaakt. De toercommis-
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sie herhaalt (ongeveer) de plannen van vorig jaar. Maar van de zwembad-
training komt dit jaar niets meer. De wedstrijdploeg wil toch graag iets van 
de HanzeRegatta (1-dags?) organiseren: 5 juni als het kan en denkt 
daarover mee met het Watersportverbond. De 4K is door Wim en Els met 
potlood vastgesteld op 12 -16 mei.  
Meer informatie over planning komt de komende weken/maanden, maar 
duidelijk is dat we niet alles in de hand hebben en sommige activiteiten 
pas op een laat moment kunnen worden aangekondigd.   
 

Website  
Onze website speelt een belangrijke rol, naast het Logboek natuurlijk. 
Maar voor snelle informatie is de website het meest logische medium. Blij 
met de actieve redactiecommissie zal bestuur de website vaker inzetten 
om de leden te informeren en betrokken te houden bij alles wat er staat 
te gebeuren. De foto’s achteraf mogen dan wel via Facebook of Instagram.         
 

Financiën 
Het bestuur heeft ontwerpbegroting opgesteld en is daarbij uitgegaan van 
een indexmatige verhoging van de contributies. Zulks in de verwachting 
dat de ALV daarmee in zal stemmen (evenals met de jaarrekening 2020). 
Investeringen, nodig om plezier te blijven houden in het kanovaren – 
ondanks de beperkingen door bouwwerken rondom ons terrein – willen 
en zullen we doen, maar we zijn met het oog op de toekomst wel 
terughoudend.  
 

Algemene Leden Vergadering  
We verwachten niet dat de jaarlijkse ALV in maart gehouden kan worden. 
Daarom prikten we als datum: woensdag 19 mei. Als het veilig kan binnen 
en anders buiten. Noteer 19 mei dus maar alvast. Agenda volgt nog.  
Duidelijk is dat enkele bestuursleden om verschillende redenen afscheid 
nemen. Dus is het aan de leden (of hun betrokken ouders) om in de 
vacatures te voorzien. Juist in deze tijd van belangrijke besluiten is een vol-
tallig en volwaardig bestuur nodig. Als je een bestuursfunctie overweegt, 
neem dan contact op met één van ons vergader een keer digitaal mee. 
Durf en overwin je schroom, je bent van harte welkom!   
 

Namens het bestuur: Blijf gezond, blijf komen, blijf varen! 
 Erna van der Kant en  Thijs Bont  
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In de samenstelling van het bestuur zijn op korte termijn door vertrek 
enkele ingrijpende wijzigingen op handen:  
 

 Erna van der Kant verhuist naar Leiden en zal daarom uit het bestuur 
stappen. 

 Sarah Smits heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering al aangege-
ven dat zij het bestuur wel wilde ondersteunen op bepaalde vlakken. In 
plaats daarvan is zij bestuurslid geworden, maar op dit moment is dat 
voor haar niet te combineren met haar privéleven. 

 Thijs Bont heeft in dezelfde Algemene Leden Vergadering gemeld dat 
hij wel tijdelijk in het bestuur wilde, maar niet voor langere tijd. Thijs 
heeft er ook al heel wat jaren op zitten als voorzitter, penningmeester, 
secretaris en algemeen lid. 

 

Voor alle drie genoemde personen zoeken wij nu dus nieuwe bestuursle-
den. Dat is ook echt nodig, want de drie bestuursleden, die aanblijven 
kunnen dit er niet zomaar bij doen. 
Bertus Flier en Johan Hertong zijn naast bestuurslid ook lid van de Bypass-
commissie en Jacco de Groot is naast penningmeester ook voorzitter van 
de HanzeRegetta.  
 

Dat betekent dat we op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig 
hebben. We denken daarbij niet alleen aan actieve leden, maar 
doen ook een beroep op ouders van jeugdleden. Hoe meer men-
sen zich aanmelden, hoe beter de taken verdeeld kunnen worden.  
 

De vereniging groeit, zelfs in deze bijzondere tijd. Wie staat er op 
om ons te ondersteunen?! Ik hoop op vier personen.  

 
Meld je aan!  
Wil je eerst meer informatie? Aarzel niet, neem contact op! 
Je bent nodig! 
 

Bertus Flier 

                       Oproep van de voorzitter 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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Sinds 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een 
strenge lock down om contacten tot een minimum te beperken.  
 

Coronamaatregelen bij kv Skonenvaarder  
update 23 februari 2021  

 
Als algemene regel geldt het volgende 
 Buitensport: Iedereen vanaf 27 jaar op 1,5 m onderlinge afstand; als 

individu of met maximaal 2 personen. Jongeren t/m 27 jaar hoeven 
tijdens het sporten onderling geen 1,5 m afstand te houden 

 Binnensport is voorlopig niet toegestaan 
 Publiek en bezoekers zijn niet toegestaan 
 

Voor het sporten bij onze vereniging betekent dit: 
 Kantine, kleedkamers, douches, zolderruimte en krachthok zijn geslo-

ten! 
 De hal en de toiletten van het clubhuis zijn bereikbaar tijdens training-

en en voor sleutelhouders 
 De regels voor varen en trainen zijn ongewijzigd    
 
Ongewijzigd blijven de basisregels die voor iedereen gelden: 
o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 
o Hoest en nies in uw elleboog 
o Houd 1,5 m afstand van anderen na het sporten (vanaf 13 jaar en ouder)  
o Was voortdurend je handen 
 
Als kanovaarders nemen we daarbij ook de normale kanoveiligheidsregels in acht! 
Dus alleen bij goede omstandigheden kanoën, nooit in je eentje het water op, je 
passend kleden en uitrusten (zwemvest, spatzeil) gelet op het weer en de 
watertemperatuur. 
 

Voor het overige 
Houd terrein, loodsen en gebouw netjes; ruim rommel op; houd elkaar 
hieraan; houd contact met elkaar en blijf gezond! 
 

► Veranderingen in de coronamaatregelen worden via de website bekend 
gemaakt.  

Het bestuur 
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Voor toertochten moeten we vaak reizen maken. Om dat in coronatijd te 
kunnen doen gelden de volgende maatregelen. 
 

Protocol Toervaren in Coronatijd 
 
Bij vertrek 
 Tochten hebben dezelfde start- en finishplaats. 
 Op de afgesproken tijd komen de deelnemers bij 

elkaar. Niet te vroeg en niet te laat. We houden afstand. Kleed je thuis 
of bij het water om, want de kleedkamers zijn niet open. 

 Het laden van de boten gaat in tweetallen waarbij aan beide bootpun-
ten wordt getild. Zo is de 1,5 m gegarandeerd. Vastbinden gaat ook in 
tweetallen: de bindlussen zitten 2 m uit elkaar. Ligt de kano vast, dan 
neem je afstand tot de trailer en de overige deelnemers. 

 
Samen - rijden  
 Samen rijden mag. Familieleden mogen samen in één auto. Rijden er 

mensen uit een ander huishouden mee, dan draag je een mondkapje. 
 Rijden naar de startlocatie kan met z’n tweeën in één auto. Dat regel 

jezelf. Rijd je liever alleen naar de startlocatie, dan doe je dat.  
 Afladen gaat als opladen in omgekeerde vorm. Het te water gaan doet 

ieder voor zich. Indien nodig kan de persoon waarmee je samen reed, 
helpen. Je vormt dus duo’s. 

 

Tijdens het varen 
 Sowieso houd je de 1,5 meter wel tijdens het varen. Vlotjes bouwen is 

uit den boze. Mijdt overdragen zoveel als mogelijk. 
 Tijdens pauzes heb je vanwege de afstand meer ruimte nodig.  
 Opladen, terugrijden en afladen bij de club gaat in omgekeerde vorm 

als opladen. 
 

Een nazit bij de vereniging kan op dit moment alleen buiten en op 1,5 m.  
De onkostenvergoeding en de bijdrage voor chauffeurs is als vanouds, ten- 
zij je alleen rijdt. Dan zijn de reiskosten voor jezelf. Heb je nog vragen, 
neem contact op.  
 

De toercommissie 
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Er wordt hard gewerkt rondom het terrein van onze kanovereniging. Dat 
zie je wel als je de Reeveweg oprijdt. Maar wat gebeurt er nu allemaal? 
 

Ons clubterrein – hoe gaat het nu verder? 
 
De ontwikkeling van het gebied rondom ons clubterrein en de verdere 
plannen krijgen steeds meer vorm. Met die ontwikkeling heeft ook ons 
eigen clubterrein van alles te maken. Goed dus om tussentijds een schets 
te geven van waar we nu staan. 
 
Oud en vertrouwd 
Voor velen was het jarenlang een vertrouwd gegeven: Je rijdt naar de club 
en van de N307 af kom eerst langs de ‘Musicclub’ en net voor de slag-
boom van de camping en de bocht links naar de jachthaven heb je rechts 
ons clubgebouw, de loodsen en de vijver. We weten niet beter.  
 
Op de schop 
Ons clubterrein en de mogelijkheden voor onze kanosport blijven (!), maar 
daaromheen gaat het wel allemaal op de schop. Dat zat eraan te komen, 
dat wisten we. En het zal de komende tijd ook echt een poos te merken 
zijn, want het gebied wordt flink aangepakt! We zullen er misschien ook 
wel eens last van hebben. Juist daarom is het goed om er wel iets van te 
weten, het grotere plaatje te zien en dat in gedachten te houden. Want 
uiteindelijk leidt het tot een nieuwe situatie, ook voor onze vereniging. 
 
Vakantiepark 
Om onze vereniging heen ontstaat de komende tijd namelijk een heel 
nieuw vakantiepark, dat niet alleen het terrein van de camping en de 
jachthaven omvat, maar waar ook de gebouwen van de ‘Musicclub’ deel 
van uitmaken.  
Zoals op het ontwerp hiernaast te zien is, wordt het een waterrijk vakan-
tiepark. Daarop komen koophuizen, die allemaal een eigen toegang tot 
het water hebben. Daarvoor worden de komende tijd heel wat gegraven.  
Dat begrijp je meteen.  
Binnen dat grotere plaatje heeft onze vereniging haar eigen plaats. Dat is 
linksboven op de ontwerptekening aangegeven met enkele rode lijnen. 
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                                                 Kampen N307 
 
 
 
 

Dronten 
N307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                                          Ontwerptekening van het gebied 

 
De kanovereniging 
Als we vanuit dit grotere plaatje nu inzoomen op ons eigen clubterrein, 
dan krijgen we ook een beeld van de toekomst voor de Skonenvaarders. 



 14

Op de tekening hiernaast (het blad even draaien) is die toekomstsituatie 
weergegeven. Om je op de tekening te oriënteren zie je een paar letters: 
 

W  = De receptie van het vakantiepark (nu gebouw Musicclub) 
X = De vijver              Y  = Het eiland          Z = Ons clubgebouw 
 

Het terrein zelf 
De huidige ingang tot ons terrein vervalt. Op de tekening is die ongeveer 
op de plek waar nu een rotonde getekend is. De nieuwe ingang (zie pijltje) 
is vanaf de Reeveweg een asfaltweg. Met een flauwe bocht kom je zo op 
ons terrein. Links en rechts van de toegangsweg is ruimte voor parkeer-
plaatsen voor onze eigen leden. 
Wat valt op? De nieuwe ingang loopt naast het clubgebouw op een stuk 
grond dat nú niet bij de vereniging hoort, maar aanstonds wel. Als je, zoals 
op de tekening aangegeven, verder gaat naar de vijver, dan krijgt de ver-
eniging er daar 20 m oever bij. 
Aan de ‘stippellijn met punt’ zie je wat de grens van ons terrein dan wordt. 
Er valt dan meteen nog iets op. Namelijk dat de grond tussen het 
clubgebouw en de huidige Reeveweg (grote stippellijn) niet meer bij onze 
vereniging gerekend wordt, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dat 
klopt. Die grond is geruild tegen de nieuwe ingang en de strook van 20 m 
die daarop volgt. Wel is er achter het gebouw nog ruimte gebleven voor 
eventuele toekomstige uitbreiding van het verenigingsgebouw. (Zie vier-
kant met sterretje) 
Om het clubgebouw is een strook groen. Dat is de verhoging, die aange-
bracht wordt om hoogwater te kunnen keren. Ook de loodsen, die daar nu 
nog gedeeltelijk buiten staan, kunnen daarbinnen gebracht worden. 
 

Tot slot 
Het is heel beknopt wat hier weergegeven is. Het mooist zou natuurlijk 
een toelichting zijn op een clubavond, waar alles uitgebreid en met meer 
details besproken wordt. Dat is jammer genoeg niet mogelijk, maar hope-
lijk geeft dit wel een globaal beeld van waar naartoe gewerkt wordt. En 
gewerkt wordt er! Ook door de Bypasscommissie van onze vereniging, die 
met grote inzet onze belangen behartigt. Dat moet gezegd! Heb je vragen? 
Stel ze aan de leden van de Bypasscommissie. 
 

Jaap de Lange  
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 (In het Logboek op de website kun je de tekeningen in kleur zien) 
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In deze coronatijd kan tochtplanavond geen doorgang vinden, maar 
doordat we vorig jaar de vaarkalender maar ten dele uitgevoerd kon wor-
den, gaan we die gewoon nog een keer herhalen. 
 

Vaarkalender 2021 
 
Het is een erg gevarieerde kalender met tochten in heel andere regio’s 
dan we gewend zijn. Tochten voor de ervaren vaarder en zeker ook voor 
de beginner. Voor de crack en voor de genieter. Op groot en ook op klein 
water. Ook wordt er op verzoek weer op de zondag gevaren en dus is er 
voor iedereen keus genoeg. 
Waar we varen in 2021 zie je hieronder. We rekenen op je deelname aan 
zo veel mogelijk tochten. Tenslotte doen de organisatoren er alles aan om 
een mooi programma te bieden. Kijk daarbij altijd wel of je vaardig genoeg 
bent om mee te gaan. Bij twijfel vraag je dat na bij de organisatoren. 
 

Varen in coronatijd 
Voor al onze plannen geldt dat de pandemie nog niet voorbij is. Daarom 
ook staat in dit nummer van het Logboek het ‘Protocol toervaren in coro-
natijd’ nog een keer afgedrukt! 
Maar ook los daarvan moeten we altijd een slag om de arm houden of een 
tocht wel door kán gaan. Daarom, geef als je belangstelling hebt voor een 
tocht dat altijd tijdig door aan de organisator, liefs met je 06-nummer en 
emailadres erbij. Zo kunnen we optimaal contact houden. Ook op de web-
site zal steeds aanvullende actuele informatie gegeven worden 
 

De onkostenregeling 
Als we weer samen mogen reizen, ziet de onkostenregeling er als volgt uit: 
Deelnemers betalen 7ct/km, chauffeurs krijgen 20ct/km, met trailer 
25ct/km en met C10 trailer 35ct/km. Overschotten gaan naar de penning-
meester en tekorten op de reiskosten kunnen worden gedeclareerd. Dit 
maakt het mogelijk de kostenvergoedingen voorafgaand aan de tocht te 
bepalen en dat is prettig. 
 

Planning en opgave 
Maak gebruik van het Tochtplanformulier. Zorg ervoor dat jouw tocht ver-
meld wordt op de site en in ons clubblad. Houd daarom steeds de deadli- 
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ne van het Logboek in de gaten. (Het Tochtplanformulier is zo nodig aan te 
vragen bij Wim en Luurt.) 
Intekenlijsten in de hal van ons clubgebouw hebben op dit moment weinig 
zin. Laat iedereen, die belangstelling heeft voor een tocht dat tijdig door-
geven aan de tochtleider/organisator.  
Het is leuk om van elke tocht een verslagje te hebben voor het Logboek. 
Dan kunnen de thuisblijvers toch meegenieten en wellicht enthousiast 
worden om een volgende keer mee te gaan.  
 

Zelf plannen? 
Wil je leren hoe je een tocht moet plannen, loop dan mee met iemand die 
meer ervaren is. Benader het organiserende lid en vraag of je kunt helpen 
of benader de Toercommissie. Dan weet je ook hoe het Tochtplanformu-
lier werkt en hoe je een tocht aankondigt in het Logboek, op de Site en als 
dat weer mogelijk is op het bord in de hal. 
 

Data Organisatie Locatie Tocht Lengte 
20 mrt Els Mondt Rottige Meenthe Kouwe Poten Tocht lang 
10 apr Wim Lammerts / 

      Trijntje Faber 
Belt- 
     Schutsloot 

Openingstocht kort 

8 mei Peter Stoel /  
     Trijntje Faber 

Haselünne (D) Hase lang 

13 t/m 
16 mei 

Wim Lammerts /  
      Els Mondt 

IJsseldelta, 
Wieden/Weerribben 

4K lang 

3 juli Kees Duijn /  
    Luurt Gorter 

IJsseldelta Zwerftocht eilandjes kort 

25 juli Erna vd Kant /  
    Wim  Lammerts 

Veelerveen Westerwolde lang 

22 aug Erna vd Kant /  
   Wim  Lammerts 

Markermeer Markerwadden lang 

11 sept Erna vd Kant Vollenhove Monumententocht kort 
26 sept Nog open Deventer VeluweRally lang 
16 okt Els Mondt Zwolle Sluitingstocht kort 
6 nov Wim Homan Kalenberg Weerribben lang 

27 nov Thijs Bont Kampen Pepernotentocht kort 
11 dec Wim Lammerts Roderwolde Rondje Leekstermeer lang 
29 dec Thijs Bont Drontermeer Fakkel/oliebollentocht kort 

 

We wensen jullie een mooi vaarseizoen! 
 

De Toercommissie, Luurt en Wim 
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In aansluiting op de Vaarkalender volgen hier de eerste aankondigingen. 
Voor alle tochten geldt het coronaprotocol! 
 

Aankondigingen toertochten 
 
Kouwe Poten Tocht  
Speciaal voor hen die al vóór de openingstocht het water 
op willen, is er de Kouwe Poten Tocht. Helaas is in ver-

band met de coronamaatregelen de ontvangst bij Tante Pollewop 
waarschijnlijk niet mogelijk. Maar het gebied kent rustplekken die onder 
deze omstandigheden ook goed voldoen. De Scheene, het riviertje dat 
door de Rottige Meenthe stroomt is uitgelezen vaarwater voor een be-
schut tochtje. Het riet is nog laag, de wilgen en elzen nog niet in blad, 
maar de ooievaars staan ongetwijfeld op het nest en je hebt kans op ijsvo-
geltjes. Dit moerasgebied is ook het leefgebied van de Grote Vuurvlinder 
die van een constant waterpeil houdt. Ook wordt jaarlijks een opera ge-
houden, net als in Spanga dat vlakbij ligt en waar we langs het ooievaars-
station zullen varen. De vele bruggetjes zijn hier karakteristiek. Ate en 
Jildert, haken jullie weer aan? 
Voor dit tochtje moet je met drie overdragingen wel in de benen. Een kar-
retje is een aanrader. Hopend op een frisse lentezon en pril groen zie ik 
jullie inschrijving graag op de mail: elsmondt@hotmail.com. Voor nadere 
info: 06-22789626 

Els Mondt 
 Datum: 20 maart 2020 
 Opladen bij de club: 9.00u. Op het water: 10.30u; vaarrichting is Driewegsluis. 
 Instappen en parkeren: Marktweg-Lindedijk bij de brug.  
 Aanmelden met mobiel nummer i.v.m. afzegging door slecht weer is gewenst. 
 Graag heb ik een regelaar voor het traileren in Kampen omdat ikzelf uit regio 

Lemmer moet komen. Dat scheelt een boel gereis. 
 Kosten: 6,50 

 
Openingstocht: De Wieden 
Op zaterdag 10 april gaan we, als het meezit, naar De 
Wieden.  Een tocht van ca. 15km door de mooiste sloot-

jes van dit deel van het Nationaal Park. Iedereen kan mee, want we varen 
over beschut water en inkorten behoort tot de mogelijkheden. We gaan 
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dus genieten van de mooie natuur in dit unieke gebied. Met veel zicht 
want het riet is gesneden. Neem wat warms te drinken mee en voldoende 
te eten. Draag kleding dat past bij de weeromstandigheden en de tempe-
ratuur van het water, want dat is nog koud. Het dragen van een zwemvest 
is in elk geval verplicht, neopreen aan te raden. 
Opgave bij Wim tot 4 april op info@documentstrategie.nl. Vragen? bel me 
maar op 06-29567026 

Wim Lammerts 
 

 Opladen bij de club tussen 8.30 – 9.00 uur 
 Aankomst in Belt-Schutsloot ca. 9.30 uur bij de NCC in Belt-Schutsloot aan de 

Vaste Belterweg 4. Daar kan gebruik worden gemaakt van de toiletten. Om ca. 
10.00 uur gaan we op het water. 

 Om ongeveer 14.00 uur weer terug bij het startpunt 
 Terug bij de club rondom 16.00 uur. 
 Trijntje Faber regelt het transport van en naar de club. 
 Wim Lammerts is tochtleider in De Wieden. 

 
Varen op de Hase (Duitsland) 
Rustig de 21 km met de stroming mee peddelen. Soms 
is het rustig, soms stroomt het wat sneller. Een tocht 
waar velen een goede herinnering aan hebben. Of en 

hoe het dit jaar gaat? Dat is nu nog onzeker. Mogen we de grens over? 
Kunnen we als vanouds na afloop een Schnitzel eten in Bokeloh? De rivier 
af peddelen met de stroming mee. Het zou geweldig zijn die tocht weer 
een keer te kunnen ervaren. Als het niet door kan gaan, is er misschien 
een tocht in de omgeving. Maar wie weet, kan het op 8 mei wel weer! 
 

Peter Stoel 
 
 Zaterdag 8 mei is het zover. Opladen 07.30 uur zodat wij 08.00 uur vertrekken. 
 Wij varen van Haselünne tot Bokeloh. 
 Opgeven kan per mail aan pstoel@telfort.nl of via de toerapp, dan weet een 

ander ook dat je meegaat. Vermeld daarbij je telefoonnummer of mailadres 
zodat je op tijd geïnformeerd kunt worden. 

 Kleding en drinken zoals bij groot watertochten. Zwemvest is verplicht, 
neopreen een aanrader en reservekleding moet je nooit vergeten. 

 Bij deze tocht: denk om paspoort of identiteitskaart! 
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Met Hemelvaart 2021 organiseert Kv Skonenvaarder voor de achtste keer 
de Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker.  
 

8ste Int. Kamper Kano Kampeer Klassieker 2021 
 
Deze 4-daagse kanotrektocht gaat over groot en klein vaar-
water en heeft een lengte van totaal ca. 100km.De gezamen-
lijke start is op donderdag 13 mei. Iedereen is op de woens-
dagavond voorafgaande aan de start, vanaf 17.00 uur van 
harte welkom bij Kv Skonenvaarder te Kampen. Het terrein 
wordt dan omgetoverd tot kampeerterrein. Die avond is er tevens een 
informatiebijeenkomst over de tocht. En natuurlijk is de bar dan open. Alle 
leden zijn van harte uitgenodigd dit spektakel mee te maken. 
  
De tocht gaat over Drontermeer, Vossemeer, Reevediep, Ketelmeer, Zwar-
temeer, Kadoelermeer, Vollenhovermeer, Zwartewater, door Natuurpark 
De Wieden en Weerribben, over de IJssel en door de delta. Een gevarieerd 
aanbod aan bijzonder mooi vaarwater. Door mooie natuur, langs mooie 
stadjes en dorpen, over plassen, meren, slootjes en rivieren. De deelne-
mers nemen hun bagage zelf in de kano mee. Spatscherm en zwemvest 

zijn verplicht. Groot water uitrus-
ting wordt sterk aanbevolen. Ent-
housiast geworden? Wacht dan 
niet te lang en geef je op, want vol 
= vol.  

 

► Deelname voor clubleden bedraagt € 20,- voor 4 dagen; € 15,- voor 3 
dagen; € 10,- voor twee en één dag mee kost helemaal niets. Dat is dan 
inclusief kamperen. Wel zelf het transport van en/of naar de club regelen.  
► Betalen op NL04INGB0007325194 t.n.v. Skonenvaarder o.v.v. 4K, naam 
en lidnummer. Aanmelden op toertocht4k@hotmail.com kan ook tot 2 
mei. Ontvangst van de betaling geldt als definitieve inschrijving.  
►Ongeveer een week voor de start ontvangen de deelnemers 
uitgebreide, schriftelijke informatie over de route en over horeca, winkels, 
campings en bezienswaardigheden op en bij de route. 
 

Els Mondt en Wim T. Lammerts 

Ook van deze editie maken we 
weer een leuke happening. 
Kom kijken en/of doe mee! 
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Interesse voor bestrating 

in de regio Kampen? 
 

U wilt uw tuin of oprit van 
nieuwe bestrating voorzien? 

 
Zowel in onze uitgebreide showtuin 

in Kampen als in onze webshop 
kunt u terecht voor een ruim 
assortiment sierbestrating! 

 

Naast binnen- en buitenlandse 
kaas, hebben wij ook een grote 
sortering noten, wijnen en 
olijven. 
 

Onze specialiteit: Noord-Holland-
se kaas. Dat is kaas met minder 
zout, maar met veel meer smaak. 
Echt een delicatesse! 
 

Hartelijk welkom in: 
’t Vuistje 

Geerstraat 3a te Kampen 
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Na een week vrieskou gingen we zaterdag 13 februari schaatsen met de 
training van de jeugd. Het duurde even voor iedereen de schaatsen aan 
had. Joas en Christiaan konden niet wachten en vroegen of ze met hun fa-
milies mee mochten. Natuurlijk! 
 

Schaatsen! 
 
Dus ging ik met de 
meiden schaatsen. 
Even wennen, 
maar al snel had-
den ze de slag te 
pakken en samen 
trokken ze Rowan 
op de slee.  

 

Toen we een eind-
je geschaatst had-
den en weer terug 
waren, hebben ze goed met de andere wedstrijdvaarders geijshockeyd. 

Daarna hebben we 
de training met war-
me choco en marsh-
mallows afgesloten.  
 

Anna wou nog met 
een nichtje gaan 
schaatsen en ging 
naar huis, maar Silke 
en Norah kregen er 
geen genoeg van. 
Dus zijn wij nog 
even doorgegaan. 

Als toetje mochten de moeder van Silke en ik ook op de slee, getrokken 
door Norah en Silke, wat een sterke meiden! 
 

Nu op naar het vaarseizoen! 
 Willeke  
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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Werk aan de winkel  
 
In deze coronatijd treffen we elkaar min-
der bij de club. Puntjes voor onderhoud, 
die we tijdens kantine-uren normaliter in 
het werkboek noteren, komen nu meestal niet door. Ook door de werk-
zaamheden om ons terrein zijn werkdagen nu moeilijk te plannen.  
Daarom, als er iemand klusjes ziet in ons gebouw of op ons terrein, zet het 
op papier en geef het door of overleg het even met Bertus Flier. Hij is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van clubhuis en terrein. 
 

Wat betreft het grasmaaien en bijhouden terrein, eigen inzet wordt zeer 
op prijs gesteld, maar overleg het even. 

Bertus Flier 
 

CLUB ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN 
 

 

Berichten 
 

Nieuwe bedientijden sluizen en bruggen Noordwest Overijssel 
De bedientijden van de provinciale bruggen en sluizen in Noordwest 
Overijssel worden tijdens het vaarseizoen (1 april tot 1 november): 
- Doordeweeks: 8.00 tot 12.30 uur en vanaf 13.00 tot 19.00 uur 
- Zon- en feestdagen: 9.00 tot 12.30 uur en vanaf 13.00 tot 19.00 uur 
 
It giet oan! 
Dit jaar organiseren WV De Meeuwen uit Leeuwarden en KWV Frisia uit 
Grou van 16 t/m 21 augustus voor de 25e keer de Elfstedentocht voor zeil-
, roei- en motorboten, sloepen en kanovaarders.  
Uiteraard doe je de Friese 11 steden aan en in 6 daarvan wordt ook over-
nacht. Door het voeren van de ‘Elfstedenwimpel’ krijgen de deelnemers 
tijdens de tocht gratis passage van bruggen en gratis ligplaats in de steden 
waar wordt overnacht. Kanovaarders, surfers en suppers mogen gratis 
kamperen op soms bijzondere plaatsen. De inschrijving voor de recreatie-
ve tocht is nu geopend. Ga daarvoor en/of voor meer informatie naar: 
www.wvdemeeuwen.nl/elfstedentocht. 
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Jarigen 
 

 
 
                      RAM 
                 21-3 t/m 20-4 
 
 
 

 
 
                        STIER 
                21-4 t/m 20-5 
 
 
 

 

21 maart William Bos 
23  Chris Hellendoorn 
23  Ruth Vorsselman 
24  Onno Hellendoorn 
28  Wicheretha Krikke 
9 april  Everard Bos 
12  Jessin Kroes 
19  Tim Vorsselman 

24 april  Sander Hertong 
24  Luurt Gorter 
24  Wim Lammerts 
24  Lotte Schinkel 
26  Wim Peters 
26  Dianthe Dalsem 
3 mei  Willeke Klappe 
10  Corné de Groot 
10  Jacco de Groot 
11  Jan Boonstra 
16  Albart Flier 
16  Chris Flier 
17  Freddy Visser 
17  Joas van der Weijden 
18  Marijn Edelenbosch 
18  Eric Visschers 
19  Frank Beetsma 
19  Berend Brijder  
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Activiteitenkalender 2021 
 
De vermeldingen op deze pagina zijn onder voorbehoud. Kijk op de website voor 
aanvullende informatie, ook over het doorgaan in verband met de coronamaat-
regelen. 
 

20 maart  Toer: Kouwe Poten Tocht, Rottige Meenthe 
10 april  Toer: Openingstocht, Belt-Schutsloot 
20 april  Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 3 
  8 mei  Toer: Tocht over de Hase (Duitsland) 
13- 16 mei  4K: (Internationale) Kamper Kano Kampeer Klassieker 
► 19 mei  Algemene Leden Vergadering 
20 juni  Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 4 
  3 juli  Toer: Zwerftocht, IJsseldelta 
25 juli  Toer: Westerwolde 
20 augustus  Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 5 
22 augustus  Toer: Markerwadden 
11 september  Toer: Monumententocht 
26 september  VeluweRally 
16 oktober  Toer: Sluitingstocht 
20 oktober  Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 6 
  6 november  Toer: Weerribben 
27 november  Toer: Pepernotentocht 
11 december  Toer: Rondje Leekstermeer 
15 december  Einde inzendtermijn Logboek 2022 nr 1 
29 december  Toer: Fakkel/oliebollentocht 

 
 
 

Online shoppen? 
 

Weet je wel dat je met online bestellingen ook 
onze verenigingskas kunt steunen?! Dat doe je 
door je bestellingen via Sponsorkliks te plaatsen! 
Dat kan met behulp van de volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
 

Eén keer dit adres overtikken, opslaan en je kunt het steeds weer 
gebruiken. Het is echt de moeite waard! 
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