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Bij dit nummer 
 

Het gonst bij Skonenvaarder. Er is feest op 
komst. Op 26 oktober bestaat de vereniging 40 
jaar! Alle reden om de vlag uit te steken. Maar 
voor het zover kon komen, moest er juist dit jaar 
veel gebeuren. Niet dat alles al helemáál klaar is, 
maar ruimte voor een feestje is er nu zeker! En 
terecht! Alleen al de inspanningen van pak weg 
de afgelopen 10 jaar om de vereniging aan het 
Drontermeer in stand te houden, is met grote 
dank aan de ‘Bypass commissie’, een dikke felicitatie waard! Alle grote  
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infrastructurele werken om de vereniging heen hebben heel wat hoofd-
brekens opgeleverd, maar dankzij grote inspanningen kan de vereniging 
met terrein., loodsen en clubgebouw de komende jaren met vertrouwen 
tegemoet. In dit nummer het programma van het feest en een hommage 
aan de man met wie het allemaal begon, Henk Woudenberg. Hij stond aan 
het begin van die 40 jaar. 
Maar uiteindelijk zijn we een kanovereniging en geen feestclub. En dus lees 
je over de sponsortocht van Pieter, die ik liever een prestatietocht(!) noem; 
over de prestaties van de wedstrijdploeg op de NK Kortebaan; maar ook 
over de ervaringen van Ruth en Albart op het WK in Canada. En ja, ook de 
toerafdeling laat van zich horen. Xan Koster schrijft over de laatste toer-
tocht. Ze had nog een soort onschuldige ‘sabotageactie’ bedacht, maar nee 
hoor, ze moest eraan geloven: heer eerste toertocht! 
En zo geeft dit nummer, inclusief nieuwe toertochten en enkele gezellige 
winteravonden in het vooruitzicht, een goed beeld van onze vereniging.  
 

Veel leesplezier en graag tot ziens op of bij het water. 
Jaap de Lange 

 

 

Van de ledenadministratie  
 
Deze keer mogen we een mooi aantal nieuwe leden verwelkomen, te 
weten: Anna Reurink, Monique Renssen, Xan Koster, Jelte Stil en Cor Rook. 
Hartelijk welkom allemaal en veel vaarplezier! 

Bert Vorsselman 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 15 december a.s. naar  
het e-adres van het Logboek: logboek@skonenvaarder.nl 

 
Let op, vanwege de feestdagen is de inzenddatum dit keer vroeger! 
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Door alle werkzaamheden aan het terrein en de loodsen 
dreigde het er bijna niet meer van te komen, maar op 
zaterdag, 29 oktober is het dan toch zover: tijd voor een 
feestje! 
 

           40 jaar kv Skonenvaarder 
                               jubileumviering 
 
 
Het programma voor zaterdag, 29 oktober:  
 

  14.00 uur Iedereen van harte welkom om te kanoën vanaf  
   het verenigingsterrein 

 
 15.00 uur  Inloop receptie 

 
 15.30 uur Opening en welkom door de voorzitter van de 

vereniging in het bijzijn van genodigden 
 

  17.30 uur Einde receptie 
 
► Voor die leden die zich daarvoor hebben opgegeven is er na de receptie 

een gezellige, gezamenlijke maaltijd. 
► Het feestprogramma daarna vermeldt: Levend Stratego, Kampvuur en 

Music/disco 
 

Tijd genoeg dus voor varen, plezier maken en het uitwisselen van herin-
neringen en verhalen door toer- en wedstrijdvaarders! 
 
 
 
En die geplande toertocht dan? 
Inderdaad, er was een toertocht gepland voor deze zaterdag … Maar ja, die 
gaat natuurlijk niet door. Geen nood, er staan in dit nummer ook al weer 
twee nieuwe tochten aangekondigd. Kijk maar op blz. 15! 
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Op 26 oktober 1982 werd de kanovereniging officieel opgericht. Hieronder 
een eerbetoon aan de man, die aan de wieg van Skonenvaarder stond. 
 

40 jaar geleden ... 
 
40 jaar geleden, was het Henk Woudenberg, 
die 
 het initiatief nam voor oprichting van een 

kanovereniging in Kampen 
 en daarvoor een terreintje wist te krijgen 

aan het Drontermeer 
 en bedacht dat ‘Skonenvaarder’ wel een 

mooie naam was  
 en de aanzet gaf om ook (!) aan wedstrijd-

varen te gaan doen 
 en dan ook zelf een nationale wedstrijd wilde organiseren 
 en het initiatief lanceerde voor een eigen wedstrijdbaan  
 en… en … en die nog zoveel meer …! 
 

In mei 2010 is Henk helaas overleden, maar hij zou  apentrots zijn als hij zag 
wat er van zijn kluppie geworden is! (TB) 
 

Hoe het was, bekijk de foto’s 
 

Met dank aan Ans Woudenberg hangt er in de kan-
tine van het clubgebouw nu een luchtfoto uit de 
beginperiode van de kanovereniging. Het huidige 
clubgebouw was net gebouwd, dat kun je zien. Naast de camping van toen 
op een klein plekje: kanovereniging Skonenvaarder. Ondertussen is er veel 
veranderd. Loop maar over het terrein, kijk om je heen en zie dat er alleen 
al in het laatste jaar enorm veel ten goede gebeurd is.  
Trouwens, er hangen nog meer foto’s van vroeger. Vooral  van wedstrijd-
vaarders. Kijk goed, want de gelijkenis blijft meestal wel. Je herkent heel 
wat gezichten van leden die ook nu nog varen. Ondertussen wordt het tijd 
om nieuwe foto’s toe te voegen. Nu van onze tijd! (JJ) 

40 
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Van de bestuurstafel  
 

 
Seizoenwisseling 
De vakanties zijn voorbij en het gewone leven 
wordt weer opgepakt. De zomer is aan haar 
eind gekomen. De herfst staat voor de deur, al zou je dat met het mooie 
weer van de laatste tijd niet direct willen zeggen. Ook bergen de meeste 
leden hun kano op voor de winter en een kleine groep gaat gewoon door 
met varen. De wedstrijdvaarders gaan in een andere modus. Tijd om terug 
te kijken op een mooi seizoen en te zien wat er allemaal is bereikt. 
 

Vrijwilligers 
Een vereniging als de onze draait op vrijwilligers. Zonder hen gaat het niet. 
En gelukkig zijn het er nogal wat. Wat we wel constateren is dat de groep 
vrijwilligers ouder wordt en dat aanwas van onderop niet vanzelf gaat. 
Daardoor dreigen werkzaamheden die door deze vrijwilligers worden ge-
daan te stoppen. Het gaat dan over schoonmaken van het clubhuis, het 
bemensen van de kantine, het plegen van onderhoud, het besturen van de 
vereniging, het begeleiden van de toer- of wedstrijdgroep en ga zo maar 
door. Structureel of incidenteel, alle hulp is fijn en broodnodig. 
 
Terrein 
Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat het terrein zo goed als af is. Er 
zullen nog werkzaamheden worden gedaan en afgerond, maar alles ligt er 
netjes bij. Op de laatste werkdag heeft iemand vier uur lopen grasmaaien 
en dat stellen we zeer op prijs, maar ook heeft het bestuur ingezien dat dit 
anders moet. Voor het komende seizoen zomerseizoen zal een zitmaaier 
worden aangeschaft om in elk geval die klus eenvoudiger te maken. 
 
Gebouwen 
De loodsen voor de boten en trailers zijn ingericht. In de grote loods wordt 
druk gewerkt aan de verlichting. Er komt een container beschikbaar voor de 
opslag van kantinespullen en een andere zal worden ingericht als soort van 
technische opslag. Voor het toekomstige krachthonk wordt een vergunning 
aangevraagd zodat die kan worden gerealiseerd zodra de middelen er zijn. 
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Energie 
De stijgende energieprijzen zijn voor iedereen die er mee te maken krijgt 
een zorg. Zo ook voor de penningmeester van onze vereniging. Het 
bestuur doet er alles aan om de kosten te drukken en volgt alles op de 
voet. Verduurzaming van het clubgebouw is een van de aandachtspunten 
maar dat is niet voor nu. Voorlopig zijn kantine en douches op woensdag 
gesloten en staat de verwarming laag. We rekenen op begrip voor deze 
maatregelen. 
 
Vrijwilligersavond 
Eind november zullen alle vrijwilligers worden uitgenodigd voor een gezel-
lige avond. Het bestuur is erg benieuwd naar de ervaringen van onze vrijwil-
ligers en welke wensen er zijn om het belangrijke werk te kunnen doen. 
 
Jubileum 
Onze vereniging bestaat nu 40 jaar. Op 26 oktober om precies te zijn. Zoiets 
is altijd een goede reden om even bij stil te staan. Op 29 oktober zal dit op 
ons eigen terrein dan ook gaan gebeuren. Het programma vinden jullie 
elders in dit blad. Geef je wel even op als je mee wilt eten. 
 

Wim T. Lammerts, secretaris 

Henk Voetberg en Flint Griffioen, maaiers tijdens de werkdag van 15 oktober 2022 
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Trainen, varen, presteren … Allemaal goed en wel, maar je wilt ook wel een 
iets anders. De winterperiode leent zich daar prima voor. Hieronder avonden 
die je niet wilt missen. 

  Activiteiten met actie en      
                                  gezelligheid! 

 
 

 
 
Hoe laat begint het? Waarschijnlijk in aansluiting op de training, maar dat 
hoor je nog. 
 

► Zaterdag, 19 november – Spooktocht en film 
Op deze avond gaan we: 

 Met elkaar eten 
 We doen een spooktocht 
 En er is film - één voor de jongsten en later nog een voor de 

oudere jeugd 
 

Let op: opgeven voor spook niet via de groepsapp, maar in een persoonlijke 
app naar Hermien. Zo blijft het spannend. Als spook regel je je eigen outfit. 
Je kunt je thuis al omkleden, maar op de club kan ook, dan blijft het tot het 
laatst een verrassing: wie is welk spook?! 
 

► Zaterdag, 10 december – After Sint Party 
De goed heilig man is alweer het land uit en dus: hoogste 
tijd voor een After Sint Party. Wat doen we? 

 Een spel met cadeautjes 
 

Alweer een avond waar alle leden aan mee kunnen doen. Voor het spel 
koop je een cadeautje (van ongeveer € 5. --), dat voor iedereen leuk is (Let 
op: géén alcohol, want ook jongere kinderen doen mee). De spelregels wor-
den nog bekend gemaakt. 

Let op de groepsapp voor nadere berichten van Hermien 

Aankondiging 

Voor iedereen 
Jong én oud! 
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Graag neem ik jullie mee terug naar de dag van de grote challenge: ‘Om 
heel Flevoland kajakken zonder nachtrust voor ReumaNederland’: 25 en 26 
augustus 2022. 
 

Kajakken om Flevoland zonder nachtrust  
voor ReumaNederland 

 
Op 25 augustus om 02:00 ‘s nachts ging mijn wekker. Met een korte nacht-
rust voelde ik mij top fit. Was het de adrenaline die door mijn lijf stroomde 
of was het gewoon dat ik mij super goed had voorbereid het hele jaar? 
Zenuwen waren er amper. Ik had er gewoon heel veel zin in. Beneden 
hoorde ik al gerommel van spulletjes die nog even klaargezet werden. Om 
02:20 ging de deurbel: Mark (de sportmasseur) om mij nog even goed los 
te schudden. Na een hoop getrek aan mijn spieren kon ik mij nu ook echt 
gaan klaarmaken om naar het water te gaan. Laatste instructies ook aan de 
kantploeg, die er om 03:00 was en toen was het: take-off! 
 
03:30 Start challenge 
Met de kajak op het dak reden we naar het water toe. Het was zeker geen 
gespannen sfeer. Ik was gefocust, maar positiviteit stond bij mij op nummer 
één, dus grapjes werden er zeker gemaakt. Eenmaal bij het water aangeko-
men gaf ik iedereen een laatste knuffel en toen kon het avontuur beginnen! 
Ik pakte toen nog even een momentje voor mijzelf, helemaal alleen om echt 
even die focus te krijgen. Totdat ik bij de Knip (de brug) aankwam en de hele 
brug vol stond met allemaal mensen!! Dat gevoel was geweldig. Dat gaf mij 
nog meer energie. En met die energie en motivatie begon ik te varen naar 
het grote water om als eerste linksom via het Ketelmeer naar het IJsselmeer 
te gaan. 
 
Markermeer 08:30-13:45 
Pfff, bijna 10 uur zit erop en we zijn aangekomen op het Almeerderstrand, 
checkpoint 2. Wat was dat een stuk, dat Markermeer. Geen rust, geen leuke 
boompjes, geen mooie huizen langs die dijk, helemaal niets. En zag je het 
einde? Nee. Dit was een moment van de tocht dat je echt even de knop 
moest omzetten en gewoon niet moest nadenken. Maar een praatje maken 
met de bootploeg deed ik maar al te graag. Zeker op dat soort momenten.  
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Mentale steun 
Via dit berichtje wil ik nogmaals mijn grote dank uitspreken naar Daniël Bos, 
Jennely Bos, Onno en Chris Hellendoorn. Want wat hebben zij mij een 
mentale steun geboden tij-
dens de tocht.  
Onderweg naar Harderwijk zag 
ik, omkijkend, achter mij 
Daniël en Jennely op mij af 
komen varen. Wat ging er toen 
weer een energie door mij 
heen. Ik denk dat zij dat ook 
nog wel weten, haha!  
 
Weer sloeg om 
Eigenlijk was het de hele tijd perfect weer! Ketelmeer wind in de rug, 
IJsselmeer wind in de zij. En bij de randmeren eigenlijk alleen maar windstil. 
Totdat de avond aanbrak. Het was ongeveer 21:00 uur dat het donker be-
gon te worden. Met een beetje regen begon het weer nu echt om te slaan. 
Bij het Wolderwijd aangekomen kregen we heftige golven. De volgboot was 
even weg wegens omstandigheden. En wij wisten niet precies waar wij heen 
moesten. Ook begonnen de kajaks van Daniël en Jennely vol te raken.  
Gelukkig haalde de volgboot ons weer in en konden Jennely en Daniël hun 
boot via de volgboot legen. Gelukkig maar, want dit zou anders heel span-
nend worden.  
Uiteindelijk aangekomen op checkpoint 5, bij kv Dolfijnen en wat was dat 
geweldig! Moe, maar ik kreeg daar weer zoveel positieve energie! 
 
Mijn zwaarste moment 
Vertrokken bij kv Dolfijnen moest ik koers zetten naar kv Skonenvaarder, de 
vereniging die mij het hele jaar door heeft begeleid en gesteund. Zo ook 
tijdens deze tocht in de nacht.  
Het was ongeveer 00:45 uur: Plotseling komen vanuit het riet Onno Hellen-
doorn en Chris Hellendoorn tevoorschijn. Ook Chris en Onno kunnen naver-
tellen hoe blij ik hiermee was. Tegen de nacht ging mijn hartslag dalen en 
werd ik erg moe. Toen op een gegeven moment de motor van de volgboot 
kapotging, werd het mentaal al helemaal zwaar. Ongeveer 3 uur heb ik toen 
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zonder eten en drinken gezeten, terwijl de afspraak was: onbeperkt water 
drinken (minimaal om de 10 minuten) en om het half uur wat eten. Maar 
gelukkig had Chris nog een lekkere eiwitreep meegenomen. Of dat gepland 
was weet ik niet, maar ik kon er wel goed van genieten.  
Op een gegeven moment vroeg ik ze even om te wachten bij de Elburger-
brug. Ik voelde mij uitgeput en mijn ogen begonnen dicht te vallen. Daar 
aangemeerd bij een steiger tilde ik mijzelf omhoog om even te verzitten. 
Direct viel ik naar achter, omdat ik helemaal geen balans meer had. Kijkend 
naar de mooie sterren hoorde ik mijn oma nog zeggen; ‘Als je over de 100 
km bent, is dat ook al een prestatie’. Ik zat al op 120 km. Nu had ik het echt 
even zwaar. Maar snel de knop weer omgezet. Het ging verder. We moes-
ten tempo gaan maken, want mijn hartslag moest omhoog, merkten ook 
Chris en Onno. Voor ik het wist waren we al bij kanovereniging Skonen-
vaarder. Hoe moe ik op dat ene moment bij die steiger was, zo wakker was 
ik weer na de harde, maar mooie trainingssessie van Chris en Onno.  
 
Laatste Checkpoint  
Bij de vereniging staat Mark (sportmasseur) al op mij te wachten. Na mij 
weer even goed losgeschud te hebben, krijg ik bericht dat de volgboot 
gerepareerd is en al aan de andere kant van de Roggebotsluis ligt. Nog even 
wat gegeten en toen was ik echt klaar voor het laatste stuk. 
 
Finish 
Na precies 28,5 uur varen zonder nacht-
rust bereikte ik weer de Knip (eindbe-
stemming). Wat een mensen! Na de 
tocht werd ik direct gebeld door 
OmroepFlevoland om mijn verhaal te 
doen en ook ‘De Drontenaar’ was aan-
wezig, wat ik superleuk vond. En na-
tuurlijk waren mijn opa en oma er! Dat 
was een heel fijn gevoel! Meerdere 
sponsoren waren er en ook mijn 
hoofdsponsor was aanwezig! Jochen 
Wenting heeft veel voor mij betekend 
vóór en zelfs ook tijdens de tocht. Dat 
hij er telkens bij was vond ik superleuk! 

Pieter met zijn oma, mw. Tonnie de 
Graaf-Kwant 
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Na de tocht kwam hij nog met een geweldige cheque van 3000,- euro. Uit-
eindelijk is er maar liefst € 12.521, - opgehaald!  
 

Op de vraag of ik blijf kajakken wil ik eerlijk zijn: Na 
een ‘overdosis’ kajakken, zal ik het komende jaar 
niet meer zó vaak actief zijn in de kajak, maar ik wil 
na dit jaar nog wel verbonden blijven aan kv de 
Skonenvaarders. Ik heb tenslotte ook ervaren dat de Skonenvaarders méér 
zijn dan een kanoclub! Dus we gaan elkaar nog zeker zien in de kajak.  
 

Pieter Gros 
 
 

 

Nieuwe Toertochten 
 

Najaarstocht 
Op zondag, 20 november wordt er een najaarstocht 
gevaren. Startpunt is het haventje De Belt, Kettingweg, 
Genemuiden. We gaan om 10.00 uur te water en 

maken dan een mooi rondje van ruim 16 km over Zwarte Water, 
Scheepvaartgat, Goot, Ganzendiep en Zwarte Meer. Gewoon gezellig en 
afgestemd op de omstandigheden van het weer. Neem warm drinken en 
eten mee voor onderweg, want horeca is er niet te vinden. Extra kleding en 
verschoning is aan te raden, want er is weinig beschutting. 
Meld je vóór 16 november aan op info@documentstrategie.nl bij Wim 
Lammerts of op Whatsapp 06 295 670 26. Ook voor vragen kun je bij Wim 
terecht. 

 
Wintertocht ‘Rondje Nederland’ 
Zaterdag 17 december varen we een rondje Neder-
land’. Een tochtje in Noordwest Overijssel. We varen 
door de natuur van ‘de Weerribben’ en ‘de Wieden’ en 

door de dorpjes Kalenberg en Nederland. De afstand is ca 18 km.  
Opladen kano’s om 8.45 uur, terug bij de club ca. 16.30 uur. Je geeft je op 
via de intekenlijst clubgebouw of per mail (ook je vragen) naar Luurt: 
lumave@hetnet.nl 

155 km varen en 
dan: € 12.521,- 

innen voor 
ReumaNederland 
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In het weekend van 10 en 11 september was het weer zover. Het Neder-
lands kampioenschap kanosprint ging door!   
 

NK Kanosprint op de Willem-Alexander baan 
 
Na 3 jaar op een houtje bijten mocht onze wedstrijdgroep eindelijk weer 
strijden voor de medailles over de korte baan. Dit zijn wedstrijden: over 
200, 500 of 1000 meter in de k1, K2 of K4.  
 
De Willem-Alexander baan 
Waar de afgelopen jaren het NK-kortebaan op de Bosbaan in Amsterdam 
gehouden werd, kreeg dit jaar de Willem-Alexander baan in Zevenhuizen 
deze eer. Het complex hier is ook in gebruik bij een aantal kanoërs van 
Nederlandse top. Het is dan ook een zeer mooie locatie voor een weekend 
vol races. Ondanks dat het op de baan 
flink kan waaien werden wij het groot-
ste deel van het weekend overgoten 
met mooi weer. 
 
De successen van de zaterdag 
Met een kleine 20 vaarders was 
Skonenvaarder goed vertegenwoor-
digd. Op zaterdag begonnen de 
wedstrijden met de 1000 meter en 
mocht Aukje Timmerman de spits 
afbijten met de eerste finale van de dag. 
Deze wist ze zelfs te winnen!  
 
Maar niet alleen Aukje viel in de prijzen, 
het was zelfs vier keer Goud voor de 
Skonenvaarder op deze zaterdag met 
Flint in de K1 over 200 meter, Ruth 
Vorsselman en Chris Hellendoorn in de 
K2 over 1000 meter en de mannen K4 over 1000 meter. Deze laatste boot 
is samengesteld met verschillende combinaties met Pepijn Rippen, Albart  

Een hele blije Anna Reurink 
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Flier, Onno en Sil Hellendoorn, Daniël en William Bos. Zij wisten alle af-
standen dit weekend te winnen! 
 

 
 

En het vervolg op zondag 
Op zondag werden 200 en 500 meters gevaren en onder het genot van een 
heerlijk zonnetje en bijna geen wind was het een heerlijke dag om te varen 
en ook om als toeschouwer langs de kant te staan.  

  

De K4 in actie – de energie spat eraf! 

Een uiterst strijdbare Jennely 
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De Skonenvaarders gingen echter niet alleen met een gebruinde huid naar 
huis maar er werd ook op deze dag veel eremetaal verdiend. De eerste me-
dailles werden verdeeld in de K2 senioren race over 200m, een vliegens-
vlugge race waar Albart het Zilver ophaalde en Pepijn en William genoegen 
moesten nemen met Brons. Goud werd gewonnen door Aukje in de k2 500 
bij de junioren. Dezelfde race werd samen met de 200 meter door Ruth 
gewonnen bij de senioren. 

 
 
Succesvol weekend! 
Al met al kijken we terug op een geweldig leuk en succesvol weekend van 
onze hechte groep en kijken we uit naar het volgende wedstrijdseizoen. Nu 
eerst deze winter flink trainen om ons volgend jaar weer van onze beste 
kant te laten zien! 

William Bos 
 
  

Met de k4 is het dringen op het podium 
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PLANTAGE BOEKHANDEL BOS, OUDESTRAAT 41-43, 8261CD  KAMPEN 

  WWW.PLANTAGEBOS.NL 
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Ruth en Albart, twee van onze Skonenvaarders, hadden zich in mei allebei 
al gekwalificeerd voor het WK Canada op de Worldcups in Poznan (Polen) 
en Racice (Tsjechië). Hier nog even over hun prestaties op wereldniveau.  
 

Ruth en Albart op het WK in Halifax! 
 
Samen met vier andere sporters, Selma Konijn, Kitty Shiphorst Preuper, 
Wies Siffels, Anja Mus en coach Nicole zijn ze op 28 Juni vertrokken naar 
het WK in Canada. Dit was 6 dagen voor de echte wedstrijden begonnen. 
 
De prestaties van Ruth 
Ruth voer de 500m k1 en 500m k2 samen met Selma Konijn.  
Eerst was de k2 500m aan de beurt. In de serie moesten ze wel weer even 
wennen. Ze hadden natuurlijk veel getraind samen. Maar toch moesten ze 
weer even zoeken naar het varen samen. Ruth had de afgelopen weken ook 
veel in haar eenpersoons boot getraind en Selma veel in de k4. 
In de serie kwamen ze door naar de halve Finale, maar ze waren nog niet 
overtuigt. In de halve finale ging het al een stuk beter en kwamen ze in de 
B-Finale terecht. Ze hebben een flinke progressie gemaakt tussen de twee 
races in. In de B-Finale ging de knop om: Nu of nooit! En het ging goed! Ze 
werden 2e in de B-Finale. Hier zijn beide meiden erg blij mee. Een erg mooi 
resultaat om op door te werken naar het volgende jaar. Ruth heeft in de k1 
500m de halve finale gehaald, hier was ze iets minder tevreden over.  
 
Hoe het Albart verging 
Albart voer alle afstanden in de k1, zowel de 500m, de 1000m en de 5km.  
Voor de 1000m heeft hij het hele jaar door getraind. De 500m en 5km waren 
voor hem voornamelijk om wedstrijdervaring op te doen voor het volgende 
seizoen. De 5km is altijd de laatste wedstrijd van het weekend. Dus dit zit 
de prestaties op de 1000m nooit in de weg.  
Albart ging zelf nog licht vermoeid naar het WK, maar die zes dagen van 
slapen en gepast trainen hebben hem wel nog goed in vorm kunnen krijgen.  
Op de wedstrijddag ging hij in beide afstanden (500m en 1000m) door naar 
de halve finale. Twee solide races. Er stond een lekker windje tegen, wat 
hem altijd wel ligt. In de halve finale heeft hij op de snelste 6e tijd de B- 
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Finale op de 1000m gehaald en een C-Finale op de 500m. Tussen de C-Finale 
500m en 1000m B finale zaten slechts 30 minuten. Dus heeft hij de keuze 
gemaakt om de 500m iets minder hard in te gaan. De 1000m is nu eenmaal 
een olympische afstand en het is een B-Finale. Uiteindelijk werd hij 8e in de 
B-Finale en haalde daarmee een 18e plek.  
Op de 5km is Albart 11e geworden. Ook dit was een heel leuke race met veel 
tactiek en botsingen.   
 

Albart Flier 
  

Groepsfoto van de Nederlandse deelnemers aan de WK in Canada 
Linksboven Ruth en in het midden boven Albart 
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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 8 oktober was de sluitingstocht in de wateren rondom Wanneperveen en 
Giethoorn. Omdat het mijn eerste tocht was bij de club, mag ik er 
traditiegetrouw wat over schrijven.  
 

Weerribben en Wieden 
 
We ontmoetten elkaar op tijd bij het verenigingsgebouw om samen naar 
ons startpunt te rijden. De C10 en een stuk of 7 kano’s op twee trailers en 
rijden maar. Het was een mooie dag en onderweg spotten we diverse reeën 
in het veld.  
 
Wegomlegging 
Toen we er bijna waren werden we verrast door een afgesloten weg en 
wegomleiding. Maar geen zorgen, de navigatie op mijn telefoon is altijd up 
to date, dus ik nam ferm de leiding. Mijn leesbril had ik niet bij me, maar op 
ervaring typte ik ‘ijsbaan Wanneperveen’ in, wat kan er misgaan?  
20 minuten en veel verwarring later bleken we niet op weg naar de ijsbaan 
van Wanneperveen, maar naar de ijsbaan in Wapserveen. De andere auto’s 
waren al lang opgehouden ons te volgen 
en begroetten ons toen we eindelijk op de 
juiste plek aankwamen met een droog: 
‘Goedemiddag.’ 
 
Vaarten en Wieden 
De tocht die uitgezet was door Luurt, was 
prachtig en afwisselend. In het begin was 
het rustig, met weinig anderen op het wa-
ter. Luurt voorop, daar achter de C10 en 
daarna de rest. In de C10 zaten 7 mensen 
en die moesten allemaal flink aan de bak, 
vooral bij het oversteken van de meren. Er 
was een lekker windje en er waren wat 
golfjes. Voor een beginner geen makkie. 
Gelukkig kreeg ik steun, aanmoediging en 
advies van diverse clubleden. Dat is 
trouwens echt mijn ervaring met deze 
club: je wordt meteen welkom  
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Belt-Schutsloot 
Noorderweg 45 
038-3869127 
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geheten, betrokken en gesteund. Super lief allemaal! Het was een ontspan-
nen tocht, hoewel ik op enig moment voor de lunchpauze wat mensen 
hoorde brommen dat ze nu toch wel echt trek begonnen te krijgen en dat 
die twee kilometer tot de lunchplek wel heel lange kilometers waren.  
 
Lunchpauze in Giethoorn 
Maar Luurt had het goed geregeld. In Giethoorn mochten we aanleggen aan 
het Zuiderpad bij Helma, dochter van Joke en Teunis. We konden er gebruik 
maken van toilet en tuinmeubilair en sommigen van ons (ik bijvoorbeeld) 
vertrokken er met een zak vol appeltjes uit eigen tuin.  

Het laatste stukje was niet zo ver meer, maar wel een stuk drukker met 
tegenliggers. Voor we het wisten waren we weer bij de ijsbaan in Wapser-
veen. Nee! Wanneperveen natuurlijk! 

Xan Koster 

 

Reminder: Evaluatieavond Toervaarders 2022 
 
► Op woensdag, 2 november a.s. vanaf 19.30 uur is er in het clubgebouw de 
jaarlijkse evaluatieavond: terugblikken op het toerseizoen en nieuwe ideeën 
uitwisselen voor het volgende. Kom met je suggesties. Ook komen hier de 
zwembadtrainingen aan de orde. Alle reden dus om mee te denken en mee te 
praten 
 

Om 19.00 uur is de club open. Vanaf 19.30 uur beginnen we. 
Iedereen is van harte welkom! 
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Jarigen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
     BOOGSCHUTTER 

    23 NOVEMBER TOT 22 DECEMBER 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
        STEENBOK 

     23 DECEMBER TOT 20 JANUARI 

  

23 november Chien Haveman 
 

  2 december Aukje Timmerman 
  5  Silke Griffioen 
10  Thijs Bont 
11  Rob Meijer 
12  Tomas Pereira Kuiper 
13  Wessel van Dieren 
21 december Jennely Bos 

22 december Thijs Metsemakers 
24  Jaap de Lange 
25  Pieter Gros 
 

  4 januari Meta Flier 
  9  Tygo Everts 
11  Kerstin Kock 
16  Cor Rook 
17  Erika Schoen 
18  Teunis Alberts 
19  Rick van der Ark 
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Hier kan 

jouw advertentie 
staan 

 
Neem even contact op 
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Activiteitenkalender 2022 
 
Deze kalender is onder voorbehoud. Kijk op de website voor actuele en aan-
vullende informatie en bijzonderheden. 
 
 

29    oktober  KV Skonenvaarder: 40 jaar 
  2    november  Evaluatie-avond Toercommissie 
19  Samen eten – Spooktocht en Film 
20   Toer: Najaarstocht (Ganzediep-Goot) 
10    december  Sinterklaas: de Afterparty 
15      Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 1 
17   Toer: Wintertocht (Rondje Nederland) 
31  Toer: Oliebollentocht (vanaf clubgebouw) 

 
  

Schafttijd tijdens de werkdag, 15 oktober 2022 
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