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Bij dit nummer 
 

Er is een belangrijke verandering bij het Logboek. Maar als het allemaal 
goed gegaan is, merken jullie daar bij dit nummer, niets van. Wat is er 
gebeurd?  
Ons clubblad, jarenlang gedrukt bij Drukkerij Van den Berg, heeft een an-
dere drukker: Zalsman, ook een heel bekende naam in Kampen. Dhr. Age 
Kuperus, die Drukkerij Van den Berg dreef, heeft zijn activiteiten doen sa-
mengaan met die van Zalsman Kampen om ruimte te krijgen voor zijn pen-
sioen. Jammer dat we afscheid van hem moeten nemen, we hadden een 
prima contact, maar het is hem van harte gegund. In de taal waarin hij en ik 
met elkaar communiceren, schrijf ik daarom: Age, tige tank foar safolle 
jierren warbere tsjinstferliening en al it bêste foar de takomst!. (Lezers, die 
hier moeite mee hebben, wordt ‘Google Translate Fries’ geadviseerd).  
Ondertussen zijn er goede contacten gelegd met de firma Zalsman en we 
hopen ook met hen op een goede samenwerking. 
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Salon zonder afspraak 
Oudestraat 211, 8261 CM Kampen 
Telefoon (038) 331 54 97 
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Zoals gezegd, als het goed is, merken jullie als lezers niets van deze veran-
dering en hebben jullie als vanouds een nieuw clubblad onder ogen. 
Daarin natuurlijk aandacht voor de grote werken op ons terrein, maar er is 
de afgelopen tijd gelukkig ook gevaren, zowel door de toervaarders als door 
de wedstrijdvaarders. In dit nummer lees je verschillende verslagen hier-
van. Bijzondere aandacht verdienen zeker de mooie prestaties van Ruth en 
Albart. Denk ook om het bericht van de VeluweRally, op blz. 7. 
Veertig jaar Skonenvaarder maakt dat we ook wel eens terugblikken. Uit 
oude Logboeken haal ik dit keer de C10 voor het voetlicht. Al 32 jaar lang 
hét vlaggenschip van de vereniging en nog altijd zeer de moeite waard om 
mee te varen. Het levert ook altijd wel bekijks op! 
 

Soms slaat de ernst van het leven, zo maar en onverwacht toe. Daar schrik 
je van, vooral als een bericht pas laat doorkomt. Zo noemen we in dit ver-
band Gerda en Lammert Flier, gewaardeerde oud-leden. We denken aan 
hen en hun gezin bij hun grote zorgen over de gezondheid van Gerda.  
 

Ondertussen is de zomer volop om ons heen. Kom gezond en veilig van va-
kantie terug. Graag tot ziens op of bij het water. 
 

Jaap de Lange 
 
 

 
 
 

Van de ledenadministratie  
 

We hebben weer een nieuw lid in ons midden. Jonas Griffioen is lid gewor-
den. Hartelijk welkom, Jonas en veel vaarplezier toegewenst! 
 

Bert Vorsselman 

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

Een metamorfose heeft plaatsgevonden op het 
terrein van Skonenvaarder. Een nieuwe boten- 
annex trailerloods is gebouwd en nieuwe bo-
tenhuizen in de vorm van zeecontainers zijn geplaatst. Het terrein is inge-
zaaid en beschoeiingen gerealiseerd. Het begint een mooi geheel te wor-
den. Zodra de inrichting van de loodsen gereed is kunnen de boten terug-
komen en kan er weer volop gevaren worden. 
 

Hanzeregatta afgelast 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de Hanze Regatta af te gelasten 
en daarmee een traditie te doorbreken. De afweging was niet eenvoudig en 
het besluit noodzakelijk. Volgend jaar kunnen we met een nieuw terrein en 
goede voorzieningen het wel weer organiseren. 
 

De 4K 
De Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker is goed verlopen met 
deelnemers uit diverse landen. De start was dit jaar vanwege de werkzaam-
heden niet bij de club, maar in Vollenhove. De route verliep daardoor meer 
noordelijk in het gebied en deed naast De Wieden ook de Weerribben en 
een stukje Friesland aan. Het was weer een geslaagd evenement. 
 

Wedstrijdcommissie 
De wedstrijdcommissie is weer volop aan het trainen en varen. Ruth en 
Albart behalen mooie resultaten in het internationale wedstrijdveld. 
 

Toer en BBQ 
Op 2 juli zal een BBQ worden georganiseerd voor alle leden van de vereni-
ging. Voorafgaande daaraan kan een mooie tocht worden gevaren rondom 
Kampen. Voor meer informatie zie het bord in de hal. 
We nemen aan dat vanaf deze datum de situatie rondom de vereniging en 
het varen zich weer genormaliseerd heeft. 
 

Financiën en verzekeringen 
De overdracht van de financiën van Jacco aan Marleen bevindt zich in een 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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afrondende fase. Daarnaast worden verzekeringen doorgelicht om de risi-
co’s van de nieuwe situatie van gebouwen en terrein te kunnen dekken. 
Ook zal aandacht worden besteed aan de verduurzaming van onze installa-
ties waarvoor advies wordt ingewonnen. 
 

De vakanties staan voor de deur en ook de bestuursactiviteiten gaan op een 
lager pitje. We wensen iedereen een mooie zomer toe en zien elkaar vast 
wel weer op de club. 

 

Wim T. Lammerts, secretaris 
 

 
Op de toerplanavond: Graag extra aandacht voor de VeluweRally! Terecht 
Doen we. Het is wel één van de grootste kano-evenementen van het jaar! 
 

Belangrijk kanonieuws: VeluweRally 2022! 
  
Altijd wordt op de laatste zondag van september de VeluweRally gevaren. 
Op 25 september a.s. wordt deze prestatietocht voor de 42ste keer georga-
niseerd. Voor wie het niet weet, de tocht voert over de IJssel van Deventer 
naar Wijhe (ca. 20 km), naar Hattem (ca. 35 km), naar Kampen (ca. 50 km) 
of via Gorssel naar Kampen (ca. 80 km). Je hebt dus keus! De 20, 35 en 50 
km afstanden gaan stroomafwaarts.  
Als vereniging willen we graag met een groep Skonenvaarders meedoen. 
Wat zou het mooi zijn als de C10 meevaart en er ook een groepje individuele 
kajakkers is. De is planning om de 50 km te varen vanaf Deventer met 
aankomst in Kampen. 
 

► Meer informatie vind je op: www.veluwerally.nl. Daar kun je je ook aan-
melden voor een digitale nieuwsbrief. 
► In de hal wordt op het prikbord een inschrijflijst opgehangen. 
► De C10 komt binnenkort terug bij de club. Dan kunnen we met elkaar de 
techniek oefenen om in een redelijk ritme te varen. 
► Heb je vragen neem dan even contact op per mail: pstoel@telfort.nl of 
persoonlijk bij de club. 
 

Peter 
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Wat is er veel gebeurd op het terrein! De bergen grond zijn geëgaliseerd. 
Het gras is ingezaaid en heeft al een groen waas dankzij de besproeiingen! 

 

Werk in uitvoering 2: een metamorfose! 
 
Er staat een grote nieuwe loods, die om nog wat timmerwerk vraagt met 
daarnaast een trailerhelling en we zien nieuwe zeecontainers op het terrein 
voor de opslag van de boten. Er is veel werk verzet, tijdens werk- dagen, 

maar zeker ook 
tussendoor. 
 

En er is er één die zich 
al  echt thuis voelt op 
de nieuwe steiger. 
Een meerkoet bouw-
de er alvast een nest. 
Het is inderdaad een 
mooie plek ….  

En in de vijver -er is gebaggerd en nieuwe 
beschoeiing aange-
legd- daar floreert al 
weer een prachtige 
waterplant. Het is 
duidelijk: het is hier 
goed toeven. Alles 
wijst erop! (JJ) 
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Een strakke  schrale oostenwind, maar de zon schijnt. Het is 23 april en goed 
weer voor de openingstocht! 
 

Openingstocht 2022 KV Skonenvaarder 
 
In 2017 heb ik voor het laatst de openingstocht meegevaren. Dit jaar is de 
openingstocht in Dwarsgracht. Dat is voor mij te befietsen, dus erheen al is 
het maar om de start te zien. 
Het is 25 jaar geleden dat ik kennismaakte met de KV Skonenvaarder bij de 
Hollands Venetiëtocht (HVT 1997) in Giethoorn. Met de boot achter de fiets 
zal ik daar gekomen zijn want in mijn toerboekje zie ik geen tocht over water 
naar Giethoorn. Tussen de eerste en de laatste tocht missen alleen de jaren 
2001 (Mond en Klauwzeer?), 2007 en 2015. Mogelijk waren die openings-
tochten meer naar het zuiden gepland. Voor de HVT werd toen al niet meer 
geadverteerd.  
 

In Dwarsgracht zie ik maar drie Skonenvaarders. Dat heeft te maken, zo 
wordt mij verteld, met werken van de Bypass voor de rivier de IJssel. De 
boten en trailers zijn tijdelijk opgeslagen in een schuur van een boer met de 
clausule: één keer brengen en één keer halen. En de planning rond het 
clubterrein loopt achter. Dat is extra zuur, nu er geen beperkingen meer zijn 
van Corona. 
De boten en de uitrus-
ting zien er uitstekend 
uit. Aan veiligheid is 
veel zorg besteed. Je 
steekt altijd wel weer 
iets op als je met kano-
vaarders praat die vei-
ligheid hoog in het 
vaandel hebben staan. 
 

Maar het tijdstip van vertrek nadert en wanneer ze onder het eerste brug-
getje varen, weet ik dat ze een prachtige tocht van 15 km gaan maken. Daar 
kun je over dromen. 

Ate Zijlstra, Scherpenzeel 
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Int. Kamper Kano Kampeer Klassieker 2022 
 
Het internationale gezelschap van 27 deel-
nemers ging op Hemelvaartsdag van start 
vanuit camping ’t Akkertien in Vollenhove. 
Dat hadden er vijf meer kunnen zijn maar 
die haakten af wegens privé redenen. Aart Droogh kwam ons spontaan ver-
blijden met deelname per fiets en zo hadden we ook dit jaar weer een 
mooie groep. Op de derde dag haakten nog twee deelnemers af wegens 
gezondheidsredenen. 
  

Het was koel weer met veel wind en af en toe wat neerslag. Op de woens-
dagavond konden we de briefing binnen houden en zaten we droog. De 
wind zorgde ervoor dat de muggen in de Wieden weinig overlast veroor-
zaakten, maar maakte de Beulakerwijde wel tot een uitdaging. De alterna-
tieve route die werd gevaren omdat we niet bij de club konden starten van-
wege de werkzaamheden vonden de deelnemers prettig. Vooral de keuze 
in het aantal mogelijkheden van de te varen routes viel erg goed. 
 

De enige domper is de beperkte deelname van de eigen leden. Slechts een 
clublid heeft deelgenomen. Dat vraagt wel om een evaluatie van het nut 
van de organisatie door Kv Skonenvaarder. 

Wim Lammerts 

Na twee jaren van 
stilte is in 2022 de 4K 

weer doorgegaan! 
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Topsport bedrijven is bepaald niet altijd eenvoudig. Het vraagt veel aan 
inspanningen om jezelf te ontwikkelen. Daarbij, succes is nooit verzekerd, 
maar soms … soms lacht het je toe. 
 

Ruth en Albart naar het WK in Canada 
 
Ruth Vorsselman en Albart Flier, de twee clubleden over wie het hier gaat, 
zijn anderhalf jaar geleden naar Rotterdam verhuisd om te werken aan hun 
topsportcarrière. En dat doen ze! Elke dag trainen zij twee tot drie keer om 
zich klaar te stomen voor de grote wedstrijden.  
Eind mei zijn zij het avontuur aangegaan. Van 20 tot 22 mei in Racice 
(Tsjechië) en van 27 tot 29 mei in Poznan (Polen). In beide landen vonden 
grote kwalificatie-kanosprintwedstrijden plaats, de zogenaamde World-
cupwedstrijden. Ruth leg  
de zich vooral toe op de 
500m en voer bij deze 
Worldcupwedstrijden in 
één-, twee- en vierper-
soonsboten. 
Albart focuste zich naast 
de 500m ook op de 
1000m en 5000m. 
 
Ruth  
In de tweepersoons heeft 
Ruth super gevaren sa-
men met haar K2-genootje Selma Konijn (uit de Beemster). Zij hebben zich 
kunnen plaatsen voor twee A-Finales op de 500m, wat een Olympische 
afstand is. In de K4 heeft Ruth zich samen met haar teamgenoten ook op de 
kaart gezet met een mooie B Finale. 
 
K2 Mix 500m 
Er is bij deze Worldcupwedstrijden ook in een nieuwe discipline gevaren,  
de K2 mix 500m. Dat wil zeggen dat van elk land een man en vrouw samen 
in een K2 strijden om de K2 Mix titel. 
 

Ruth en Selma in actie in de K2 in Racice, Tsjechië 

 13

Nu hadden Albart en Ruth nog niet 
veel samen in een K2 getraind en dus 
hadden ze in Tsjechië ook nog niet 
genoeg in huis om verder dan de 
halve finale te komen. Maar in Polen 
bij de Worldcupwedstrijden, wisten 
ze zich te herpakken. Vanuit de series 
zijn ze toen weliswaar nét doorge-
komen naar de halve finale, maar 
tíjdens de halve finale lieten ze een 
nieuw niveau zien.  
Met een mooie tweede plek gingen 
ze door naar de A-Finale. Daar zijn ze 
uiteindelijk achtste geworden: een 
heel mooie prestatie! 
 
Albart 
Ook Albart heeft mooie races gevaren. Doordat hij tussen het trainen door 
te weinig rust had genomen, kwam hij lichtelijk vermoeid bij de Worldcup-
wedstrijden aan. Maar gedurende de toernooien herstelde hij goed en werd 
met elke race beter. 
In Polen (de tweede week van de worldcupwedstrijden) heeft hij zichzelf 
toch nog fysiek in een betere staat weten te krijgen. Hier heeft hij dan ook 
met Ruth die mooie achtste plek in de A-finale behaald. 
Ook heeft Albart samen met zijn teamgenoot Yuri hard getraind voor de K2 
500m. Het was uiteindelijk niet voldoende voor een halve finale in 
Polen. 

  

Bij de K2 Mix 500m 

Albart tijdens een overdraging op de baan in Poznan, Polen 
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De K1 5000m in Polen werd op een nieuwe manier gevaren: er waren twee 
overdragingen aan de wedstrijd toegevoegd. Een onderdeel dat uit de 
kanomarathon-discipline is komen overwaaien. Bij een overdraging moet je 
uitstappen en met de kano over land een stuk rennen om er vervolgens 
weer in te springen en verder te varen. Tijdens deze wedstrijd heeft Albart 
zich mooi staande weten te houden na een minder gunstige startplek. Uit-
eindelijk heeft hij zich terug kunnen varen naar een mooie negende plek. 
 
Gekwalificeerd voor het WK! 
Dit was ook de laatste wedstrijd van het toernooi. Samen met de rest van 
het Nederlandse team zijn toen de boten weer ingepakt en ging het terug 
naar Nederland. 
 

Al met al kijken Ruth en Albart terug op een mooi avontuur met 
mooie prestaties, want hiermee hebben ze allebei aan de kwali-
ficatienorm voldaan voor het WK vlakwaterkanoën of te wel: the 
ICF Canoe Sprint World Championships 2022 dat van 3 tot 7 augus-
tus gehouden wordt in Halifax, Canada!  

 

  
  

Ruth en Albart van harte gefeliciteerd! 
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PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD  KAMPEN 

  WWW.PLANTAGEBOS.NL 

Sponsor van het blauwe omslagpapier 
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Door een drukke clubagenda en met een werkdag op zaterdag heeft de 
toertocht plaatsgevonden op zondag 12 juni.   
 

Toertocht Hattem – Kampen 
 
Volgens de toerkalender was de planning de Wolsumerketting in Friesland 
te varen. Door mijn drukke werkzaamheden op kantoor (en privé-uitjes), 
was het echter niet gelukt deze tocht voor te varen en was ik daar te onbe-
kend om het uit losse hand te organiseren.  
 
Dichtbij huis 
Maar heel dichtbij huis heb je natuurlijk ook mooie mogelijkheden en de 
IJssel is wel een van mijn favorieten. Hattem – Kampen met tegen de 17 km 
is dan een prima tocht voor leden die nog niet veel op het water hebben 

vertoefd dit jaar, maar toch het grote rivierwater wel op willen. In totaal 
waren we met 5 vaarders. Om 9.30 uur aangekomen bij de club is het even 
zoeken naar de kano’s die verplaatst waren, zodat we met wat vertraging 
naar Hattem zijn vertrokken. In overleg met de receptie van de jachthaven 
konden we vanaf de steiger bij de botenhelling instappen. Al met al wat 
later dan gepland vertrokken we om 11.15 uur richting Kampen. Overigens 
een echt strakke planning was deze dag niet nodig. 
 
De IJssel op 
Met het zonnetje erbij en toch wel een straffe wind de IJssel op vertrokken 
we van Hattem. Er was nog weinig vaarverkeer en op zondag is er niet veel 
beroepsvaart op het water en dat is toch ook wel prettig.  
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Even opletten bij de uitgang van de sluis Zwolle of daar ook verkeer uitkomt 
en dan door richting Zalk. Er is een mooi natuurgebied naast de IJssel bij 
Zwolle waar je ook door kunt wandelen en fietsen. Wat de stroming betreft, 
die zal er wel zijn geweest maar dan niet noemenswaardig, daarnaast had-
den we de wind meestal van opzij of tegen en dat is dus best wel peddelen.  
 
Zalkerveer 
Pauze hielden we op het strandje tegenover het Zalkerveer. Het is belangrijk 
om de kajaks daar goed de oever op te trekken, want het zou niet de eerste 
keer zijn dat hier kajaks zonder bemanning weggezogen worden. Heerlijk 
toeven daar. Nog even overleg over wie eventueel zou willen afbuigen om 
via het Reevediep naar de club te varen. Dat zou dan een 8,5 km verder zijn. 
Het kwam niet echt tot een besluit en zo voeren we om 13.00 uur op de hier 
sterk meanderende rivier verder richting Kampen. 
 
Kapotte peddel 
Twee km voor Wilsum kwam de pleziervaart goed op gang. Er was ons wel 
eens een kruiser gepasseerd maar nu waren het speedboten. Er mag in dit 
rak inderdaad snel gevaren worden en dat geeft dan de nodig deining. He-
laas brak er onderweg een peddel, wat ik op het water nog nooit had mee-
gemaakt. Maar Sarah had de reservepeddel bij zich en zo konden we toch 
weer verder.  
Na Wilsum kwam de wind van 
voren en doemde al snel de afslag 
naar het Reevediep op. Gezamen-
lijk besloten we toch naar D’Olde 
Zwarver, de molen bij Kampen, 
door te varen. Zo rond 14.45 uur 
schoven de kajaks daar op het 
strandje, waar de trailer inmid-
dels ook al stond. Nog even de bo-
ten opladen en zo reden we na 
een mooie tocht op het water 
terug naar de club. 
 

Trijntje Faber 
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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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Op 21 april 1990, 32 jaar geleden is het gebeurd. Omstreeks 15.00 uur werd 
ze te water gelaten: de C10 met de klinkende naam ’t Con amper! 
 

Over het vlaggenschip van kv Skonenvaarder, 
de C10 – ’t Con amper 

 
Die naam is er niet toevallig gekomen, want vanzelfsprekend is zo’n tien 
persoons Canadees bepaald niet, maar het was voor de nog jonge kanover-
eniging een droom: een C10 …. Wat kun je 
wel niet allemaal doen met zo’n grote 
boot?! Jong en oud kunnen er samen 
tochten mee varen met voor iedereen 
proviand. Je kunt er de VeluweRally mee doen en er werd zelfs gedroomd 
over een wedstrijd van meerdere C10’s op de IJssel … 
 

Een droom is niet genoeg 
Maar ja, hoe kom je als jonge vereniging aan een bedrag van zo’n 8000 gld 
voor de aanschaf? ‘Die hebben we niet’, schrijft voorzitter Henk 
Woudenberg in het Logboek van 1989 (nr 4). Maar wat de vereniging wel 
heeft, is het bestuurslid Wim van Ingen. Hij heeft een bouwtekening van 
een tien-persoons Canadees bemachtigd en wil in de winter van 1989 wel 
aan de slag … 
Overigens zo’n boot zelf bouwen kost ook flink geld. Daarvoor werd een 
plan bedacht. Leden en donateurs konden de vereniging een renteloze le-
ning van 150 gld verstrekken, die door loting in 10 jaar terugbetaald zou 
worden. De oproep om daaraan bij te dragen moest wel eens herhaald wor-
den, maar zo kon de bouw toch van start. 
 

Een kiel van 10 meter 
Geassisteerd door Henry en Wilfred ten Have is, in een bedrijfsruimte van 
de Fa. Ten Have in de Boven Nieuwstraat, Wim van Ingen aan de bouw be-
gonnen. Daar werd in de tweede week van december 1989 de kiel gelegd 
van het 10 meter lange schip. Vervolgens werden er 19 spanten van water-
vast hechthout aangebracht en toen…, toen werden van zo’n 750 
strekkende meter okoumé fineer met een breedte van 10 cm stroken op de 
romp bevestigd en met epoxy verlijmd tot een hecht en waterdicht geheel, 
sterk genoeg voor 10 volwassenen. 

 

Oude Logboeken over 
de C10 
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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Te water 
Op 21 april 1990 is het dan zover. Leden en belangstellenden stelden zich 
op bij de vijver, waar de echtgenote van de toenmalige burgemeester 
Kleemans de boot doopte door de naam ’t Con amper te onthullen en ‘na 
de wens van een behouden vaart rolde de C10 regelrecht het water in…’. 
Het Logboek van mei 1990 (nr 1) doet er uitvoerig verslag van. Na de maiden 
trip met genodigden, bestuur en bouwers, is de C10 die middag nog diverse 
keren uitgevaren. Er was een receptie met aandacht van de pers en natuur-
lijk werden de bouwers geëerd.  

Midzomernachttocht en VelluweRally 
De eerste keer dat de C10 echt ingezet wordt, is tijdens de Midzomernacht-
tocht van 1990 op 29 juni. Na de barbecue wordt er met veel plezier gevaren 
‘onder een heldere hemel en bij een halve maan’. Maar dan moet het echte 
werk nog beginnen: de VeluweRally. In het Logboek van november 1991 (nr 
4) doet Thijs Bont daar een spannend en  sfeervol verslag van. Er wordt dan 
meteen wel 100 km gevaren, van Lathum tot aan de molen bij Kampen, 
want natuurlijk wil je in Kampen aankomen. Dat lukt, ook al is het in het 
donker en nog 35 minuten vóór de officiële sluitingstijd. 
Opvallend in het verslag van Thijs: er is sprake van een tweede C10, die 
onder de naam Femme Fatale gevaren wordt door jonge Skonenvaarders.  
Ze maken er met elkaar zelfs een wedstrijdje van … 
  

Wat nu? Een tweede C10? 
Kennelijk is er veel enthousiasme over een grote verenigingscanadees. In 
het Logboek van mei 1990 is onverwacht sprake is van een tweede C10. In 
de Algemene Leden Vergadering van dat jaar waar de heren Van Ingen en 
Ten Have vertellen over de voortgang van de bouw, wordt ‘als klap op de 
vuurpijl’ het besluit genomen een bod uit te brengen op een C10 van ‘De 
Geuzen’ uit Zaandam. De aankoop gaat door, want na de afbouw van de ’t 
Com amper, werd ‘de langzaam wegrottende wedstrijd-C10 nieuw leven 
ingeblazen …’ (Logboek januari 1992 (nr 1)).  
 
 

‘De Skonenvaarder is nu in het rijke bezit van een C10, een boot om 
trots op te zijn. Moge hij een behouden vaart hebben en nog lange tijd 
de trots van de vereniging zijn.’ (Logboek, mei 1990) 
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Hoe vergaat het de Femme Fatale? 
Maar hoe het met deze Femme Fatale verder is gegaan na de VeluweRally 
van 1991? In het Logboek van januari 1992 is er nog sprake van een C10 
treffen, waarvan de ‘Femme Fatale onder grote belangstelling de ster zou 
zijn’… Maar het verslag zegt ook dat ‘het treffen een flop dreigde te worden 
omdat geen enkele vereniging kans zag de transportproblemen op te 
lossen’.  
Hoe dan ook, in de Logboeken daarna komt de Femme Fatale niet meer 
voor. Hoe het haar vergaan is? Haar neergang is in nevelen gehuld, maar 
misschien is dat nog eens iets voor een sterk verhaal aan de bar. 
 

32 jaar verder 
Ondertussen is de ’t Com amper nog altijd in de vaart en geldt ze als het 
vlaggenschip van de vereniging! Mooi, dat er plannen zijn om ook dit jaar 
tijdens de VeluweRally weer de IJssel af te varen. (JJ) 

 

De wens bij de doop in 1990 dat de C10 lange tijd de trots van de 
vereniging zou mogen zijn, is ondertussen meer dan uitgekomen! 

 
Op de foto de aankomst in Kampen (VeluweRally 2018) 
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Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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 Jarigen 
 
 

 
 

              LEEUW 
             24 JULI TOT 23 AUGUSTUS 
 
 
 

 
 

            MAAGD         
     24 AUGUSTUS TOT 23 SEPTEMBER 
 

 
 
 

 
24 juli   Sandra de Haas 
29  Harro Brinkman 
  3 augustus  Abby Scheer 
  4 Johan Hertong 
10 Isa Vorsselman 
12 Patrick van Tuijl 
14 Rachel Onstwedder 
16 Klaas van Dam 
23 Marcel Hensen 
 

 
 
27 augustus Dirk Metsemakers 
  1 september Gerlinde Tillema 
  8  Erna van der Kant 
  8 Elly Müller 
16 Wilfred ten Have 
18 Tigo Hensen 
22 Joke Smallegange 
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Activiteitenkalender 2022 
 
Deze kalender is onder voorbehoud. Kijk op de website voor actuele en aanvullende 
informatie en bijzonderheden. 
 

  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) 

 
 

Breek de week  
 
Elke woensdagmorgen is het clubgebouw open voor 
wie een kop koffie wil met een praatje, of die iets aan 
z’n boot wil doen, wat dan ook. Tot nu toe was de koffie 
gratis, maar vanaf 1 oktober rekenen we, zoals op de clubavonden € 0.70 
voor een kop koffie. Maar 70 cent of niet, je bent en blijft vanzelfsprekend 
van harte welkom! 
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