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Van de redactie 
 

Volgens de berichten komt er op 11 mei nieuwe informatie over ‘sport en 
corona’ met waarschijnlijk meer ruimte voor buitensporten. Dat zou 
prachtig zijn. Zowel de wedstrijd- als de toervaarders zijn daar klaar voor. 
In dit nummer lees je over het wedstrijdvaren in 2021 en al worden enkele 
toertochten afgeblazen, er worden ook nieuwe toertochten aange-
kondigd! We laten ons niet uit het veld slaan.  
Dat laatste doen ook nieuwe clubleden niet, die zich in deze periode aan-
meldden. In dit nummer stellen alvast enkele nieuwe leden zich voor. In 
een volgend nummer komen we op deze manier hopelijk nog enkele 
nieuwe leden tegen.  
Ondertussen wordt er om ons terrein heen hard gewerkt. Dat is goed te 
zien en te merken voor iedereen, die naar de club komt. Maar het terrein 
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zelf is niet het enige dat verandert. Dat lees je in de bijdrage ‘Van Dronter-
meer naar Reevemeer’.  
En dan is er natuurlijk aandacht voor Algemene Leden Vergadering. No-
teer de datum alvast in je agenda! Er zijn belangrijke zaken te bespreken. 
 

Tot slot, jullie allen mooie zomermaanden toegewenst met de nodige ont-
spanning en liefst met veel sportief vaarplezier! Een hartelijke groet, 
 

Jaap de Lange 

 

 
Van de ledenadministratie 
 

Recent hebben we weer een nieuw toerlid verwelkomd: Marleen van 
Nieuwenhuizen uit Swifterbant. Zij ontdekte tot haar verrassing onze 
vereniging bij haar in de buurt. Welkom bij K.V. Skonenvaarder en we 
hopen dat het kanovaren je gaat bevallen. 
We nemen afscheid  van een jeugdlid, Dianthe Dalsem. Zij heeft opgezegd. 
 

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

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 juni a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 

Ons bereikte het bericht van overlijden van  
 

Bert Klarenbeek  
(Utrecht, 31 maart 1936 – Kampen, 13 maart 2021) 

 
Bert hield van water en van varen. Hij was zeeman op de grote vaart, maar had 
even goed ook plezier in kanovaren. Zo was hij lid van onze vereniging, zij het 
de laatste vijftien jaar wat meer op afstand, als donateur. 
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Van de bestuurstafel  
 
Eindelijk gloort er enig licht aan de horizon. 
Wie weet mogen we eerdaags weer op ons ter-
ras gezellig bijkletsen en kleuren, al is het op 
1,5 m. Nam daarom de poetsploeg de kantine laatst al onder handen? 
Het bestuur vergaderde via ‘Teams’ op 11/3 en 15/4 en daar kwamen 
onder andere de volgende onderwerpen aan de orde. 
 

Algemene Leden Vergadering 
Gezien het stappenplan en de grote behoefte om echt met z’n allen samen 
te komen kiest het bestuur voor een nieuwe datum: woensdag 16 juni. 
Een voorlopige agenda staat in dít logboek. We hopen dan voorstellen te 
doen over de inrichting van het terrein en inzicht te geven in de gevolgen 
daarvan. Het bestuur zal de ALV om bevoegdheid vragen zo nodig over-
eenkomsten aan te gaan met derden. Daarom de dringende oproep er 
vooral te zijn! Dat geldt álle leden. Ook ouders van jeugdleden zijn van 
harte uitgenodigd! 
 

Stand van Zaken besluiten N307/Roggebotsluis  
De Raad van State besluit op 18 mei over ons beroep. Johan en Everard 
gaan erheen, tenzij we vanuit de projectgroep N307 horen dat onze wen-
sen alsnog zijn gehonoreerd. Dan hoeven we niet naar Den Haag. Het be-
stuur deed een voorstel bij projectgroep en gemeente over nieuwe opstal-
len. Zowel voor de tijdelijke situatie, als voor de definitieve inrichting na 
afloop van de werkzaamheden. Een reactie komt hopelijk eind april. 
 

Stand van Zaken herinrichting vakantiepark  
Wie een poosje niet bij de club geweest is, moet even zoeken naar ingang 
en parkeerruimte. Volg deze route: neem op de geasfalteerde Reeveweg 
de 1e afslag rechts. Je ziet, Europarcs heeft met voortvarendheid ons 
ingepakt en van een nieuw aanzien en hek voorzien. Het contact met onze 
buren is goed. We kunnen prima afspraken maken over uit te voeren werk 
rondom, maar wellicht ook straks op ons terrein.   
 

Corona, stappenplan en onze activiteiten 
Mogelijk mag er vanaf medio mei op sportgebied en ook voor kantine of 
terras weer wat meer. Maar vooralsnog is er veel onzeker. Openingstocht 
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en Koude Poten tocht vervielen. Ook de 4K wordt afgelast. Voorzichtig 
plannen we een ééndaagse HanzeRegatta in juni en die avondmarathon 
op 30 juni lijkt al wat meer realistisch. Wij hebben er wel zin in. 
  

Kano-instructie en (straks) kanopromotie 
We zijn blij met de nieuwe leden, jeugdigen en volwassenen. Zij hopen op 
een warm welkom, een introductie en enige instructie. Zaak voor ons om 
daarin te voorzien met een contactpersoon, coördinatie en basisinstructie. 
Er gebeurt al veel, maar een beetje structuur en bekendheid is wenselijk 
voor zowel bestuur als belangstellenden. Ook meldden de eerste scholen 
zich alweer voor het komende schooljaar voor sportoriëntatie en daar 
hoort kanovaren natuurlijk ook bij. Wat kunnen wij hen toezeggen?  
 

En dan kwamen ook nog de volgende onderwerpen aan de orde 
Uiteraard over financiën, contributies 2021 en nota’s. Ook sponsoring van 
de club, logboek en/of activiteiten en wie coördineert dat? Is PR voor onze 
club een commissie waardig? Scouting Kampen wil wat gebruikte kano’s 
overnemen; zou dat kunnen? Wat opruimen kan geen kwaad mits wij onze 
kerntaken kunnen blijven uitvoeren. Per 1 juli wordt de Wet Bestuur en 
Toezicht op Rechtspersonen (WBTR) van kracht met ook gevolgen voor 
onze vereniging. Bijvoorbeeld voor de verantwoordelijkheid van en het 
toezicht op het bestuur. Onze statuten moeten dan worden aangepast. 
Daar is instemming van de ALV voor nodig. Later dit jaar meer daarover.     
 

En tenslotte nogmaals de Algemene Leden Vergadering van 16 juni a.s.  
We herhalen wat we eerder schreven: Enkele bestuursleden moeten af-
scheid nemen. Dus is het aan leden (en ouders) om daarin te voorzien. 
Juist nu er belangrijke besluiten moeten worden genomen is een voltallig 
(7!) en volwaardig bestuur nodig. Wil Habers meldde zich al als aan. Wie 
volgt?  
  

Wil je weten meer weten over het bestuur? Kom een vergadering bij-
wonen of bevraag een van ons. Kortom: overwin je schroom. Je bent echt 
welkom! De volgende bestuursvergadering is donderdag 20 mei. Bij voor-
keur op ons clubterrein op gepaste afstand en anders via ‘teams’.    
 

Namens het bestuur: blijf gezond, blijf komen, blijf varen, 
Erna van der Kant / Thijs Bont 
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Algemene Leden Vergadering 2021 
 
Door de coronamaatregelen is het lastig een Algemene Ledenvergadering 
uit te schrijven. Onder voorbehoud is nu gekozen voor Woensdag, 16 juni 
a.s. om 19.30 uur in/bij het clubgebouw. Of we binnen of buiten 
vergaderen, zoals de laatste keer op 1,5 meter 
afstand. Dat weten we tegen die tijd beter.  
 

In ieder geval goed om deze datum vooreerst te 
noteren! Deze vergadering is voor alle leden én 
ouders/ verzorgers van de jeugdleden.   
Hier kun je meedenken en meepraten over be-
langrijke zaken van de vereniging! De voorlopige 
agenda is als volgt: 
 

Voorlopige agenda  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2.  Ingekomen stukken voor ALV en mededelingen 
3.  Verslag ALV 17 juni 2020 

   ●   Afronding besluiten 2020 door ALV 
4.   Jaarverslag 2020 (mondeling) 
5.  Stand van zaken project N307/Roggebotsluis 
6.  Financiën  
   ●   Behandeling en vaststelling jaarstukken 2020 

   ●   Begroting 2021  
  ●   Contributie 2022 

7.  Bestuurssamenstelling 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
●    Sarah Smits (secretaris) 

 ● Erna van der Kant (lid/ledenadmininstratie) 
● Thijs Bont (bestuurslid a.i.) 

8. Rondvraag 
9 Sluiting  

 

Het verslag van de ALV 2020 en agenda worden eind mei naar alle leden 
gemaild en liggen dan ook ter inzage in het clubhuis. 
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Even voorstellen: 
                 Sandra de Haas 

Leuk om jullie te leren kennen, Skonen-
vaarders. Mijn naam is Sandra de Haas, 
geboren in 1975 en woon in hartje cen-
trum Zwolle.  

 

 

Tien jaar terug stapte ik voor het eerst in 
een kano en was meteen verkocht. De 
VeluweRally, Elfstedentocht, Weserma-
rathon, toertochtjes in de eigen omgeving; wat een pret.  
 

Mijn kajak heet Dirk. Ik heb hem vernoemd naar mijn opa. Hij was boer in 
Westenesch (bij Emmen, mijn geboorteplaats) en ik was dol op hem. Opa 
Dirk overleed in december 2017. Van de erfenis werd ik niet rijk, wel kon 
ik er precies mijn droomkajak van kopen: een Lettmann Eski 470. Zelfs 
mijn iPhone kan ik erin opladen.   
Sinds februari ligt Dirk in de loods bij Skonenvaarder. Al een paar keer ging 
ik alleen het water op. Ik zie uit naar varen met andere Skonenvaarders. 
De toertochten waarvoor ik mij opgaf, gingen door Covid helaas niet door.  
 

Mijn mooiste tocht maakte ik niet in Dirk, maar in een tweepersoons huur-
kano met mijn partner Ivo. Het was in Valdes, een schiereiland in Argen-
tinië dat op de Werelderfgoedlijst staat en beschermd natuurgebied is. 
Het eiland is voorplantingsgebied voor zeeleeuwen. Onder begeleiding 
peddelden wij langs deze imposante dieren. De foto is nog steeds de 
screensaver op mijn laptop.  
Die laptop klap ik nu dagelijks thuis open. Nog steeds mag ik het pand niet 
in bij mijn opdrachtgever: Provincie Overijssel. Daar ben ik webredacteur. 
Ik studeerde Communicatiekunde aan de RuG en ben sindsdien werkzaam 
in de communicatie en bedrijfsjournalistiek. Daarnaast volg ik de opleiding 
Seniorensportleider. Alleen de stage nog afronden, dan ben ik klaar. 
 

Graag tot ziens! 
Sandra 
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Even voorstellen: 
              Joke Smallegange 

Enige weken geleden heb ik een kleine rondleiding gehad op het terrein 
van de club. De kennismaking was prettig en gaf mij een goed gevoel. 
  
 

 
 
Daarom wil ik me nu ook graag even 
voorstellen. 
 
Mijn naam is Joke Smallegange. Ik woon 
in Dronten, maar kom uit de Zaanstreek. 
Dat is een gebied met veel water, waar ik 
dan ook af en toe een kano huurde en 
heerlijk gevaren heb. 
Via mijn schoondochter, Ilse Pos, ben ik weer in contact gekomen met de 
kano. Zij is heel actief in het Zaanse en gaf aan dat de Skonenvaarder een 
leuke en gezellige vereniging is. En zo kwam ik hier terecht. 
 
Ik ben 61 jaar en had de aanname gedaan dat ik misschien wel te oud zou 
zijn om lid te worden. Maar dat beeld werd al snel teniet gedaan. Leeftijd 
bleek geen enkel probleem en ik voelde mij al gauw welkom. 
 
Momenteel werk ik in Haarlem op de meldkamer van de politie. Het 
gevolg is wel dat ik om het weekend moet werken en dus niet elk 
weekend op de club kan zijn. 
Ik ben getrouwd en heb een zoon van 29 jaar en twee herdershonden. 
 
Zeker hoop ik wel begeleid te worden bij het kanovaren, want ik zal nog 
wel iets moeten leren. Maar ik hoop veel plezier te krijgen in het varen en  
dat we samen mooie tochtjes kunnen maken. 
 

Groetjes,  
Joke 
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Even voorstellen: 
                           Eric Visschers 

 Een nieuwe Skonenvaarder in vijf vragen 
 

 
 

Ik ben…  
Eric Visschers, 58, sinds oktober 2018 weduw-
naar, uit het zuiden des lands, maar woonde 
het grootste deel van mijn leven in Drenthe. 
 

Ik ben hier komen wonen, omdat…  
ik, nu ik alleen ben, kleiner wou wonen, aan het water en dichter bij mijn 
werk en hobby’s in Zwolle en Meppel. 
 

In het dagelijks leven… 
ben ik een senior engineer (techneut) en werk ik aan noodstroomvoorzie-
ningen en koelbesturingen voor zware specialistische machines bij VONK 
EUA in Zwolle. Ik dans 3x in de week en ben vaak op of in het water. 
Daarnaast houd ik van de natuur, wandelen, fietsen en reizen; Twee van 
mijn favoriete spreuken zijn: ‘Denken is het verband leggen tussen delen 
uit je rugzak’ en ‘Accepteer een ander, want gelukkig zijn we niet gelijk’.  
 

Mijn Kajakervaring bestaat uit  
Branding kajakken in 1995 te Katwijk; tweedaagse tour Engelsmanplaat 
1996 en afgelopen twee jaar was ik bij KV Hardenberg-Vecht vooral actief 
in de tourgroep. Het hefstigste was windkracht 4-5 NW op het Ketelmeer 
vanaf Schokkerhaven (omdat er storm was op de Waddenzee en de trip 
naar Ameland niet doorging). De mooiste was een 100km meerdaagse 
toertocht Meckelenburg vertrek en aankomst Babke(D). 
 

Eij’t al-eurt?… 
Toen ik 50 werd, kreeg ik van mijn vrouw Sylvia een workshop van Wim 
Hof. Sindsdien probeer ik nog steeds het jaar door in het openwater te 
springen. Je kunt mij dus tegenkomen tijdens het ‘dippen’ in de Kleine Bel-
terwijde bij het strandje van de camping. 

Zoals ze in Hollandscheveld zeggen, kalm an,  
Eric Visschers 
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In coronatijd hebben de wedstrijdvaarders niet stil gezeten. We zijn blijven 
trainen ondanks dat de wedstrijden heel 2020 niet doorgingen. 
 

Wedstrijdvaren in 2021 
 
Ook nu, in 2021 gaan wedstrijden nog steeds niet door. Maar desondanks 
is met hulp van de trainers en oudere vaarders de wedstrijdploeg uitge-
breid. Daarom ook zijn Willeke en Jennely al druk bezig om te kijken of we 
sponsoren kunnen vinden voor nieuwe wedstrijdkleding. Zodat we, als we 
straks wel weer kunnen wedstrijdvaren, er als groep mooi bijlopen. 
 
Varen in klassen 
Het meedoen aan kanowedstrijden is overigens niet vergelijkbaar met 
deelname aan bijvoorbeeld voetbal, korfbal of volleybal. Het is een 
individuele sport. Op één dag moet er doorgaans vele keren gevaren 
worden in series, halve finales en finales; dit op verschillende afstanden en 
dikwijls ook nog in verschillende kajaks (één-, twee- en vierpersoons 
kajaks). Er wordt gevaren per leeftijdsklasse, te weten: 

 
Naar een andere klasse? 
Je gaat over naar een andere klasse vanaf het jaar waarin je de leeftijd 
krijgt, welke behoort bij een oudere jaargroep. Gevolg hiervan is dat een 
vaarder/ster het eerste jaar het in een hogere klasse op moet nemen 
tegen vaarders/-sters die vaak één jaar ouder zijn en dikwijls meer fysieke 
kracht hebben. 
 
Dames en heren 
Dames en heren varen in afzonderlijke wedstrijden. Gemengd wedstrijd 
varen bestaat niet binnen het vlakwatervaren. Slechts bij bepaalde 
estafettewedstrijden mogen vier éénpersoons kajaks deelnemen, waarvan 
twee door dames en twee door heren bemenst zijn. Nog een uitzondering    

    Pupillen: leeftijd van 6 t/m 10 jaar  Junioren A: van 17 t/m 18 jaar 
    Jeugd B: van 11 t/m 12 jaar  Senioren B: vanaf 18 jaar 
 Jeugd B: van 11 t/m 12 jaar  Senioren A: vanaf 18 jaar 
 Junioren B: van 15 t/m 16 jaar  Master(s): veteranen vanaf 35 jaar 
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Als je meer wilt weten over het wedstrijdvaren, stel dan 
gerust je vragen aan de trainer of de wedstrijdcommissie. 

 

is de NK-mix in Haarlem, waarbij een dame en een heer samen in een K2 een 
marathonafstand varen. 
 
De wedstrijdkalender 2021 
Om te noteren zie je op de volgende bladzijde het wedstrijdschema voor 
komend seizoen. Alle wedstrijden uiteraard onder voorbehoud van het 
dan geldende coronaregime.  
 

 

 
Toelichting bij het schema (volgende bladzijde): 
 Grijs gearceerd zijn de (internationale) topwedstrijden. Hiervoor moet 

je geselecteerd zijn. (Wel leuk om deze te volgen) 
 Daarnaast zie je onder ‘discipline’ of het sprint- of marathonwed-

strijden zijn 
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Data Discipline Naam Waar Organisatie land 
8 mei Kanosprint Jeugdkampioenschap-

pen Zuidervaart 
Zaandam KV De Geuzen NL 

8 mei Marathon Sprintmarathon 
Geuzen 

Zaandam KV De Geuzen NL 

14-16 mei Kanosprint World Cup & OKT Szeged ICF HU 
21-23 mei Kanosprint World Cup & OKT Barnaul ICF RU 

3-6 juni Kanosprint EK Duisburg ECA DE 
5 juni Kanosprint NK Langebaan Kampen KV 

Skonenvaarder 
NL 

24-27 juni Kanosprint EK Jun/U23 Poznan ECA PL 
26 juni Marathon Zomercup  

(alle boottypen) 
Venlo Viking Venlo NL 

3 juli Kanosprint ZP Sprint Cup 2021 Wormer KV Zwetplassers NL 
3 juli Marathon Viking sprintmarathon Amsterdam Viking A’dam NL 

5-6 juli Marathon EK Masters Moscow ECA RU 
8-11 juli Marathon EK Marathon Moscow ECA RU 
12 juli Marathon Rottemeren marathon 

(NK K2 marathon) 
Rotterdam RCC NL 

15-18 juli Kanosprint WK Jun/U23 Montemar- 
O-Velho 

ICF PT 

2-7 aug Kanosprint Olympische Spelen Tokio ICF JP 
4-5 sept Kanosprint NK kanosprint Rotterdam Stichting 

Kanoactiviteiten 
NL 

16-19 sept Kanosprint WK Kopenhagen ICF DK 
18-19 sept Kanosprint Twenteregatta Hengelo TWV NL 
25-26 sept Kanosprint Brabantregatta Tilburg KV Beatrix / KCT NL 
27-28 sept Marathon WK  Masters Pitesti KCF RO 

30 sp – 3 ok Marathon WK Marathon Pitesti KCF RO 
2 okt Marathon Herfstmarathon 

Drenthe 
Emmen WS Drenthe NL 

9 okt Marathon K4 marathon De Rijp 
(NK K4) 

De Rijp KV Argonauten NL 

 
Namens de wedstrijdcommissie, 

Everard 
 

 
 

Kantinebericht: Een felicitatie voor Petra van Rossum! 
 

Petra haalde na het volgen van de cursus het certificaat Sociale Hygiëne en 
staat nu officieel in het register. Is dat belangrijk? Ja zeker, want om als 
clubkantine te mogen draaien, moeten een paar mensen dat certificaat op 
zak hebben.  Daar voldoen we aan. Wat dat betreft kan de kantine open … 
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De eerste toertochten van dit seizoen gingen niet door vanwege de corona-
regels. Ondertussen lijken de perspectieven beter. Daarom, onder voorbe-
houd (dat nog wel!), nieuwe tochten om met elkaar te varen. 
 
Het water op! 
Nieuwe toertochten 

 
 
Stadstocht door Almere (ca. 21 kilometer) 
Zaterdag 12 juni staat een toertocht op het programma 
door Almere. Een afwisselde tocht door de nog jonge 

stad. Voor wie Almere alleen maar kent van er over de A6 langs te rijden, 
is dit een kans om de stad beter te leren kennen.  Almere is meer dan al-
leen maar huizenblokken. De stad is doorsneden met grachten die groten-
deels in een parkachtige omgeving liggen. We zien de skyline van het 
centrum vanaf het Weerwater en varen over de Leeghwaterplas en de 
Noorderplassen.  
 
Praktische gegevens: 
 Afstand: ca. 21 km  
 Opladen kano’s 8.00uur, terug bij de club ca. 16.30uur. 
 Opgave bij Luurt Gorter op  lumave@hetnet.nl  of  telefonisch 06-25219594 

 
 
Zwerftocht ‘IJsseldelta’ (10 tot 15 kilometer) 
Zaterdag 4 juli gaan we varen in de IJsseldelta. Een 
route van ongeveer 10 tot 15 km, afhankelijk van het 

weer en deelnemers. Instappen bij de Ramspolbrug. We varen tussen de 
eilandjes door in het natuurgebied.  Voor de pauze zoeken we een strand-
je op. Het is een tochtje waar iedereen aan mee kan doen. Uitrusting 
zwemvest, spatzeil, reserve kleding (zwemkleding bij mooi weer). Bij te 
veel wind gaan we een ander tochtje varen op rustiger water. 
 
Praktische gegevens: 
 Opladen kano’s: 9.00uur, terug bij de club ca. 15.00uur  
 Opgave bij Luurt:  lumave@hetnet.nl  of  telefonisch 06-25219594 
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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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Wedde toertocht (ca. 25 kilometer) 
Voor de verandering en op verzoek, een tochtje op 
de zondag. Een mooi rondje op beschut water. Start- 
en eindpunt is tegen de Duitse grens in Veelerveen 
bij de sluis en onderweg één overdraging. Wieltjes 

kunnen gemakkelijk zijn, maar zijn geen vereiste. Op de grens van veen en 
zand varen rond de Wedder-
burcht, door kanalen, oude 
veenvaarten en een kronke-
lend beekje bij Sellingen in 
het mooie Westerwolde. 
De standaarduitrusting vol-
staat. Houd wel rekening 
met de weersomstandighe-
den. Zorg zelf voor voldoen-
de eten en drinken zoals 
thee, chocolademelk of 
soep, broodjes en snacks. Pas je kleding aan de omstandigheden aan.  
Het water kan laag staan en dan zijn waterschoentjes echt wel nodig. Denk 
ook aan zonnebrand en pet tegen de zon als je daar gevoelig voor bent. 
 
Praktische gegevens: 
 Zondag, 25 juli: opladen bij de club om 8.00 uur - Vertrek om 8.15 uur 
 Start en finish in Veelerveen, aan de Dijkweg bij de sluis tussen de molen en de 

waterzuivering. Omstreeks 10.00 uur gaan we het water op. 
 Terug bij de club om ongeveer 18.00 uur 
 Onder leiding van Erna van der Kant voor het transport en van Wim Lammerts 

op het water. 
 Kosten vervoer € 19.60, - p.p.  
 Opgave bij Wim Lammerts op info@documentstrategie.nl 
 

Marker Wadden (groot water toertocht) 
De Marker Wadden zijn een groep eilanden, recent 
opgespoten met slib uit het Marker meer, waar zich 
nieuwe natuur ontwikkelt met als doel de 
waterkwaliteit ter plaatse te verbeteren. Het 

haveneiland is toegankelijk. Daarheen vaart in het zomerseizoen een veer- 
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boot, maar ook andere schepen kunnen er aanleggen. Er zijn energie neu-
trale vakantiewoningen te huur. Het eiland wordt beheerd door vrijwil-
ligers die een week op het eiland verblijven, tot ze worden afgelost. Geen 
gas, water en elektra-aansluitingen vanaf de wal.  
Op het eiland kun je wandelen en vogels spotten tegen een toegangsprijs 
(gebiedsbijdrage): € 6,- p.p. of € 4,20 als je kunt aantonen dat je lid bent 
van Natuurmonumenten. Uitsluitend PIN betalen. Of je moet betalen als je 
alleen uitrust op het strandje weten we niet. Voor betalende bezoekers 
zijn er toiletten en is er beperkte horeca. 
 
Praktische gegevens: 
 De tocht is op zondag, 22 augustus en staat onder leiding van Erna van der 

Kant en Wim Lammerts. Opladen 8.00 uur. Verzamelen Lelystad 9.00 uur 
 Op woensdag voorafgaande aan de tocht doen we bij de club samen natte 

oefeningen 
 We varen vanuit Bataviahaven Lelystad naar de Marker Wadden in het Marker 

Meer. Het is 10km heen en 10km terug over groot water. Of we de tocht ver-
lengen en de archipel rondvaren hangt af van de deelnemers, het weer enz.  

 Dit is een tocht voor meer ervaren vaarders met groot water uitrusting. 
 Vervoerskosten zijn € 5,- p.p. 
 Opgeven tot 18 aug. bij Wim Lammerts op info@documentstrategie.nl 

 
 

 

Spelbreker Covid 19 
 
► Toertocht ‘Varen op de Hase’ afgelast 
De planning was op 8 mei een mooie tocht te varen op 
de Hase (Duitsland). Coronamaatregelen maken het 
echter lastig om de grens over te gaan. Daarom moeten we moeten de 
tocht in ieder geval nú laten schieten. Wie weet kan het later nog eens. 
 
► De Kamper Kano Kampeer Klassieker 2021 gaat niet door 
De regels zoals nu nog geformuleerd door de regering maken het orga-
niseren van de 4K op dit moment onmogelijk. Worden de maatregelen 
alsnog worden verruimd, dan is de tijd voor de organisatie te kort om alles 
in goede banen te leiden. We moeten de tocht voor 2021 dus afgelasten. 
Maar we kijken al uit naar 2022! 
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We geven het bijna altijd als antwoord op vragen als: Waar is jullie club? 
Of, waar varen jullie dan? Inderdaad, aan of op het Drontermeer. Dat is zo 
ingeburgerd, dat we onszelf niet eens meer afvragen of het nog wel klopt. 
 

Van Drontermeer naar Reevemeer 
 
Erna zocht het een keer voor ons uit en van nu af aan kunnen we dus 
beter weten. Ons terrein ligt namelijk niet langer aan het Drontermeer, 
maar wel aan het Reevemeer! 
Dat we niet anders wisten is niet zo gek, want het is nog niet zo lang dat 
‘ons’ deel van het Drontermeer een andere naam heeft gekregen. Dat is zo 
sinds het plan ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ in werking is getreden. 
Die naamsverandering heeft dus met de ontwikkeling van ons waterge-
bied te maken. Zo is sinds oktober 2020 onder het trefwoord ‘Reevemeer’ 
op Wikipedia het volgende te lezen: 
 

‘Het Reevemeer is het noordelijke deel van het Drontermeer en is 
een van de Veluwerandmeren op de grens van de Nederlandse pro-
vincies Flevoland en Overijssel. Het meer zal in de toekomst worden 
afgesloten van de rest van het Drontermeer en een directe verbin-
ding krijgen met het Vossemeer. Dit zal gebeuren zodra de Rogge-
botsluis haar waterkeringsfunctie gaat verliezen aan de in aanbouw 
zijnde Reevesluis / Reevedam en ter hoogte van Roggebot, waar de 
Roggebotbrug wordt gebouwd. Per 2021 zal het Reevemeer gevoed 
worden door het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel die bij 
hoge rivierafvoeren zal meestromen om elders overstromingen te 
voorkomen.’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Reevemeer) 

 

Deze naamsverandering sluit dus helemaal aan bij de grote waterwerken 
waar wij met onze club middenin zitten. 
 

Ezelsbruggetje? 
Het zal best even wennen zijn om ‘Reevemeer’ te gaan gebruiken in plaats 
van ‘Drontermeer’. Maar vooruit, we hebben een ezelsbruggetje. Immers 
de straatnaam van onze vereniging legt het je al in de mond: K.V Skonen-
vaarder, Reeveweg 2 ligt aan het Reevemeer. Het klinkt in ieder geval 
logisch. (JJdeL) 
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Jarigen  
 
 

 
 

TWEELINGEN 
21-5 t/m 21-6 

 
 

 
 

       KREEFT         
22-6 t/m 22-7 

 

22 mei Johan de Vries 
23 Pepijn Rippen 
24 Hessel Plender 
29 Peter Stoel 
30 Flint Griffioen 
31 Petra van Rossum 
  1 juni Riet Haveman 
  3 Gert-jan van der Gulik 
  7 Wilma Vrieswijk 
  9 Robbie Kock 
10 Hermien de Kievid 
21 Christian Kampjes 
 

27 juni James Mambu 
29 Silke Scheibe 
  2 juli Wil Habers 
  2 Els Mondt 
  8 Marit Kattenberg 
  9 Ans Woudenberg 
11 Joke Alberts 
16 Marc Keizer 
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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 van activiteiten in 
verband met de coronamaatregelen. 
 

Let op: De datum voor de Algemene Leden Vergadering is verzet naar 16 
juni!! 
 

  8 mei Wedstr.: Jeugdkampioenschappen Zuidervaart, Zaandam 
  8 mei Wedstrijd: Sprintmarathon Geuzen te Zaandam 
13- 16 mei 4K: (Internationale) Kamper Kano Kampeer Klassieker 
►  5 juni Wedstrijd: NK Langebaan kanosprint in Kampen! 
► 16 juni Algemene Leden Vergadering 
20 juni Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 4 
26 juni Wedstrijd: Marathon, Zomercup te Venlo 
  3 juli Toer: Zwerftocht, IJsseldelta 
  3 juli Wedstrijd: Viking Sprintmarathon te Amsterdam 
  3 juli Wedstrijd: ZP Sprint Cup 2021 te Wormer 
12 juli Wedstrijd: Rotte meren marathon te Rotterdam 
25 juli Toer: Wedde Toertocht 
20 augustus Einde inzendtermijn Logboek 2021 nr 5 
22 augustus Toer: Groot water toertocht Marker Wadden 
  4 september Wedstrijd: NK Kanopsrint te Rotterdam (?) 
11 september Toer: Monumententocht 
18 september Wedstrijd: Twenteregatta te Hengelo 
25 september Wedstrijd: Brabantregatta te Tilburg 
26 september VeluweRally 
  2 oktober Wedstrijd: Herfstmarathon Drenthe te Emmen 
  9 oktober Wedstrijd: K4 Marathon in De Rijp 
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 
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