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In deze 40ste jaargang van het Logboek worden eenmalig de afbeel-
dingen, die in het verleden de omslagen van het Logboek hebben 
gesierd nog eens afgedrukt. Drie nummers dus met historische afbeel-
dingen. 

 

Bij de omslag  
 

Op de voorkant van dit Logboek prijkt de illustratie die vanaf het 
tweede nummer in 1984 gedurende twee jaargangen op de omslag van 
het Logboek stond, dus tot en met het laatste nummer van 1985. 
Stond op het eerste nummer van het Logboek nog een tekening die 
iets weergaf van ons clubterrein in de beginperiode, in deze tekening 
staat de kanovaarder zelf centraal. En hoe! 
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Bij dit nummer 
 

Geconcentreerd en vastberaden peddelt de kanovaarder op de omslag. Die 
houding past wel bij dit nummer. De inhoud laat zien hoe we als vereniging 
aan een nieuw kanoseizoen gaan beginnen: even goed terugkijken en dan 
plannen maken om weer vooruit te gaan. 
Dat zien jullie allereerst al aan de agenda voor de Algemene Leden Verga-
dering en zeker ook aan het jaarverslag van de secretaris en de financiële 
pagina. Maar ook verder staat dit nummer vol met plannen en activiteiten. 

Let op: In het weekend van 10 t/m 13 maart is de 
club moeilijker bereikbaar! Kijk op blz. 23 
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Salon zonder afspraak 
Oudestraat 211, 8261 CM Kampen 
Telefoon (038) 331 54 97 
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Dat gaat van een sjoelcompetitie met een gezellig soepenbuffet tot en met 
een kanobeurs, een tochtplanavond en wat niet al. Jullie worden 
uitgenodigd voor werkdagen, maar ook om mee te werken aan het grootse 
evenement van de HanzeRegatta. En dan heb ik het nog niet eens gehad 
over de mooie toertochten die nu al aangekondigd worden en over een 
leerzame avond, die aansluit op de zwembadtrainingen en die dieper ingaat 
op wat er nog meer te leren is over kanovaren en met name ook over KV-A.  
 

Kortom, het hele nummer ademt uit dat we met nieuw elan aan het seizoen 
2023 beginnen! En dus: graag tot ziens op of bij het water! 

Jaap de Lange 
 

 
 

Van de Kantinecommissie 
 

Goed nieuws! Nu de avonden weer langer worden, 
gaat ook de kantine weer op regelmatige basis op 
woensdagavond open! Dat doen we vanaf 1 april a.s. 
 

► In maart zijn er nog een paar bijzondere bijeenkomsten op woensdag-
avond. Die gaan natuurlijk gewoon door zoals afgesproken: 1 maart, de 
KVA-avond; 8 maart, de tochtplanavond en 22 maart, de Algemene 
Ledenvergadering. Over alle drie lezen jullie in dit nummer. 

►  De eerste keer dat de kantine op woensdagavond weer gewoon voor 
ontmoeting en gezelligheid open is, is op 5 april en vervolgens weer 
wekelijks! Zegt het voort! 

 

Hartelijk welkom allemaal!  
De vers gezette koffie (en nog wat van die dingen) staat klaar! 
 

De kantinecommissie 

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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Voor belangrijke momenten 

in het leven 
 

de overdracht van een woning 
een (nieuwe) hypotheek 
een (levens)testament 

afwikkeling van een nalatenschap 
oprichting van een vennootschap 

 
------------------ 

 
Meeuwenweg 17, 8261 VZ Kampen 

T 038 33 37 051 
E info@notariskantoorbeens.nl 
W www.notariskantoorbeens.nl 
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 Van de bestuurstafel  
 

 
Winter 
Het is al weer een poosje 
geleden dat we bij de club 
op de schaats stonden. In-
middels ontwaakt de na-
tuur en krijgen we zin aan het voorjaar. Maar 
de nachten zijn nog koud en ’s morgens is het 
nog wel eens krabben geblazen. De nieuwjaarsreceptie is geweest en we 
bereiden ons voor op het komende seizoen. De zwembad trainingen zijn 
alweer geweest en dus kan iedereen straks weer geoefend het water op 
 

Terrein  
De laatste restpuntjes laten soms nog op zich wachten en geven ook wat 
irritatie. Iedereen kan zien dat het nieuwe hek is geplaats en de sleutels 
zullen ok nog wel komen. We zijn voor dit soort voorzieningen overgeleverd 
aan aannemers en overheden dat gaat niet altijd even vlot. Maar 
uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal goed. 
 

Energie 
Om de huidige energieprijzen aan te kunnen blijft het clubhuis tot aan de 
zomertijd op woensdag gesloten. Door onze maatregelen houden we onze 
financiën op orde. Om het pand te verduurzamen wordt door een aantal 
leden gekeken naar mogelijkheden tot transitie en besparingen. Je kunt je 
nog steeds aanmelden bij Marleen van Nieuwenhuijzen als je kennis van 
zaken hebt. 
 

Secretaris 
De huidige secretaris heeft er weer een zittingstermijn opzitten en stopt er 
mee. Dit omdat hij twee jaar invallen wel voldoende vindt, maar ook omdat 
de statuten dat aangeven. Zijn opvolger komt in een gespreid bedje en kan 
rekenen op zijn steun bij de werkzaamheden. Meld je dus aan bij het 
bestuur of vraag Wim Lammerts wat het werk inhoud.  
 
 

Illustratie uit Logboek 1993 
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HanzeRegatta 
De HanzeRegatta kan doorgang vinden, want de commissie is weer vol-
doende bezet. Deze zal plaatsvinden op 10 en 11 juni. De wedstrijdbaan is 
uitgediept en als die van markering is voorzien kunnen we veilig varen. Het 
bestuur kijkt weer uit naar een mooi festijn. 
  
Ledenvergadering 
De Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 22 maart. We 
beginnen zoals gewoonlijk om 19.30 uur en je kunt om zeven uur al inlopen. 
De agenda voor de vergadering en het jaarverslag van de secretaris vind je 
verderop in dit Logboek. Het verslag van de ALV van vorig jaar vind je in het 
clubhuis aan het bord en in de kantine. 
  

Int. Kamper Kano kampeer Klassieker 
De 4K heeft zich gepresenteerd op de winterbijeenkomst van Peddelpraat 
in Nieuwegein en staat in de media van de bonden aangekondigd. Ook zijn 
de Duitse Bond en de Belgische verenigingen geïnformeerd. Dit alles heeft 
erin geresulteerd dat de inschrijvingen al goed lopen en de verwachting is 
weer een vol deelnemersveld te hebben. 
 

Activiteiten 
De eerste tochten staan alweer gepland, op 8 maart plannen we de 
toertochten en op 1 april kun je van je spullen af op aankopen doen op de 
kanobeurs. De trainingen lopen natuurlijk gewoon door en het woensdag-
avond varen kan spoedig weer van start gaan. 
 

Nieuwe leden 
Gelukkig krijgen we steeds weer aanmeldingen van leden die zich bij ons 
willen aansluiten. Hier missen we een goede aanpak om deze leden welkom 
te heten en ze wegwijs te maken. Vertellen waar alles is te vinden en hoe 
we de club georganiseerd hebben. Niet moeilijk, maar wel belangrijk. Wie 
neemt dit op zich? 
 

We wensen jullie een heel goed seizoen en zien jullie graag bij de leden-
vergadering.  Voor het bestuur, 
 

Wim T. Lammerts, secretaris 
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-Algemene Leden Vergadering 2023 
 
Het bestuur nodigt alle leden én ouders/verzorgers van 
jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring op woensdag, 22 maart a.s. om 19.30 uur in het club-
gebouw. Inloop vanaf 19.00 uur 
 
 
 

 
Agenda  

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

mededelingen 
3.  Verslag ALV 23 maart 2022 (ter inzage in de kantine) 
4.  Secretarieel jaarverslag 2022 
5.  Financiën 
   Verslaglegging en verantwoording boekjaar 2022 
   Verslag kascommissie 
   Verkiezing kascommissielid  
   Begroting 2023 

 Contributie 2024 
6.  Intermezzo 
7.  Terrein en gebouwen 
8.  Bestuurs(her)verkiezing 
9.  Rondvraag  
10.  Afsluiting 

  

Meedenken en meepraten over zaken van de vereniging? 
 

Kom op 22 maart naar de Algemene Leden Vergadering! 
Aanvang: 19.30 uur. 

In het clubgebouw aan de Reeveweg. 
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Ook voor taxaties van uw bedrijfspand, 
bijvoorbeeld ten behoeve van aan- en verkooptrajecten 

en van financieringsaanvragen 
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Secretarieel Jaarverslag 2022  
 
2022 stond in het teken van herstart na coronatijd. 
Twee jaar ontmoetten de leden elkaar minder 
vaak. Alles moest weer op gang komen en zijn weg 
vinden. Dat is soms lastig omdat andere activi-
teiten de aandacht van de leden hebben gekregen. 
 

De goed bezochte ledenvergadering kon weer binnen plaatsvinden. Daarin 
heeft het bestuur mandaat gevraagd en gekregen voor het voorbereiden 
van de uitbouw aan de achterzijde van het clubgebouw. 
Het terrein en de botenhuizen zijn in het kader van ´Ruimte voor de rivier´ 
in het geheel vernieuwd en uitgebreid. We zijn gezegend met een nieuwe 
loods, zeecontainers, een trailerhelling en een mooi groot terrein met eigen 
parkeerplaatsen. Dat het terrein over de kop lag, heeft wel consequenties 
gehad voor het vaarseizoen. De 4K moest uitwijken naar betere oorden en 
de HanzeRegatta is mede daardoor afgelast. Dat had overigens ook te 
maken met te weinig vrijwilligers voor de organisatie. De clubboten zijn een 
tijdje uitgeplaatst geweest en eigen boten thuis opgeslagen. 
 

De Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker is goed verlopen met 
30 deelnemers uit België, Duitsland en ons eigen land. De start was dit jaar 
dus niet bij de club, maar in Vollenhove. De route verliep daardoor meer 
noordelijk en deed naast De Wieden ook de Weerribben en een stukje 
Friesland aan. Het was weer een geslaagd evenement. 
 

Het bestuur is met hulp van deskundigen aan de slag gegaan met het 
inpassen van diverse wetgevingen in onze vereniging. AVG, UBO en WBTR 
zijn wetten waaraan we als club moeten voldoen en vraagt om inpassing in 
statuten, reglementen en werkprocessen. 
Met een voltallig bestuur hebben we alle werkzaamheden goed kunnen 
uitvoeren. Daarom is het jammer dat Wil Habers bedankt heeft en we 
halverwege de zittingsduur toch een vacature hebben. 
De financiën zijn goed op orde en dat is ook wel voorwaarde in een tijd 
waarin de energiekosten onzeker zijn. Vanwege die situatie is het clubhuis 
op de woensdag gesloten, de verwarming laag en de douches alleen op de 
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zaterdagmiddag te gebruiken. Ook is er oog voor de verduurzaming van 
onze installaties. 
 

Onze leden Ruth en Albart hebben mooie resultaten behaald in het inter-
nationale wedstrijdveld. Ook de overige vaarders van de wedstrijdploeg 
boekten mooie resultaten. Een mooie beloning voor alle inzet van een bre-
de groep vrijwilligers die dit mogelijk maken. 
  

Op 2 juli werd een BBQ georganiseerd voor alle leden. Voorafgaand daaraan 
kon een mooie tocht worden gevaren rondom Kampen. Het 40-jarige 
jubileum is in oktober gevierd met een receptie voor genodigden en een 
avond voor de leden. Natuurlijk waren er ook weer de oliebollen van Joke 
en Teunis en traditioneel vuurwerk op 31 december. Daardoor had ook de 
kantine weer een goede functie binnen de vereniging. 
 

De zomer was lang en warm en leverde een gebrek aan water op om te 
varen. Dat had ook gevolgen voor de VeluweRally die vanwege de lage wa-
terstand in de IJssel niet door kon gaan.  
De mooie vaarkalender leverde leuke tochtjes op en ook waren er een 
initiatieven voor extra tochten. 
 

Door de inzet van vele vrijwilligers zijn de nieuwe loodsen ingericht en zijn 
de boten terug op hun plaats. De tomeloze inzet om er wat moois van te 
maken, wordt enorm gewaardeerd en het resultaat mag er zijn. Om het gro-
tere terrein beter te kunnen verzorgen is een zitmaaier aangeschaft. Het 
terrein komt in de gewenste situatie en de rust is teruggekeerd, voor wat 
de werkzaamheden betreft. De werkdagen werden weer goed bezocht en 
waren gezellig. Door samen te klussen leer je elkaar nog beter kennen en 
krijgt de vereniging meer samenhang. 
 

Een vereniging als de onze draait op vrijwilligers. Zonder hen geen vere-
niging. Gelukkig zijn ze er! Wel moeten we constateren dat de groep vrij-
willigers ouder wordt en dat aanwas van onderop niet vanzelf gaat. Daar-
door komen noodzakelijke werkzaamheden wel onder druk te staan. Denk 
aan het 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. Gelukkig lukt dat ons nog 
steeds. 
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De energieprijzen zijn sinds 2022 gestegen en dat is dus een zorg voor het 
bestuur. We doen er alles aan om de kosten te drukken en alle ontwikke-
lingen op de voet te volgen. Verduurzaming van het clubgebouw is één van 
de aandachtspunten. Voorlopig zijn kantine en douches op woensdag 
gesloten en staat de verwarming laag. Vervelende maar noodzakelijk. 
Eind november was er voor alle vrijwilligers een gezellige avond. Op deze 
avond is door het bestuur gevraagd naar hun ervaringen en wensen om het 
belangrijke werk te kunnen blijven doen. Daar kwamen veel ideeën en 
suggesties uit naar voren waarmee het bestuur aan het werk kan gaan. 
 
Ons verenigingsorgaan het Logboek is zes keer uitgekomen en op papier of 
digitaal op meer dan 120 adressen verspreid. Naast de website en Facebook 
is dit nog steeds een belangrijk medium om de leden en geïnteresseerden 
te bereiken. 

Wim T. Lammerts, secretaris 
 
 
 

Vlak vóór het vaarseizoen en vóór de HanzeRegatta moe-
ten we weer met even de handen uit de mouwen. 
 

Werkdagen op komst 
 
De bezem moet er doorgehaald en zo zijn er nog wat ge-
reedschappen die ter hand genomen moeten worden, want de komende 
maanden moeten we wel weer kunnen varen. De werkdagen vormen 
daarvoor het voorbereidende werk op het land. Als je dat met elkaar doet, 
is het beslist niet vervelend. Wat zeg ik, het heeft eigenlijk wel wat: samen 
aan het werk voor elkaar! Klinkt ook wel weer gezellig. 
 

De data zijn bekend, dus noteer ze even op de kalender of in je agenda: 
 Zaterdag, 15 april 
 Zaterdag, 3 juni 

Steeds om  9.30 uur werkbespreking met koffie. Daarna aan de slag. 
Tussen de middag is er soep. Je neemt zelf brood mee. 



14 
 

Een belangrijk onderdeel van de Algemene 
Ledenvergadering zijn de financiën. Hieron-
der geeft de penningmeester de tarieven 
door voor 2023, zoals die door het bestuur 
aan de Algemene Leden Vergadering 
worden voorgelegd.  
 
Tarieven 2023 
 
1  Contributie leden (m.i.v. 1 januari 2023) 
Bepalend voor de categorie-indeling is de leeftijd per 1 januari van het 
betreffende jaar: 

 

Individuele leden:        
Pupillen4 t/m 11 jaar €  53,00 per jaar 
Junioren12 t/m 17 jaar €  65,00 per jaar 
Senioren 18 jaar en ouder €  90,00 per jaar 

 

Gezinscontributie: 
Beide ouders elk  Senioren tarief 
Kinderen 18 jaar en ouder  Senioren tarief 
Eerste gezinslid < 18 jaar 50 % 
Overige gezinsleden Gratis 

 

Eenoudergezinnen 
Ouder Senioren tarief 
Eerste kind Volledige contributie 
Tweede kind 50 % 
Overige gezinsleden Gratis 
 

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie; overige verplichtingen blijven 
 

Donateurs dragen bij naar eigen inzicht, maar minimaal € 20,- per jaar. 
Donateurs ontvangen het Logboek per mail. 
 

Aanmaningen   € 3,50 resp. € 11.50 indien nodig 
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2  Entreegeld bij aantreden als lid  
Jeugdlid    Eenmalig € 10,00 
Senioren 18 jaar en ouder Eenmalig € 25,00 (evt. 2e pers op  

          dit adres + € 10,00) 
Gezinslidmaatschap  Eenmalig € 38,00 
 

3  Huur clubkano’s 
Voor leden 1e jaar   € 40.00 per jaar   
Voor leden 2e jaar   € 80.00 per jaar 

 

4 Huur ligplaats 
Kajak    € 40.00 per jaar 
Canadees    € 80.00 per jaar 
 

5 Wedstrijdvaarders 
Algemeen: Inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden binnen Neder-
land en in Neerpelt of Geel wordt betaald door de vereniging. Vergoeding 
voor voeding: interne regeling wedstrijdploeg in overleg met ouders, coör-
dinator en begeleiding. 
De WSV-wedstrijdlicentie: Indien vóór 1 februari aangemeld zijn de jaargel-
den conform WSV. 
 

Contributie, huur ligplaats, enz. Conform overige leden 
 

Gebruik K2/K4  € 20.00 per jaar (Alleen voor leden  
met een eigen K1) 

 

6  Renovatie fonds 
Lidmaatschap   €12,00 per jaar 
Ligplaats    €12,00 per jaar 

 

7  Werkplicht   
Leden van 14 jaar en ouder zijn verplicht 2 x per jaar een werkdag (of 4 x ½ 
dag) te werken voor de vereniging of alternatief werk te verrichten (mits 
geregistreerd bij penningmeester) 
Voor verzuim werkplicht geldt een compensatieregeling van € 50,00 per ge-
miste werkdag; voor leden van 14 t/m 18 jaar is dit € 25,00 
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In het zwembad heb je leren omslaan en uit je kano zwemmen. Je weet 
onder water je spatzeil los te trekken, om mét peddel en kano naar de kant 
te zwemmen. Je kunt jezelf redden door weer in de boot te klimmen. 
 

Ben je klaar voor een tochtje?! 
 
Wil je meer weten over kanokleding of welke boot bij je past. Of over hoe 
je het veilig houd en wat de regels zijn op het water? Maar ook over, hoe je 
eigenlijk pauzeert? Zelfs daarover 
is iets te leren, als je bedenkt dat 
kanovaren is: je per kano ver-
plaatsen tussen twee pauzes … 
 
Herken je deze vragen? 
Dan is de thema-avond op 1 maart over Kano Vaardigheid iets voor jou! 
Kano Vaardigheid is dé basis voor een leven lang plezier in de kano en een 
opstapje naar het deelnemen aan een zeekamp.  
KVA (Kano Vaardigheid A) is samen met KVT (Kajak Veiligheids Test) dé toe-
latingseis voor de zeekampen van NZKV en Peddelpraat. 
 
Ook meer ervaren kanovaarders kunnen van gedachten wisselen over alles 
wat met kanovaren te maken heeft. Neem je favoriete kledingstuk, peddel 
of kanohulpje mee. Na deze avond is er een tochtplanavond en kanobeurs. 
Op de avond van 1 maart krijg je alvast een idee over wat nou handig is en 
wat er nog in je uitrusting ontbreekt.  
(We hielden al eens een avond als deze, toen mét een vaarcursus én een  
examen. Zover is het nu nog niet, maar wellicht begint het te kriebelen.) 
 
► Over KVA zijn verschillende boeken in de handel, maar op de site van het 

WSV kun je een reader downloaden over KVA: 
https://www.watersportverbond.nl/media/mnypg10m/reader-kva-1.pdf 

► We zien je dus graag op woensdag 1 maart 2023 in het clubhuis. Inloop 
vanaf 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur. 

► Opgeven bij Els Mondt, via: elsmondt@hotmail.com of 06 22 789 262 
(ook voor informatie). 

  

Meer leren over Kanovaren! 
Op woensdag, 1 maart  

vanaf 19.30 uur 
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15 februari 2020: Chien Haveman gaat met de wisselbeker naar huis. Met 
dank aan corona bleef Chien lange tijd clubkampioen. Maar dat kan binnen-
kort veranderen! 
 

Sjoelcompetitie  
en Soepenbuffet!  

 
Dit jaar zijn de sjoelwedstrijden op zater-
dag aansluitend aan de trainingen. Was je 
er toch al, kun je meteen mee doen. Er is ook een goeie maaltijd tot besluit!  
 

Het programma 
We beginnen om 16.15 uur met de Sjoelcompetitie, die we afsluiten met 
een prachtig soepenbuffet met voortreffelijke broodjes. Naar verwachting 
zijn we tussen 19.00 en 19.30 uur klaar. Je hoeft dus niet apart naar de club 
te komen, want je bent er immers al. En je hebt zelfs nog een hele zaterdag-
avond voor de andere dingen die je wilt doen. 
 

De sjoelwedstrijd 
Aan het sjoelen kan iedereen meedoen. Ben je wedstrijdvaarder of toer-
vaarder, jong of oud, een heel ervaren sjoeler of helemaal niet, dat maakt 
allemaal niet uit en de spelregels zijn eenvoudig.  
Natuurlijk wil iedereen de wisselbeker winnen, maar heb je die onverhoopt 
niet te pakken gekregen, dan heb je toch een machtig gezellige zaterdag-
middag gehad met heerlijk eten tot besluit. Trouwens, naast de wisselbeker 
wordt de gouden, zilveren en bronzen sjoelsteen uitgereikt! 
 

Wat je moet weten 
 Het is op zaterdag, 25 maart van 16.15 uur tot ongeveer 19.15 uur 
 Opgeven doe je op de intekenlijst in de hal of je stuurt een mailtje naar 

Logboek@skonenvaarder.nl of een appje naar 06 150 70 848 
 De kosten voor het sjoelen en vooral de maaltijd zijn € 5.- Betalen kan 

op 25 maart. 
Jaap de Lange 
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Hieronder de aankondiging van de planavond voor de toervaarders. Je be-
spreekt met elkaar het ‘waar, wat en wanneer’ van de tochten in het nieuwe 
seizoen. Maar je leest, ook op de volgende bladzijden, over enkele al 
geplande tochten. 

 

Tochtplanavond toervaarders 2023 
 
Woensdag 8 maart gaan we de vaarkalender voor 
2023 invullen. We proberen weer een programma te 
maken voor iedereen: korte tochten, lange tochten of 

meerdaagse (kampeer) tochten. Wil  je zelf een tocht organiseren of heb je 
leuke ideeën hiervoor? Kom op 8 maart, dan kunnen we er gezamenlijk een 
invulling aan geven.  
Kun je deze avond niet maar heb je toch plannen of wensen voor een tocht 
geef dit dan vooraf door dan kunnen we dit meenemen.   
 

Tot woensdag  8 maart om 19.30 uur in het clubhuis.  
Luurt Gorter 

 
 

 
 

Rondje Wieden 
 
Op 2 april organiseer ik voor Peddelpraat een rondje 
Wieden. Het riet is gesneden dus is er veel zicht over 
de velden. Met een beetje geluk zie je de reeën 

lopen en zie je de zeearend vliegen. Omdat het vaargebied voldoende 
opties geeft om beschut te varen, kan het ook met wat meer wind gewoon 
doorgaan. Lengte van de tocht ca. 15 km of in overleg eventueel meer. Zorg 
voor goede kleding, uitrusting, voldoende eten en warme drank. 
 

Verzamelen in Belt-Schutsloot bij de parkeerplaats aan de Belterweg t.o. 
nummer 56 om 10.00 uur. 
Opgave en informatie bij Wim T. Lammerts via WhatsApp of SMS op 06-
29567026 tot 29 maart. 
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Speciaal voor hen die al vóór de openingstocht het water op willen, is er de 
Kouwe Poten Tocht op  19 maart aanstaande!  

 

Kouwe Poten Tocht  
 

Al sinds 2017 is dit 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. 
  

De Scheene! 
Dit riviertje stroomt door de Rottige Meente 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 hét 
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.  
Voor dit knusse tochtje moet je flink in de benen met drie overdragingen. 
Een karretje is daarom een aanrader. Hopend op een frisse lentezon en pril 
groen zie ik jullie inschrijving in de mail: elsmondt@hotmail.com.  
 

Els Mondt   
 

Wat je moet weten: 
 Datum: 19 maart 2023 
 Opladen bij de club om 9.00  
 Op het water om 10.30 uur. De vaarrichting is richting Driewegsluis. 
 Instappen en parkeren: Marktweg-Lindedijk bij de brug.  
 Vermeld bij de aanmelding je mobiele nummer, zodat ik die heb als we 

vanwege slecht weer de tocht zouden moeten afzeggen. 
 Kosten: 6,50 
 Nog  vragen? Bel: 06 22789262 
 

Graag heb ik een regelaar voor het traileren in Kampen omdat ik uit Regio 
Lemmer moet komen. Dat scheelt een boel gereis. 
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Adverteren in ons clubblad? 
 

Dat kan bijvoorbeeld 
 

op deze plaats 
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Met Hemelvaart 2023 organiseert Skonenvaarder voor de negende keer de 
Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker. 
 

Internationale  
Kamper Kano Kampeer Klassieker 2023 

 
Deze 4-daagse internationale kano trektocht gaat over 
groot en klein vaarwater met een lengte van totaal ca. 100 
km. De gezamenlijke start is op donderdag 18 mei en gaat 
vanaf het clubterrein. Iedereen is op de woensdagavond 
voorafgaande aan de start, vanaf 17.00 uur, van harte 
welkom. Het terrein wordt dan omgetoverd tot kam-
peerterrein. Die avond is er tevens een informatiebijeenkomst over de 
tocht. En natuurlijk is de bar dan geopend. Alle leden zijn van harte 
uitgenodigd dit spektakel mee te doen. 
 
Een mooie tocht over gevarieerd vaarwater 
De tocht gaat over Drontermeer, Reeve-
diep, Ketelmeer, Vossemeer, Zwartemeer, 
Kadoelermeer, Vollenhovermeer, Zwarte-
water, door Nationaal Park Weerribben-
Wieden, over de IJssel en door de delta. 
Een gevarieerd aanbod aan bijzonder mooi 
groot en klein vaarwater. Je komt door mooie natuur, langs mooie stadjes 
en dorpen, over plassen, meren, slootjes en rivieren.  
Je neemt de bagage zelf in de kano mee. Spatscherm en zwemvest zijn 
verplicht, groot water uitrusting wordt sterk aanbevolen. Als je al ent-
housiast geworden bent, wacht dan niet te lang en geef je op, want vol=vol. 
 
Opgave en deelname 
De kosten voor deelname voor clubleden bedraagt € 20,- voor 4 dagen; € 
15,- voor 3 dagen; € 10,- voor twee en één dag mee kost helemaal niets. Als 
je meerdere dagen meegaat is dat inclusief kamperen. Wel zelf even het 
transport van en/of naar de club regelen.  
 
  

Een mooie 4-daagse 
kanotrektocht: totale 

lengte ca. 100 km.  
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Voor een milieuvriendelijke 

autoverzorging 
 

Wasstraat - Poetscentrum  
Reparatie en onderhoud 
Tectyleren - Airco service 

 

    CCT:   Ertsstraat 12 
                8263 BN Kampen 
                Tel 038 3323003 
 

 
 
 
 
 
 

Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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 Betalen kan op NL04INGB0007325194 t.n.v. Skonenvaarder o.v.v. 4K, 
naam en lidnummer.  

 Aanmelden kan ook tot 6 mei per email op: toertocht4k@hotmail.com 
 Ontvangst van de betaling geldt als definitieve inschrijving. 
 Ongeveer een week voor de start ontvang je uitgebreide schriftelijke 

informatie over de route en over horeca, winkels, kampeerplaatsen en 
bezienswaardigheden op en bij de route. 

 De vierdaagse tocht gaat dus van start op Hemelvaartsdag, 18 mei 
 Vanaf woensdag, 17 mei vanaf 17.00 uur welkom op het terrein van kv 

Skonenvaarder 
 

We maken ook van deze editie weer een leuke happening. Kom kijken of 
doe mee. 

 

Els Mondt en Wim T. Lammerts 
 
 
 

Weekendstremming N307: 10 t/m 13 maart  
 

In het weekend van 10 t/ 13 maart wordt het verkeer gestremd tussen de 
oprit naar de N50 en de kruising van N307 met de Oudebosweg/Rogge-
botweg. Het autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers, landbouwverkeer en 
hulpdiensten houden wel doorgang. De bestemmingen langs de N307 
binnen de afsluiting zijn bereikbaar via een gewijzigde route. 
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Vind je dit ook een mooie plaats voor 
 

jouw advertentie? 
 

Neem dan contact op 

    
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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Iedereen heeft wel wat spullen 
over of heeft juist behoefte aan 
iets. Daarom gaan we een kano 
(spullen) beurs organiseren! 
 

Kano Beurs! 
 
Alles wat je aan kano benodigd-
heden kwijt wilt, kun je verkopen of ruilen. Van het kleinste hulpmiddel tot 
een complete kano mag je aanbieden. Ook kampeerspullen, karretjes, en 
dergelijke zijn welkom. Maar misschien heb je juist iets nodig, kom dan 
kijken of er iets van je gading bij is. 
 
Hoe doe je mee? 
Voor iedereen die iets wil aan- of verkopen kan zich op de dag zelf bij mij 
melden. Dan zoeken we een geschikt plekje op het terrein of in het clubhuis. 
Vooraf aanmelden hoeft dus niet. 
 
Wanneer en hoe laat? 
 Dit doen we op 1 april en is beslist géén grap! 
 De beurs start om 10.00 uur en eindigt tegen vieren. 
 Wil je een mooi plekje kom dan op tijd, maar je mag ook komen wanneer 

je wilt. 
 
Vragen? 
Voor vragen neem je contact op met Wim Lammerts, telefoon 06-
29567026 (Bij voorkeur via WhatsApp) 
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De HanzeRegatta is terug! En wel op 10 en 11 juni aanstaande. We zijn 
natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen en willen er weer een ge-
slaagd evenement van maken. 
 

HanzeRegatta 2023  
 
Voor een geslaagde HanzeRegatta heb-
ben we voor beide dagen wel mede-
werkers nodig, clubleden en ouders. 
Daarom doen we graag een beroep op 
iedereen om ons hiermee te helpen.  
Het is een groot evenement, waar kanoërs van veel clubs op afkomen. 
Naast de Hanzebokaal gaat het immers om de landelijke lange baankam-
pioenschappen, die we hier aan het Drontermeer organiseren. Dat moet 
natuurlijk een succes worden. Niet alleen voor de vaarders, waaronder die 
van onze vereniging, maar ook voor de organisatie. 
 

► Dus, ben je beschikbaar voor hand- en spandiensten op beide of een van 
deze dagen, laat het ons weten!  

► Mocht je iets specifieks willen doen, geef dat dan door, dan kunnen we 
daar rekening mee houden. Er is op deze dagen genoeg te doen.  

► We zoeken in ieder geval ook iemand voor de landactiviteiten (vooral 
het regelen van het kamperen):  Wie o wie wil hierbij helpen?! 

 

Goed nieuws kwam er van Willeke Klappe. 
Zij gaat een stuk secretariaat doen. Nog-
maals bedankt hiervoor, Willeke! 
 

Zelf ben ik deze tijd veel in het buitenland, 
maar je kunt mij je vraag of reactie altijd via 

Whatsapp toesturen En je kunt natuurlijk ook één van de andere com-
missieleden aanschieten. Dat zijn Gert-Jan, Frank en Willeke en onderge-
tekende,  
 

Jacco de Groot  
(zie voor 06 nummer bij de adressen achterin) 

Save the dates: 10 en 
11 juni en meld je 

aan om mee te doen! 

29 
 

 

 

 



30 
 

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 
5 april  Jonas Griffioen 
9  Everard Bos 
12  Jessin Kroes 
19  Tim Vorsselman 

 
 
 
 
24 april  Luurt Gorter 
24  Wim Lammerts 
26  Wim Peters 
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 
19  Berend Brijder  
 

Van harte gefeliciteerd! 
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Hier kan jouw advertentie 
staan! 

 
Neem even contact op 
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Activiteitenkalender 2023 
 
Deze agenda is onder voorbehoud. Kijk op de website voor aanvullende 
informatie en/of bijzonderheden.  
 
   1 maart  KVA-avond in de kantine 

  8 maart  Toertochten-Planavond Toercommissie 
19  Toer: Kouwe Potentocht (Scheeneroute) 
22   Algemene Leden Vergadering 
25 maart   Sjoelcompetitie en Soepenbuffet 
   1 april  Kanobeurs bij Skonenvaarder 
   2  Toer: Rondje Wieden  
15   Werkdag  voor alle leden 
20   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 3 
17-21 mei  Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker 
  3 juni  Werkdag voor alle leden 
10-11   Wedstrijd: HanzeRegatta 
20   Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 4 
20 augustus  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2032 nr 5 
30 september Prestatietocht: VeluweRally  
20 oktober  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2023 nr 6  
15 december  Einde inzendtermijn kopij Logboek  2024 nr 1 

 
 
 

Online shoppen? 
 
Er worden in deze dagen héél véél boodschappen en 
koopjes online gedaan. Maar weet je wel dat je met 
je bestellingen online ook onze verenigingskas kunt 
steunen?! Dat kan door je online bestellingen via 
Sponsorkliks te plaatsen! Gebruik daarvoor de volgende link: 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6571 
 

Eén keer dit adres overtikken, opslaan en je kunt het steeds weer 
gebruiken. Het is echt de moeite waard! 
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