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Bij dit nummer 
 
‘Buiten waait de wind om het huis.’ En dat ging er fors aan toe in de dagen 
dat ik aan dit Logboek werkte, maar ondertussen broeit het; wordt er van 
alles voorbereid voor een nieuw kanoseizoen, dankzij de afgekondigde 
versoepelingen. Het kan weer! 
Zo is de wedstrijdcommissie bezig met het opstellen van het wedstrijdpro-
gramma voor dit jaar, buigt de Hanzeregattacommissie zich over de organ-
isatie van dit landelijke evenement, nodigt de toercommissie de leden uit 
voor een planavond om samen mooie tochten te organiseren en de 
kantinecommissie stelt de kantine weer open, zodat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten voor en na het kanoën en trainen. Maar ook als je niet 
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gaat varen, is een goed bakkie koffie/thee en een leuk gesprek niet te 
versmaden. Dat geldt in ieder geval ook voor ‘Breek de week’ op woens-
dagmorgen. En door het jaar heen zijn er zelfs alweer werkdagen gepland 
om samen te werken aan het onderhoud van boten, terrein en gebouwen. 
Kortom, we worden wakker, niet uit een winterslaap, maar uit de corona-
lockdown. Je leest over al dit soort zaken in dit nummer.  
Bij alles wat we doen staat uiteindelijk het kanovaren zelf centraal. Maar 
dat dat meer is dan wat peddelen, wat veel niet-kenners denken, dat 
kennis, vaardigheden, techniek en inzicht er echt toen doen, dat lees en 
proef je dan weer in het artikel ‘Er zijn peddels en peddels’. 
 

Veel werk is ook gewoon doorgegaan, zoals de bestuurszaken en het werk 
van de Bypasscommissie Daarom in dit nummer ook de uitnodiging voor 
de jaarlijkse Algemene Leden Vergaderingen op 23 maart.  
 

Zo staan we samen aan het begin van een mooi en nieuw vaarseizoen, 
waarin we elkaar veel sportief plezier toewensen! 
Een hartelijke groet en graag tot ziens op of bij het water. 
 

Jaap de Lange 

 
 
 

Van de ledenadministratie  
 
In het pas begonnen jaar werd Rick van der Ark uit Kampen lid van onze 
vereniging. Verderop in dit nummer stelt Rick zichzelf aan ons voor. Wij 
heten hem van harte welkom en wensen hem veel kanoplezier toe! 
 

Ledenadministratie Skonenvaarder, 
Bert Vorsselman (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  
Februari 2022 
 
Nieuw seizoen 
Op het moment dat ik dit schrijf huilt de wind om 
mijn huis en klettert de regen naar beneden. Het lijkt wel herfst. Maar als 
je naar de temperatuur kijkt en naar de natuur, lijkt het wel voorjaar. 
Maar het is nog vroeg in het jaar en wat het weer betreft kunnen we nog 
van alles verwachten. Toch maken we ons al op voor het nieuwe seizoen. 
Niet alleen met het weer kan het alle kanten op, dat geldt ook voor heel 
veel andere onderwerpen. Zie hieronder. 
 
Ledenvergadering 
Een nieuw seizoen betekent ook dat we onze jaarlijkse ledenvergadering 
op de agenda hebben staan. Die zal plaatsvinden op 23 maart en begint 
om half acht. Door de afnemende Corona maatregelen kunnen we weer in 
de kantine vergaderen. Het bestuur ziet er naar uit jullie weer te mogen 
ontmoeten. 
À propos, wat Corona betreft: blijf voorzichtig en kom bij klachten niet 
naar de vereniging. 
 
Trainingen 
De wedstrijd traint gewoon door en ziet zich gesteund door de begeleiding 
van de volgboot. Omdat we al ver in het seizoen zitten en de maatregelen 
pas laat zijn opgeheven is besloten dit keer de zwembad oefenavonden te 
laten schieten. Voor de toervaarders en andere belangstellenden willen 
we proberen in het voorjaar een Kano veiligheidstest training op te zetten. 
 
Maatregelen terrein 
De werkzaamheden rondom ons terrein gaan gewoon door en als je niet 
te vaak bij de club komt is er altijd wel weer een verrassing. Soms een 
aangename en soms eentje om aan te wennen. Dat we nog even in de 
‘rommel’ zitten is wel duidelijk. Het lijkt erop dat we binnenkort aanpas-
singen aan het terrein krijgen, maar dat zou ook pas in de herfst van dit 
jaar kunnen zijn. Niets is zeker in dezen, dus houdt de mededelingen 
daarover in de gaten. 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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Wetgeving 
Een aantal van jullie hebben waarschijnlijk de Radar uitzending gezien 
waarin kleine verenigingen met een paar leden hele wetgevingen over zich 
heen krijgen. Nou, wij ook dus. We zijn bezig om te voldoen aan UBO en 
WBTR. Het klinkt ingewikkeld en dat is het ook wel, maar we komen eruit 
en de tijdsdruk is gelukkig niet hoog. Het betekent wel dat de statuten 
moeten worden aangepast. Daarover later meer. 
 

Wedstrijd 
De Hanze Regatta organisatie worstelt met de beperkte ruimte op het 
terrein die er momenteel is voor een dergelijk evenement. De dilemma’s 
waar ze voor staan zijn niet gemakkelijk en geeft de nodige hoofdbrekens. 
Ook hierover later meer. 
 

Bestuur 
Onze penningmeester Jacco heeft het zo druk met zijn werk en de vele 
andere activiteiten bij de club dat hij heeft besloten daar mee te stoppen. 
Gelukkig is het bestuur al in een ver stadium van onderhandelingen over 
een goede invulling van deze vacature. Het komt dus goed. 
Zoals jullie kunnen lezen is er veel onzekerheid over de manier en het 
tijdstip wanneer we zaken over ons heen krijgen. We proberen te sturen 
maar dat lukt niet altijd. Het goede nieuws is dat we een daadkrachtig 
bestuur hebben en dat we het gevoel hebben dat het uiteindelijk allemaal 
goed gaat komen. 
 

Tot slot 
Kom naar de Ledenvergadering: 23 maart 2022. Aanvang 19.30 uur. 
 

Wim T. Lammerts, secretaris 
 
 
 

Online de club steunen? 
 

Als je spullen online koopt, kun je meteen onze vereni-
gingskas steunen! Hoe? Door je online bestellingen via 
Sponsorkliks te plaatsen! Dat doe je met behulp van de volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
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Algemene Leden Vergadering 2022 
 
Het bestuur nodigt alle leden én ouders/verzorgers van de 
jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, 
die gehouden wordt op woensdag, 23 maart a.s. om 19.30 uur 
in het clubgebouw.  
 
 
 

 
Agenda  
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken voor ALV, vaststellen agenda en 

mededelingen 
3.  Verslag ALV 27 oktober 2021 (ter inzage in de kantine) 
4.  Jaarverslag activiteiten 2021 (zie blz. hiernaast) 

Rapportage uit de commissies en activiteiten 
5.  Financiën 

 Verslaglegging en verantwoording boekjaar 2021 
Verslag kascommissie 

  Verkiezing a) kascommissielid en b) penningmeester 
 Begroting 2022 

Contributie 2023 
6.  Intermezzo 
7.  Terrein en gebouwen 
8.  Rondvraag 
9.  Afsluiting 

 
 

Meedenken en meepraten over zaken van de vereniging? 
 

Kom op 23 maart naar de Algemene Leden Vergadering! 
Aanvang: 19.30 uur. 

In het clubgebouw aan de Reeveweg. 
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Jaarverslag 2021  
 
Het jaar 2021 stond in het teken van Corona, Euro-
parcs ontwikkelingen, N307 wegwerkzaamheden en 
Bypass gevolgen. 
 

Corona met twee lockdowns heeft grote invloed gehad op de clubacti-
viteiten. Die lagen voor een groot deel stil. Er werd wel gevaren en 
getraind, maar dan vooral in kleine groepjes of solo. Wedstrijden zijn er 
maar weinig geweest en de toervaarders hebben een uiterst beperkt 
seizoen gedraaid. Het betekent ook dat de leden maar weinig kans hebben 
gehad om elkaar te ontmoeten. 
 

De voorjaars ALV 2021 is vanwege de pandemie eerst uitgesteld en later in 
de openlucht gehouden waarbij de aanwezigen op de geadviseerde af-
stand van 1,5 meter zaten. Desalniettemin is ook die goed verlopen en 
heeft veel opgeleverd. Niet alleen werd er uitleg gegeven over de ontwik-
kelingen rondom ons terrein, ook werden drie nieuwe bestuursleden geïn-
stalleerd. 
Later in het jaar was er een tweede ALV omdat de financiën nog moesten 
worden goedgekeurd. Dat is dan ook volgens plan gerealiseerd. Nog 
belangrijker dan dat was de bespreking over de werkzaamheden op en 
aan ons terrein en gebouwen. In een goede discussie kreeg het bestuur 
mandaat over diverse onderwerpen dienaangaande.  
 

Helaas bracht 2021 ook slecht nieuws door het overlijden van Wilhelm 
Töller. Wilhelm was een actief lid die niet zoveel meer in de kano zat maar 
des te meer aan de wal deed. 
Nieuwe wetgeving waaraan de vereniging moet voldoen houdt het be-
stuur met externe hulp aardig bezig. het zal uitmonden in aanpassing van 
de statuten en bestuursregelingen. De uitkomsten daarvan zullen in het 
volgende jaar zichtbaar worden. 
Het afgelopen jaar had door Corona ook een positieve kant. Dat is te zien 
aan de ledenaanwas van 11 nieuwe leden. Daarmee is het ledenbestand 
eind 2021 geëindigd op 116 waaronder twee ereleden en 2 leden van 
verdienste. Ook heeft de club nog twaalf donateurs. 
 

Wim T. Lammerts, secretaris 
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Even voorstellen: 
                 Rick van der Ark 

Noteer in je agenda: 
9 maart, 19.00 uur! 

Twee personen op de foto. De jong-
ste van de twee is voor jeugdlid nog 
wel héél erg klein …   
 

Hoi,  
 

Mijn naam is Rick en ik ben 28 jaar. 
Ik woon sinds 3 jaar met mijn gezin 
in Kampen. 
 

Momenteel ben ik werkzaam bij 
defensie, maar per maart start mijn nieuwe uitdaging buiten defensie. 
Via een vriend ben ik in contact gekomen met kajakken/kanoën en haal 
veel plezier uit de watersport. Verder hou ik van offroadmotor, autoritjes, 
BBQ’en, vissen en op pad gaan met mijn gezin. 
 

Tot gauw! 
Rick 

 
 

Goed nieuws: we gaan weer varen! Alle reden om een mooi toer-
programma op te stellen. Er is heel wat kanoplezier in te halen! 
 

Tochtplanavond 
 
Op de tochtplanavond leggen we als toercommissie een vaarkalender voor 
die nog aan alle kanten aan te passen is (locatie, lengte van de tocht, 
datum en zo verder). Kortom we willen graag jullie inbreng. Dat geldt ook 
voor het organiseren en leiden van de tochten. Daarbij kun je rekenen op 
de toercommissie en ervaren leden van de club. 
 

►  Kom dus allemaal op 9 maart om 19.00 uur naar de club en help ons 
een mooie vaarkalender maken. 

Luurt Gorter en Wim Lammerts 
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Twee kanoseizoenen heeft het coronavirus ook ons flink dwars gezeten. 
Maar voor dit seizoen lijkt daar nu toch echt een einde aan gekomen! 
 

Coronamaatregelen, clubgebouw en kantine 
 
Met ingang van 25 februari is er gelukkig weer van alles mogelijk. Dat is 
niet alleen fijn voor de sportbeoefening, maar ook voor de onderlinge ont-
moeting in de club, het clubleven. Alle beperkende maatregelen zijn dan 
opgeheven. Wat blijft zijn de bekende basisregels, die ons helpen om wel 
om elkaar te blijven denken: 
 

 Blijf thuis bij klachten en ga je 
testen 

 Was je handen 
 

 Houdt waar mogelijk afstand  Zorg voor frisse lucht 
 

Het clubgebouw 
Het betekent dat krachthonk en clubgebouw weer volop gebruikt kunnen 
worden. Fijn, die onbeperkte toegang tot de toiletten, douches en kleed-
kamers. We kunnen dus weer volop varen en elkaar ontmoeten! Dat 
laatste niet alleen meer buiten, maar weer lekker binnen in de kantine. 
 

De kantine 
De kantine was natuurlijk al open op zaterdagmiddag 
en dat blijft zo! Loop rustig binnen, ook als je je zoon 
of dochter komt halen of brengen. Het is droog, 
warm, er is koffie en je ontmoet er andere kano-
liefhebbers. Maar het blijft niet bij de zaterdag-
middag: 
 

► ‘Breek de week’ is er op woensdagmorgen vanaf ongeveer 10.00 uur 
voor koffie/thee, een praatje, wat je maar wilt. 

►  Vanaf 1 april is de kantine ook weer open op woensdagavond vanaf 
19.00 uur voor de normale kantine-avonden. 

► Maar let op: Daarnaast is de kantine open op de woensdagavonden 9 
maart (plantochtavond, zie blz 11) en 23 maart (Algemene Leden Ver-
gadering, zie blz 8) 

 
Jaap de Lange 
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Dit jaar gaan de wedstrijden door!!! De wedstrijdcommissie en de trainers 
hebben er zin in. Het wedstrijdseizoen staat dus voor de deur. 
 

Wedstrijdvaren in 2022: Het kan weer! 
 
De hele winter hebben we voor zover mogelijk flink getraind. Dan is het 
extra motiverend om echt te kunnen wedstrijdvaren en kamperen. Na-
tuurlijk gaat het er allereerst om dat je plezier beleefd aan kanoën, maar 
meedoen en af en toe op het podium staan … Dat is natuurlijk wel héél 
leuk!  
 

Nieuwe hoofdsponsor 
Naast bestaande sponsoren (Omnia Engi-
nering van Gert Jan van der Gulik, Van 
Hattum & Blankevoort via Chris Flier en Nikki en Hester Timmermans) is er 
een nieuwe hoofdsponsor voor de wedstrijdploeg te weten EuroParcs. Zo 
kunnen we dit jaar wat steviger uitpakken. Naast wedstrijdhesjes wordt de 
wedstrijdploeg voorzien van een trainingsbroek met Fleecejack. Zoals het 
er nu uitziet kost dat de vaarders niets! Overige leden en ouders kunnen 
zo’n Skonenvaarder fleecejack kopen. 
 

Start van het seizoen (save the date!) 
Er zijn veel leden die nog nooit zo’n gezellig kanoweekend hebben meege-
maakt. Daarom organiseren we zaterdagmorgen 19 maart aanstaande 
vanaf 10.00 uur de aftrap van het wedstrijdseizoen: 

We praten de (nieuwe) wedstrijdvaarders en ouders bij over 
naar welke wedstrijden we gaan en waar je dan rekening mee 
moet houden als vaarders, maar ook als ouders. We sluiten dat 
af met een eenvoudige lunch. We gebruiken deze bijeenkomst 
ook om kleding te passen. 

 

Graag nodig ik jullie uit! 
Namens Wedstrijdcommissie en trainers, 

Everard Bos 

19 maart 2022 -  Start van het wedstrijdseizoen & passessie kleding 
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Dit jaar gaan we de in Nederland wereldberoemde Hanzeregatta met de 
Nederlandse Kampioenschappen Langebaan weer organiseren. 
 

Hanzeregatta en NK Langebaan 
 
Dit grote, landelijke evenement vindt plaats 
op 18 en 19 juni op het Reevemeer, georgani-
seerd bij en door onze vereniging. We ver-
wachten weer een groot aantal kanovaarders van veel verschillende ver-
enigingen.  
 

Commissie Hanzeregatta 
Voor de organisatie hebben we in de vereniging een commissie, bestaan-
de uit: Jacco de Groot, Willem Jan Penninkhof, Gert Jan van der Gulik en 
Everard Bos. Maar in de twee jaar dat we niets konden organiseren is de 
commissie wat uitgedund. Daarom zoeken wij met spoed een aantal le-
den, vrijwilligers of ouders van leden die mee willen helpen met de orga-
nisatie.  
 

Wie doet er met ons mee?  
Specifiek zoeken wij een secretaris, waarbij 
de belangrijkste taak de communicatie met 
andere verenigingen is. Daarnaast zoeken wij 
ook nog 2 andere leden: De taken van deze 
leden kunnen nog rouleren. Hierbij moet je 
denken aan verantwoordelijkheid richting het 
water (uitzetten baan, regelen reddingsboot-
jes met bemanning, etc.), een verantwoorde-
lijke voor het land (kamperen, plek voor de 
trailers, etc.) en verantwoordelijke richting 
kantine en catering. Hiernaast zijn er nog een 
paar taken.  
 

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer over weten, dan mag je me altijd 
bellen (06-15874098). Namens de Hanzeregattacommissie, 
 

Everard Bos  
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De planning van de toertochten moet nog plaatsvinden (zie blz. 11) maar 
hier alvast twee aankondigingen, een ééndaagse en een meerdaagse tocht 
 

Nieuwe toertochten 
 
Kouwe Poten Tocht 
 
Alweer sinds 2017 is het een 
geslaagde tocht met vaak 
een prachtig zonnetje. Tante 
Pollewop wil de lunch weer 
verzorgen en dat betekent 
een genoeglijk uurtje op het 
mooiste plekje aan de Scheene. Dit riviertje stroomt door de Rottige 
Meenthe  en is uitgelezen vaarwater voor een beschut tochtje. Het riet is 
nog laag, de wilgen en elzen nog niet in het blad, maar de ooievaars staan 
ongetwijfeld op het nest en je hebt kans op ijsvogeltjes.  
Dit moerasgebied ten westen van Wolvega is het leefgebied van de Grote 
Vuurvlinder die van een constant waterpeil houdt. Ook wordt jaarlijks een 
Opera gehouden, net als in Spanga dat vlakbij ligt en waar we langs het 
ooievaarsstation zullen varen. De vele bruggetjes zijn hier karakteristiek. 
Ate en Jildert, haken jullie weer aan? Voor dit knusse tochtje moet je flink 
in de benen met drie overdragingen. Een karretje is een aanrader.  
Hopend op een frisse lentezon en pril groen zie ik jullie inschrijving in de 
mail: elsmondt@hotmail.com; info: 06 22789626 

Els Mondt 
 
 

 Datum: zaterdag, 26 maart 2022 
 Opladen bij de club: 9.00 Op het water: 10.30 uur; vaarrichting is Drie-

wegsluis.  
 Instappen en parkeren: Marktweg-Lindedijk bij de brug.  
 Aanmelden met mobiel nummer is gewenst in verband met afzegging 

bij slecht weer. 
 Graag heb ik een regelaar voor het traileren in Kampen omdat ik uit de 

Regio Lemmer moet komen. Dat scheelt een boel gereis. 
 Kosten: € 6,50 
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4-daagse kanotrektocht: 
totale lengte ca. 100 km.  

Met Hemelvaart 2022 organiseert Kv Skonenvaarder voor de 8stekeer de 
Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker.  
 

8ste Int. Kamper Kano Kampeer Klassieker 2022 
 
Deze 4-daagse kanotrektocht gaat over groot en klein vaar-
water en heeft een lengte van totaal ca. 100 km. De geza-
menlijke start is op donderdag 26 mei. Iedereen is op de 
woensdagavond voorafgaande aan de start, vanaf 17.00 uur 
van harte welkom bij Kv Skonenvaarder te Kampen. Het 
terrein wordt dan kampeerterrein en ‘s avonds is er een 
informatiebijeenkomst over de tocht. Natuurlijk is de bar dan open. Alle 
leden zijn van harte uitgenodigd dit spektakel mee te maken. 
 

Gevarieerd vaarwater 
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. Het gaat over 

gevarieerd vaarwater en door mooie na-
tuur, langs stadjes en dorpen, over 
plassen, meren, slootjes en rivieren.  
 

Wat moet je weten? 
►  Deelnemers vervoeren hun bagage in de eigen kano. Spatscherm en 
zwemvest zijn verplicht. Groot water uitrusting wordt sterk aanbevolen. 
Enthousiast? Wacht niet te lang en geef je op, want vol = vol.  
► Deelname voor clubleden bedraagt € 20,- voor vier dagen; € 15,- voor 
drie dagen; € 10,- voor twee en één dag mee kost helemaal niets. Dat is in-
clusief 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 tot 15 mei. 
Let op: Ontvangst van de betaling geldt als definitieve inschrijving.  
► Ongeveer een week voor de start ontvangen de deelnemers uitgebrei-
de informatie over de route en over horeca, winkels, campings en beziens-
waardigheden op en bij de route. 
 

We maken er weer een leuke happening van. Kom kijken of doe mee. 
 

Els Mondt en Wim T. Lammerts 



 20

 

    
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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In oktober 2021 was er een workshop ‘Groenland peddelen’ vanwege het 
toenemende aantal gebruikers van dit soort peddels. Dan komt ook al 
gauw de vraag: Wat voor peddels zijn er nog meer, waarvoor dienen ze en 
wat zijn dan zo de verschillen? 
 

Er zijn peddels en peddels  
 
Het ligt er natuurlijk maar aan waarin of waarop je vaart, nietwaar? Is het 
een toerkajak, wedstrijdboot, SUP, raft, open kano of drakenboot? En het 
is ook van belang te weten waar je gaat varen. Is dat op slootjes, de wed-
strijdbaan, snel stromende rivieren, meren of wellicht de zee.  
Zo heeft elke discipline een eigen behoefte aan materialen. Er zijn enkel- 
en dubbelbladspeddels in vele vormen, soorten en maten, zoals de pagaai, 
Europeddel, Wing en Groenland. We gaan ze eens nader bekijken. 
 
Enkelblads 
De enkelbladssteekpeddel of pagaai wordt gebruikt voor de open kano , 
op de raft, de SUP plank en in de drakenboot. Het blad kan er verschillend 
uitzien. Smal en lang, maar ook meer vierkant, vlak of licht gebogen. De 
steel heeft ook verschillende lengtes. Die voor het SUPpen heeft de 
langste steel omdat je bij die sport immers rechtop staat. 
 
Dubbelblads 
Dubbelbladspeddels gebruik je voornamelijk in de kajak. De Wing peddel, 
waarvan de bladen gedraaid zijn ten opzichte van elkaar, langwerpig van 
vorm en sterk gebogen, is veelal bedoeld voor de wedstrijdsport.  
Bij het toervaren in een toer-, zee-, combi- of bij een wildwater-, afvaart- 
dan wel polokajak wordt vaak de Europeddel gebruikt. Deze heeft een 
meer vlak tot licht gebogen blad. De lengte van het blad kan verschillen 
van ongeveer vierkant tot rechthoekig. De bladen staan iets gedraaid ten 
opzichte van elkaar.  
De Groenlandpeddel kent smalle, lange bladen, die in het verlengde van 
elkaar staan. Omdat de grootte van het blad de kracht bepaald die kan 
worden uitgeoefend, vaart een groter blad zwaarder dan een kleiner. 
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Peddelstelen 
De meeste peddelstelen zijn recht, maar soms ook gebogen. De zoge-
naamde ergonomische peddel heeft tussen het blad en de plaats waar de 
peddel wordt vastgehouden en dubbele knik in de steel. Dit is bedoeld om 
de kracht op de pols te verminderen en zo blessures aan de polsen te 
voorkomen. 
Peddelstelen kunnen in dikte verschillen. Dat heeft te maken met de sterk-
te van de steel, maar is gelimiteerd door de grote van de hand van de 
vaarder. Stelen zijn overwegend rond maar kunnen eveneens geheel of 
gedeeltelijk ovaal zijn. Indien gedeeltelijk dan is dat bedoeld om de stand 
van de peddel te kunnen voelen. 
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Dan heb je ook nog peddels voor links en rechtshandigen. De meeste ped-
dels zijn voor rechtshandigen, dus is het even opletten als je tot de andere 
categorie behoort. 
 
Eigenschappen van het materiaal 
Het materiaal van steel en blad verschillen soms. Stelen worden gemaakt 
van aluminium of kunststof. Bladen zijn overwegend kunststof, dat gewa-
pend is met glas- of kevlarvezel om een bepaalde sterkte te verkrijgen. Elk 
materiaal heeft zijn eigen gewicht en sterkte en bepaalt dus waarvoor de 
peddel toegepast kan gaan worden. Wil je instappen met de peddelsteun, 
dan is een sterke peddelsteel belangrijk. Als je snel wilt varen of langdurig 
dan is lichtgewicht weer interessant omdat het minder vermoeiend is. 
 
Deelbare peddel 
De laatste tijd zijn deelbare peddels erg in opkomst. Voordeel is natuurlijk 
dat het gemakkelijker is mee te nemen. Nadeel is dat het minder sterk is. 
Deelbaar betekent vaak ook in lengte instelbaar en de mogelijkheid van 
een verstelbare hoek van de bladen. Door de hoek van de bladen dient de 
peddel te worden gedraaid bij elke slag, maar vangt daarentegen minder 
wind. De lengte van de peddel is afhankelijk van de grootte van de 
vaarder, de breedte van de boot en het vaarwater. Op groot, open water 
is de steel meestal wat langer dan in slootjes. 
 
Accessoires 
Met de peddel alleen ben je er natuurlijk nog niet. Daar horen accessoires 
bij. Hulpstukken die je kunt, maar niet hoeft te gebruiken. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld druipringen die voorkomen dat water vanaf je blad over de 
steel lopen en je handen nat maken. Of een peddelkoord dat er voor zorgt 
dat je peddel bij je blijft als je de peddel loslaat. Wellicht een opberghoes 
om te voorkomen dat je dure peddels beschadigen. En natuurlijk kano-
wanten om de peddelsteel, die je handen warm houden als het water en 
het weer kouder worden. 
 

Wim T. Lammerts 
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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  Eric Visschers 
19  Berend Brijder  
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Werkdagen in 2022 
 
Bij alle plannen en activiteiten dit jaar rond de herinrichting van ons 
terrein is er ook altijd het gewone, reguliere onderhoud dat aandacht 
vraag. Voor dat werk staan we samen! Noteer daarom 
voor 2022 alvast de volgende zaterdagen: 
 

   9 april  10 september 
 11 juni  15 oktober 

 

Een werkdag begint met koffie om 9.30 uur en eindigt 
normaliter om 12.30 uur. Voor de Hanzeregatta is er meestal wel wat 
meer te doen en kan het wat langer duren. Maar er blijft eigenlijk altijd 
wel tijd over om nog te varen. Tussen de middag is er soep. Verder neem 
je zelf je pakje brood mee. 
 
 
 

 
Activiteitenkalender 2022 
 
Deze kalender wordt gepubliceerd onder voorbehoud. Kijk op de website voor 
aanvullende informatie en bijzonderheden.  
 
   9 maart Tochtplanavond (zie blz. 11) 
 19 maart Start wedstrijdseizoen en passessie (blz 13) 
 23 maart Algemene Leden Vergadering (zie blz. 8) 
 26 maart Toer: Kouwe Poten Tocht (blz. 17) 
   9 april  Eerste werkdag 2022 
 20 april  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 3 
 26- 29 mei  Toer: Kamper Kano Kampeer Klassieker (blz. 19) 
 11 juni  Tweede werkdag 2022 
 18 en 19 juni  Wedstrijd: Hanzeregatta en NK langebaan (blz. 15) 
 20 juni  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 4 
 20 augustus  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 5 
 10 september  Derde werkdag 2022 
 24- 25 september Toer: VeluweRally (zie: www.veluwerally.nl) 
 15 oktober  Vierde en laatste werkdag 2022 
 20 oktober  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 6  
 15 december   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 1 
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