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Bij dit nummer 
 

De kanovereniging is één en al bedrijvigheid! Op het terrein ronken grote 
machines voor de zware werkzaamheden en steken heel veel leden de 
handen uit de mouwen bij de herinrichting van het terrein. Bestuur en 
commissies zijn er druk mee om alles in goede banen te leiden. Wat dat 
betreft gaat dit jubileumjaar de boeken in als bouwjaar! Dat heeft soms 
consequenties voor de vaarmogelijkheden. Ook dat lees je hier en daar in 
dit nummer, bijvoorbeeld als het gaat om de 4K. 
Toch is er ook echt aandacht voor het varen. En terecht, want bouwen op 
land is leuk, maar we houden nu eenmaal van water. In dit nummer vind 
je in het midden de vaarkalender voor 2022 (vanaf mei). Deze kalender zit 
met opzet in het midden van het blad. Als je de nietjes ombuigt, kun je het 
eruit halen en op een centrale plek ophangen. (Boven je bed?) Ook 
worden er weer nieuwe toertochten aangekondigd en doet Wim al een 
verslag van een reeds gevaren toertocht. En wie denkt dat de succesvolle 
wedstrijdploeg altijd al deel uitmaakte van Skonenvaarder, die kan lezen 
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over een aarzelend wedstrijdbegin, jaren na de oprichting van de vereni-
ging.  
Belangrijk om kennis van te nemen is ook de bijdrage van Harro over de 
functie van de vertrouwenspersoon in onze vereniging. Goed om te lezen! 
Wie alles op zich in laat werken, begrijpt dat dit jubileumjaar beslist een 
jaar is met uitdagingen. Die worden, zoals dat hoort met sportieve inzet 
opgepakt!  
Een hartelijke groet en graag tot ziens op of bij het water. En voor één 
keer voeg ik -met dank aan jullie allen- aan mijn naam de nieuwe titel toe, 
die jullie mij gaven. 

Jaap de Lange, vrijwilliger van het jaar 
 
 

 
 
 

Internationale Kamper Kano Kampeer  
 Klassieker verhuist! 

 
Doordat het terrein van de club vanwege alle werkzaamheden 
onbruikbaar zou kúnnen zijn, gaat de 4K verhuizen. Al het werk 
zou in week 19 klaar zijn, maar we willen het risico niet lopen dat 
we toch niet op het terrein terecht kunnen. Kamperen en 
parkeren zijn lastig op te lossen op het laatste moment. Vandaar 
dat we de start verkassen naar Vollenhove bij camping het 
Akkertien. De andere kampeerplaatsen zijn De Kluft in Ossenzijl 
en de Nederlandse Caravanclub in Belt-Schutsloot. Het wordt dus een compleet 
andere tocht. Korter, gevarieerder en met meer opties. Wil je meedoen dan kun je 
je nog opgeven bij Wim Lammerts via de app of toertocht4k@hotmail.com 
  
► Deelname voor clubleden is bij één dag gratis, voor twee dagen € 10,-, drie of 
vier dagen € 20,-. Overmaking van het inschrijfgeld aan de penningmeester geldt 
als definitieve deelneming. Wacht niet te lang, want vol=vol. 

Els en Wim 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 20 juni a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 
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Van de bestuurstafel  
 
 
Werkzaamheden terrein 
In de vorige editie van het Logboek meldden 
we dat de werkzaamheden in de herfst zouden 
plaatsvinden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er nu al van alles gebeurt 
op het terrein. Een ander hek, geasfalteerde inrit en geplaveide par-
keerplaatsen zie je bij binnenkomst. De vloer voor de grote loods is gelegd 
en de eerste vijf zeecontainers staan er al. Alles gaat dus anders als eerder 
voorzien. De bedoeling is om alle werkzaamheden voor de zomer gereed 
te hebben, zodat alle activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden. Of dat 
ook zo zal zijn, zullen we gaan zien. Inmiddels zijn clubboten in opslag 
gegaan en hebben de meeste eigenaars hun eigen boot elders opgeslagen. 
Gezien de werkzaamheden en de onzekere situatie een wijs besluit. 
 

4K vanaf andere locatie 
Om het risico te vermijden dat de werkzaamheden niet tijdig zijn 
afgerond, gaat de 4K elders varen. Dat betekent dat ze niet bij de club zal 
starten en de deelnemers ook niet bij de club kamperen. Het hele eve-
nement wordt verplaatst naar de Weerribben, De Wieden en West-
stellingwerf. Het is spijtig dat de tocht na twee jaren van Covid niet bij de 
club kan starten, maar dat het doorgang kan vinden is mooi. (zie blz. 3) 
 

Hanzeregatta 
De organisatie van de Hanze Regatta heeft te maken met onderbezetting 
van de commissie. Met name een secretaris wordt node gemist. En dan 
zijn er ook nog de onzekerheden rondom terrein, wedstrijdbaan, kam-
peren en parkeren. Maar we hebben nog even te gaan om een en ander te 
regelen. 
 

Algemene Ledenvergadering 
Tijdens de Ledenvergadering is aandacht besteed aan de benoeming van 
Elly Muller tot erelid van het European Canoe Association (ECA), Jos Kolle 
die afscheid heeft genomen van de landelijke commissie kanosprint en 
Albart Flier die zich heeft gekwalificeerd voor Birmingham (USA). 
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Naast het secretariaatsver-
slag en de commissieversla-
gen heeft de penningmees-
ter verteld hoe we ervoor 
staan. Na de decharge van 
het bestuur  is Marleen van 
Nieuwenhuijzen verkozen 
tot nieuwe penningmeester.  
Jaap de Lange heeft de eer 
vrijwilliger van het jaar te 
zijn. Vanwege zijn afwezig-
heid op de ALV is de presen-
tatie op film gezet en 
getoond.  

Het clubgebouw was al rookvrij, maar nu zijn terras en andere ruimtes dat 
ook. De vergadering heeft het bestuur binnen randvoorwaarden mandaat 
verstrekt voor de bouw van een krachthonk.  
De secretaris heeft aangegeven dat hij in 2023 stopt maar ervoor zal 
zorgen dat alles up-to-date is. De opvolger komt dus in een gespreid 
bedje. Wie stapt er in? 
 

Aanrijroute voor de club 
Om bij de club te komen krijgen we allemaal te maken met de 
aanpassingen aan de N307. Het lijkt erop dat medio augustus de 
aanrijroute gaat veranderen. Let dus op de eventuele omleidingen als je 
naar de club komt! 
 

40-jarig jubileum 
De vereniging bestaat inmiddels 40 jaar. Om dat te vieren vraagt het be-
stuur leden zich te melden die bereid zijn iets te organiseren.  
 

Werk aan de winkel 
Om de loodsen in te richten zijn vele handen nodig. Het bestuur doet een 
beroep op alle leden om zich te melden en mee te helpen de inrichting 
van loodsen en terrein vorm te geven. Laten we er wat moois van maken. 
 

Wim T. Lammerts, secretaris 
 

Bloemen voor Elly Muller, erelid European Canoe 
Association! 
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Al jaren is het ‘hét gesprek’ binnen de vereniging in vergaderingen en aan 
de bar: De ingrijpende weg- en waterwerken rondom ons terrein. 
 

Werk in uitvoering! 
 
Met grote vasthoudendheid en deskundige inzet heeft de ‘Bypass-commis-
sie’ in de loop der jaren meerdere besturen ondersteund in hun zorg: een 
goede toekomst voor onze vereniging aan het Reevemeer! Ondertussen is 
aan al het overleggen een einde gekomen. Nu is het: werk in uitvoering! 
Met dank aan Harro een paar foto’s om er toch iets van vast te leggen.  

 
Later, véél later zeggen we: ‘Zó was het toen. Weet je nog?!’ Maar nu, nú zitten 

we er nog middenin! 
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Het staat dus aardig op z’n kop. Maar voor je het weet, komen er foto’s 
van een heel vernieuwd terrein. Dan zijn we wel wat werkdagen van ‘Han-
den uit de mouwen’ verder! Maar we weten waarvoor we het doen! (JJ) 
 
 

 
 
Vrijwilliger van het jaar 
 
Op de ledenvergadering is naar 
goed gebruik een ‘vrijwilliger van 
het jaar’ in het zonnetje gezet. 
Deze vrijwilliger staat symbool 
voor de inzet van alle vrijwilligers 
in het afgelopen jaar.  
Dit jaar viel de eer toe aan Jaap de Lange vanwege zijn tomeloze inzet voor de 
kantine en het Logboek. Omdat Jaap liever niet bij de club komt om Covid 
besmettingen te voorkomen, kwam de club naar hem. Onze voorzitter is 
gewapend met bloemen en een goed flesje naar Jaaps huis getogen om hem daar 
te feliciteren. Deze bijzondere wijze van eerbetoon is met de camera opgenomen 
en tijdens de ALV getoond. Op de ALV is dat vervolgens ook weer op beeld 
vastgelegd en opgestuurd naar Jaap. Zo was er toch sprake van directe 
betrokkenheid van alle partijen, zij het op afstand in tijd en plaats. Jaap nogmaals 
van harte.  

Wim T. Lammerts 
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De wedstrijdafdeling maakt zó vanzelfsprekend onderdeel uit van 
Skonenvaarder dat je er vanuit gaat, dat er altijd al wel wedstrijdvaarders 
in de vereniging geweest zijn. Niet dus! 
 

De ‘wedstrijd’ in historisch perspectief 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging veertig jaar en volgend jaar begint de 
veertigste jaargang van het Logboek. Reden genoeg om eens in oude Log-
boeken te gaan snuffelen. Dat deed ik dus.  
 
Enthousiasme voor het toervaren gaat voorop 
Wat opvalt: de kv Skonenvaarder is echt begonnen als een vereniging van 
toervaarders. Met veel enthousiasme is de vereniging opgezet. Het terrein 
was uiterst bescheiden ingericht, zeker als je het vergelijkt met wat er nu 
na veertig jaar gerealiseerd wordt. Zo begon de vereniging aan het Reeve-
meer met een drietal oude containers voor het opbergen van de kano’s en 
met de caravan van de fam. Woudenberg om te verkleden, waar je met 
een páár mensen kon zitten en wat klaarmaken. En de wedstrijd? 
 
Pioniers van het wedstrijdvaren 
Pas in 1990 komen we in het julinummer van het Logboek, dus 6 jaar na 
de oprichting van de vereniging, voor het eerst twee leden tegen, die gaan 
wedstrijdvaren: Richard Melsen en Olaf Heijne, beiden 16 jaar. Zij zijn de 
pioniers van het wedstrijdvaren bij onze vereniging. Ze hebben volgens 
het Logboek flink getraind onder leiding van Rik van Woudenberg (waar 
kennen we die achternaam toch van?) en op 23 en 24 juni voeren ze hun 
eerste wedstrijd. In het Logboek lezen we: ‘Ze hebben er lang naar uitge-
zien en waren behoorlijk nerveus. Met de boten op het dak van de auto 
kwamen ze bij de Zaan, het wedstrijdwater. De sfeer was nog onwennig en 
vreemd.’ Maar ze hebben daar meteen goed kunnen presteren. In de K1 
haalden ze net de finale niet, maar in de K2 voeren ze meteen al wel in de 
finale. En dat in een internationaal veld van vaarders. 
 

Als één schaap over de dam is … 
De ervaring van Richard en Olaf werkt aanstekelijk. In het Logboek van 
september 1991 wordt allereerst geschreven over Richard en Olaf, die 
binnen Skonenvaarder ‘op geen enkele wedstrijdtraditie konden terugval-
len. En toch gingen ze door …’ Maar vervolgens gaat het over twee twaalfj
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jarigen, Willy Kwakkel en Jeroen van den Brink, die in het zwembad met 
een K1 gaan trainen. En met succes! Ze halen meteen in nationale kam-
pioenschappen verschillende medailles. Vervolgens lezen we over andere 
jongeren, zoals Renate de Jong, Harry Kwakkel en Bram Smits die 
medailles binnenhalen op de Bosbaan. Vaak moeten in die beginjaren 
boten geleend worden, maar dat mag de pret niet drukken. In 1991 
worden de eerste twee wedstrijdboten gekocht, er wordt getraind en als 
groep(je) gaan ze samen naar wedstrijden. In het Logboek wordt de wens 
uitgesproken, dat de groep bij elkaar zal blijven en door mag groeien. 
 

Door groeien … 
Dat doorgroeien lijkt ondertussen flink geslaagd! Sinds die beginjaren is de 
wedstrijdploeg een vaste waarde geworden in onze vereniging. Dat blijkt 
alleen al uit alle berichten in de appgroep over de laatste wedstrijden. 
Aukje en Flint die sterk gevaren hebben in Amsterdam. En in het weekend 
dat ik dit Logboek aan het samenstellen was, eind april, kwam het ene na 
het andere bericht uit Essen (Duitsland), waar Skonenvaarders op de 
Frühjahrsregatta in een sterk internationaal veld prachtig presteerden. 
Ruth Vorsselman, die een derde plaats haalde op de 200 meter en 
vervolgens eerste werd op de 500 meter. Terwijl Albart Flier brons binnen 
haalde op de 1000 meter. Van harte gefeliciteerd!  
 

En voor alle wedstrijdvaarders in dit seizoen: veel succes, maar vooral ook 
veel plezier op het water toegewenst! (JJ) 
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Op deze twee bladzijden alle vaardata, vanaf de maand mei, van de twee 
afdelingen van onze vereniging voor dit seizoen. Zowel voor de wedstrijd-
ploeg als ook voor de toervaarders is er veel 
moois in het vooruitzicht! 
 

Vaarkalender 2022 
 
Bij de wedstrijdkalender: 
De organisatie van de marathonwedstrijden ligt bij Chris Hellendoorn, die 
van de Sprintwedstrijden in Nederland bij de wedstrijdcommissie en die 
van de internationale wedstrijden wordt in onderling overleg geregeld. 
 

Wedstrijden 2022 
Datum Discipline Naam wedstrijd Vereniging 

7 mei Marathon Sprintmarathon Geuzen, Zaandam 
7 mei Kanosprint Jeugd sprintwedstrijden Geuzen, Zaandam 

15 mei Marathon Bossche Kanomarathon Bossche Kanovrienden, 
EKV Beatrix, Tiklburg 

21 mei Kanosprint Sprintwedstrijd Watersport Drenthe 
4 juni Marathon Groninger Sprintmarathon KSV Forward 

12 juni Kanosprint ZP Sprintcup Zwetplassers, Wormer 
18 en 19 - 

juni 
Kanosprint Hanzeregatta en NK 

Langebaan 
Skonenvaarder, Kampen 

2 juli Marathon Viking Sprintmarathon Viking, Amsterdam 
19 tot 21 

aug 
Kanosprint Geelse promotiewedstrijd Geelse Kajakvaarders, 

Geel (BE) 
26 tot 28 

aug 
Kanosprint Open Vlaamse 

              Kampioenschappen 
NWC, Neerpelt (BE) 

3 en 4 sept Kanosprint Brabantregatta EKV Beatrix en KCT 
10 en 11 

sept 
Kanosprint NK Sprint  

17 en 18 
sept 

Kanosprint Twenteregatta TWV, Hengelo 

8 okt Marathon NK K4 Marathon KV Argonauten, De Rijp 
15 okt Marathon Herfstmarathon Watersport Drenthe 

 
Bij de toertochtenkalender (hiernaast): 
1) Op de tochtplanavond van 9 maart waren te weinig mensen om de 
organisatie van de tochten helemaal rond te krijgen. Misschien dat som-
mige tochten daarom niet door kunnen gaan, tenzij zich daarvoor alsnog 
mensen melden. 
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2) Bijkomend punt: vanwege de werkzaamheden liggen een aantal boten 
en de trailers momenteel in opslag en zijn niet beschikbaar. Leden die hun 
boot thuis hebben, er over kunnen beschikken en transport hebben, kun-
nen natuurlijk sowieso meedoen. 
 
 

Toertochten 2022 
datum tocht soort km waar organisatie 

7 mei Tjeukemeer lang ˃15 Echtenerbrug Luurt Gorter 
Zie blz. 17 

25 mei 4K   Introductie avond 
 

Wim Lammerts 
Zie blz. 5 

26 mei 4K  
 

lang 35 IJsseldelta 
ook als dagtocht 

Wim Lammerts 

27 mei 4K lang 20 De Wieden 
Ook als dagtocht 

Wim Lammerts 

28 mei 4k lang 25 De Wieden 
ook als dagtocht 

Wim Lammerts 

29 mei 4K lang 20 IJsseldelta 
ook als dagtocht 

Wim Lammerts 

12 juni Wolsumerketting lang  Friesland Trijntje Faber 
Zie blz. 17 

2 juli Zomertocht Lang 
en 

kort 

<15 
en 

˃15 

Heel en half 
Rondje Kampen 

Thijs Bont 
Zie blz. 19 

15 tot 17 
juli 

Kanokampeer  
                  weekend 

kort 
of 

lang 

<15 
of 

˃15 

Eekt, Lauwers-
meer of Ketelei-
land 

? 

6 aug Linde - Tjonger lang <15 Kuinre Luurt Gorter 
16/18/20 

aug 
Ronde van Flevo- 
                           land  

lang 125 Flevoland 
sponsortocht 

Pieter Gros 

17 sept Monumententocht kort ˂15 Waterloopbos, 
Voorstersluis 

? 

25 sept VeluweRally lang >35 IJssel Peter Stoel 
8 okt Sluitingstocht kort <15 Wanneperveen ? 
29 okt Herfsttocht lang >15 Ketelmeer ? 
2 nov Evaluatie-avond   Clubhuis 19.30 u.  Toercommissie 
20 nov Najaarstocht lang >15 Ganzediep - Goot Wim Lammerts 
17 dec Wintertocht lang >15 Rondje 

Nederland 
Luurt Gorter 

31 dec Oliebollentocht kort <15 Vanaf de club ? 
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In de vaarkalender in het midden van het blad staan ze al vermeld. Hier-
onder de bijzonderheden over de eerstvolgende toertochten. 
 
Aankondiging nieuwe toertochten 
 

 
 
Tocht Tjeukemeer, zaterdag 7 mei 
Zaterdag 7 mei gaan we varen op en rondom het Tjeuke-
meer. Het grootste meer van Friesland. Bij hardere wind 

kunnen hier beste golven ontstaan. Een spatzeil is wel nodig, zorg ook dat 
je kano hierop voorbereid is. Om een veiligere oversteek te maken zijn er 
in het meer enkele eilandjes aangelegd. Dit zijn mooie plekjes om te 
pauzeren.                                                                                                                                                
 

Praktische gegevens: 
 Info, organisatie en tochtleiding: Luurt Gorter 
 Afstand: ca. 25 km  
 Opladen kano’s 8.00 uur, terug bij de club ca. 17.00 uur. 
 Opgave oer mail naar Luurt: lumave@hetnet.nl  of  telefonisch 06-25219594 
 

 
Toertocht Wolsumerketting, zondag 12 juni 
Een beetje gedwongen door veel kano activiteiten in 
juni, is de toercommissie uitgekomen voor een tocht 
op zondag 12 juni. Het weekend ervoor is 

pinksterweekend, het weekend na 12 juni is de Hanzeregatta en zaterdag 
11 juni een werkdag. Vandaar.  
Op de planavond is een suggestie gedaan voor de Wolsumerketting bij 
Bolsward. Dit hebben we als club een keer eerder gevaren. Het was een 
mooi rondje, varend tussen de weilanden door en over drie kleine meer-
tjes, Rietmeer, Sipkemeer en Vlietmeer.  
Ik denk ook nog na over een alternatief, misschien wat dichter bij huis. 
Heeft ook te maken met of ik nog tijd heb om het rondje voor te varen. Ik 
zou het fijn vinden wanneer ik weet met hoeveel personen we ongeveer 
zullen zijn. We vermoeden dat de clubkano’s dan bij de club liggen, maar 
zeker weten doen we dat niet. Is er iemand nodig om de trailer te rijden of 
kunnen we het met eigen vervoer af? Daarom graag alvast doorgeven of je 
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van plan bent om mee te gaan zodat ik de voorbereiding daar ook wat op 
kan aanpassen.  
 
Praktische gegevens: 
 Info, organisatie en tochtleiding: Trijntje Faber 
 Afstand: ongeveer 20 km  
 Vertrek om ongeveer 8.30 – 9.00 uur 
 Ben je van plan om mee te gaan, geef dat dan alvast aan per whatsapp op 06 

58766371. Later zal ik per app en per email de details doorgeven. 
 
 
Half of heel ‘Rondje Kampen’, zaterdag 2 juli  
Voor deze dag stond een ‘Rondje Kampen’ gepland 
(van om en nabij de 35 km), maar dat is niet voor alle 

actieve of iets minder actieve leden weggelegd. Daarom bedachten we 
ook een variant en plannen we naast dat Rondje Kampen ook een ‘Half 
rondje Kampen’. Op het Reevediep, maar ook op de IJssel via De Zande en 
Wilsum en eindigend in Kampen bij de molen of zoiets. Dat traject is wel 
weggelegd voor de iets minder krachtige en vaardige vaarders. Het is ook 
nadrukkelijk ons plan om de C-10 daarvoor in de vaart te brengen en er 
een gezellige toertocht van te maken. Dus voor elk wat wils! En misschien 
kunnen beide groepen deelnemers elkaar na afloop opnieuw treffen voor 
een gezellige BBQ of sterke verhalen of zo.  
 
Praktische gegevens: 
 Info, organisatie en tochtleiding: Thijs Bont, 06 18559865 
 Afstanden: Je kunt kiezen: ca. 35 km of ca 15 km  
 Details worden 2 á 3 weken van tevoren op de website, per mailgroep en op 

het publicatiebord bekend gemaakt.  
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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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Eind februari is op een zondag de ‘Elf meren tocht’ gevaren. Drie stoere 
mannen hebben het koude water getrotseerd. 
 

Elf meren tocht 
 
Maar boven het water was het goed toeven want een lekker zonnetje ver-
warmde hun koppen. De zeventien kilometer lange tocht, die begon in 
Belt-Schutsloot, voer zoals de naam al doet vermoeden langs elf meren. 
Nou ja meren is misschien een beetje optimistisch, maar plasjes waren het 
zeker. Door de route goed uit te kienen is weinig tegenwind ervaren en 
wel de nodige wind in de rug. De deelnemers hebben het vroege 
ontwaken van het voorjaar kunnen waarnemen en als je erg goed keek 
kon je al een licht groene waas over het land waarnemen. Met twee niet al 
te lange pauzes in de luwte van het pas gesneden riet en in het vroege 
voorjaarszonnetje was het goed uit te houden. 
 

De natuur is onbeschrijflijk 
mooi en omdat het riet is 
gesneden is het zicht overal 
goed. Daardoor zien de man-
nen zo maar vijf reeën in het 
veld lopen en boven hun 
hoofden vliegen de buizerds. 
De katjes bloeien al en het 
speenkruid komt in zijn gele 
pracht boven. De vogels zingen 

heel voorzichtig al hun lied, ooievaars zitten op hun nest en het 
vermoeden is dat de ganzen al jongen hebben.  
 
Door de rust in het gebied genieten de mannen van de natuur om hen 
heen. Hier en daar is een rietsnijder nog bezig met zijn werk, maar dat is 
dan ook wel alle bedrijvigheid in het gebied. Dan plots komen vier kajaks 
hen tegemoet en vindt een uitwisseling plaats met vaarders van de 
Peddelaars uit Zwolle. Dan gaat het terug naar het startpunt om de boten 
weer op te laden en na een mooie dag huiswaarts te gaan. 
 

Wim T. Lammerts 
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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Binnen onze kanovereniging wil het bestuur graag een sportieve, prettige  
en vooral veilige sportomgeving bieden aan de leden en deelnemers aan 
de activiteiten van de vereniging.  
 

Ongewenst gedrag?  
 Vertrouwenscontactpersoon!  

 
Als er vragen of meldingen zijn over ongewenst of grensoverschrijdend 
gedrag, zoals pesten, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie, waarbij 
iemand zich niet meer veilig voelt, kun je daarvoor terecht bij een 
vertrouwenscontactpersoon, afgekort de VCP. 
Bij de kanovereniging ben ik, Harro Brinkman, als een van de VCP’s 
aangesteld. Als je vragen of opmerkingen hebt over een onveilige situatie 
die je zelf hebt meegemaakt of van een ander heb vernomen, dan kun je 
daarover een gesprek met mij hebben. Dat gesprek is altijd vertrouwelijk, 
je melding zal ik altijd serieus nemen en we zullen er ook de nodige rust en 
tijd voor proberen te nemen. 
 
Wanneer en hoe doe je een melding? 
Je kunt je melden als je slachtoffer bent van een onveilige situatie, maar 
ook als dader. We proberen dan samen te bekijken welke stappen onder-
nomen kunnen worden om een oplossing te vinden. Daarbij zal ik mijn 
best doen om de juiste vervolgstappen of contacten aan te bieden en die 
met je overleggen. 
Probeer ongewenst gedrag of een onveilige situatie altijd eerst met je 
trainer, een commissielid of met de direct betrokkene(n) te bespreken. Als 
dat niet mogelijk is, kun je de situatie ook aangeven bij een lid van het 
bestuur. Als je voelt of vindt dat dit niet kan, dan kun je contact opnemen 
met de VCP. 
 
Wie is er VCP bij KV Skonenvaarder? 
Mijn naam is Harro Brinkman. Ik ben geboren in 1963 en al een aantal 
jaren lid van Skonenvaarder. Eerder was ik lid van de wedstrijdcommissie, 
en ook heb ik meegewerkt in de organisatie van de jaarlijkse  
 



 24

 

 

 

 

 25

Hanzeregatta. Ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen en woon in 
Kampen. Mijn werkzaamheden doe ik in het hele land als Consultant in de 
IT & Logistiek voor een bedrijf in Nijkerk. 
 

► Je bereikt mij via email: 4harro@gmail.com of mobiel: 06- 54972031. 
 
Andere manieren  van melden? 
Spreek je liever met een vrouw in plaats van een man? Zolang de 
vereniging nog geen vrouw als VCP heeft aangesteld, kun je óók dan 
contact opnemen met mij. Ik zoek dan een vrouwelijke VCP buiten de 
vereniging voor je. 
 

In geval je iets niet binnen de vereniging wilt melden, kun je ook direct 
contact zoeken met een vertrouwenscontactpersoon bij het Watersport-
verbond: Gwen Dudok van Heel, waarvan de contactgegevens op de 
website van de bond zijn te vinden.  
(https://www.watersportverbond.nl/verenigingen/veilig-sportklimaat/de-
vertrouwenspersoon/) 
 

En in ernstige gevallen van seksuele intimidatie kun je ook gebruik maken 
van het meldpunt bij het NOC*NSF, bereikbaar op nummer 0900-2055590 
(gebruikelijke belkosten; 24 uur per dag bereikbaar). Kijk voor meer infor-
matie over dit onderwerp op de website van het Centrum voor Veilige 
Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl/). Ook onze club is daar 
via het Watersportverbond bij aangesloten. 
 

Harro Brinkman 
 
 
 
 
 

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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Jarigen  
 
 

 
 

TWEELINGEN 
21-5 t/m 21-6 

 
 

 
 

       KREEFT         
22-6 t/m 22-7 
 
 

 

 
22 mei Johan de Vries 
22 Huib Visser 
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 
10 Hermien de Kievid 
10 Jaap Quak 
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 
19 Ruben Kreeft 
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Activiteitenkalender 2022 
 

Deze kalender is onder voorbehoud. Kijk op de website voor actuele en 
aanvullende informatie en bijzonderheden. 

 
  7       mei Wedstrijd: Sprintmarathon (Geuzen, Zaandam) 
  7  Wedstrijd: Jeugd Sprintwedstrijden (Geuzen, Zaandam) 
  7 Toer: Tjeukemeer vanaf Echtenerbrug (blz. 17) 
15 Wedstrijd: Bossche Kanomarathon  
21 Wedstrijd: Sprintwedstrijd  
26- 29 Toer: Kamper Kano Kampeer Klassieker (blz. 3) 
  4        juni Wedstrijd: Groninger Sprintmarathon (KSV Forward) 
11  Tweede werkdag 2022 
12 Wedstrijd: ZP Sprintcup (Zwetplassers, Wormer) 
12  Toer: Wolsumerketting (Bolsward, blz. 17) 
18- 19  Wedstrijd: Hanzeregatta en NK langebaan (Skonenvaarder) 
20  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 4 
  2        juli Toer: Heel of half ‘Rondje Kampen’ (clubgebouw, blz. 19)) 
  2 Wedstrijd: Viking Sprintmarathon (Amsterdam) 
15-17 Toer: Kanokampeer weekend 
  6        augustus Toer: Linde – Tjonger vanaf Kuinre 
16/18/20 Toer: Ronde van Flevoland (Sponsortocht) 
19-21 Wedstrijd: Geelse promotiewedstrijd (Geel, België) 
20 Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 5 
26-28 Wedstrijd: Open Vlaamse Kampioenschappen (Neerpelt, België) 
  3-4     september Wedstrijd: Brabantregatta (KVT en EKV Beatrix, Hilvarenbeek) 
10  Derde werkdag 2022 
10-11 Wedstrijd: NK Sprint 
17 Toer: Monumententocht (Waterloopbos) 
17-18 Wedstrijd: Twenteregatta (TWV, Hengelo) 
25 Toer: VeluweRally (zie: www.veluwerally.nl) 
  8        oktober Toer: Sluitingstocht (Wanneperveen) 
  8 Wedstrijd: NK K4 Marathon, De Rijp 
15 Vierde werkdag 2022 
15 Wedstrijd: Herfstmarathon 
20 Einde inzendtermijn kopij Logboek  2022 nr 6 
29 Toer: Herfsttocht (Ketelmeer) 
  2        november Evaluatie-avond Toercommissie 
20  Toer: Najaarstocht (Ganzediep-Goot) 
15        december  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 1 
17  Toer: Wintertocht (Rondje Nederland) 
31 Toer: Oliebollentocht (vanaf clubgebouw) 
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