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DRUKKERS AAN ZEE 
Info, bel 0517 - 43 00 43 of mail naar: info@fh.nl

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de maat- 
regelen om binnen te blijven en om afstand te  
houden i.v.m. de corona net verder aangescherpt. 
Dit betekent voor ons als kanovereniging uitstel van de 
start van het vaarseizoen en van alle activiteiten daar 
om heen. Toch is dit maar “klein bier” als je ziet wat er 
in ons land en wat er wereldwijd gebeurt. We hopen 
dat de huidige maatregelen effect zullen hebben 
en zullen leiden tot indammen en overwinnen van 
het corona virus. Daarna kunnen we pas weer starten 
met onze activiteiten vanuit de vereniging. Wat ODW  
betreft zijn we er klaar voor na een lange winter zonder 
winterweer. De zwembadcursus was alweer het eerste 
teken van leven in het nieuwe jaar, met een mooi aantal 
nieuwe gezichten die enthousiast kennis maakten met 
het kanovaren, of hun techniek wilden verbeteren.  
Gelukkig kun je nog wel als individu gaan varen en 
misschien ook nog wel met iemand anders als je  

Binnen blijven

ONDER DE WADDEN

KANO-
VERENIGING

FRANEKER

tenminste anderhalve meter tussen ruimte houdt.  
Houd voor mededelingen het internet in de gaten en 
laten we ondertussen oog hebben voor elkaar en voor 
mensen om ons heen. Dan kunnen we straks ook weer 
met plezier samen het water op! 

Tot op het water!   
Tjeerd Hofstra, secretaris

Contact secretaris:
t.hofstra@home.nl

Redactie Het Baken:
baken@onderdewadden.nl



Wat een ervaring! Ik sta er nog versteld van wat ik  
allemaal heb geleerd tijdens de kajak-zwembadcursus. 

Een kajak in een opwelling
2 jaar geleden zat ik tussen 2 banen in. Het was zomer 
en in een opwelling kocht ik een tweedehands kajak. 
Omdat ik vaak tochten alleen maak, leek het me deze 
winter slim om wat meer vaardigheden onder de 
knie te krijgen. En het vooruitzicht om ook tochten te  
kunnen maken met anderen maakte dat ik mij voor de 
cursus inschreef bij Onder de Wadden. 

Van spanning naar succes
De eerste zaterdag poetste ik mijn kajak tot ie blonk en 
reed ermee naar zwembad Bloemketerp. Ik was er nog 
nooit geweest. Ik had tegen m’n collega’s gezegd dat 
ik ging leren eskimoteren. Bij aankomst hielpen andere 
cursisten meteen om mijn kajak te sjouwen. Superfijn. 
Enigszins verontrust keek ik naar de deelnemers. Die 
zagen er allemaal wel heel ervaren uit. Na het intro- 
ductiepraatje en de “voorbeelden” van o.a. Addie 
en Jilles, stapte ik in mijn kajak. Elbrich bood aan om 
mij te helpen. Toen ze vroeg of ik zenuwachtig was,  
realiseerde ik me dat ik trillende handen had.  
Kennelijk vond ik het toch heel erg spannend. Maar 
ze begeleidde me daar prima doorheen. Eerst n’s een 

keertje omslaan en onder water uitstappen: spatzeil 
los, en daar was ik weer. Dat ging goed. Aan het eind 
van de eerste les had ik er zelfs lol in. 

Herhalen, herhalen
De 2e les merkte ik dat iedereen z’n eigen manier en 
tempo van leren heeft. Daarom is het zo fijn dat er zo 
veel vrijwilligers zijn bij deze kajakclub die bereid zijn om 
te helpen. De persoonlijke begeleiding is fantastisch. 
Ik leerde gestaag bij en ook het samenwerken met  
anderen bracht nieuwe inzichten. De derde les ging 
ik toch weer met veel spanning van start. Ik moest bij 
het begin iets overwinnen in mijzelf. Dat leert me dat 
je veiligheidsoefeningen steeds moet blijven herhalen. 

Zwembadcursus - 25 januari / 7 maart 2020

Door Esther van der Hoorn
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Het moet echt een automatisme worden. Dat is het 
na deze eerste cursus bij mij nog niet. Ik ben daarom 
ook heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Met de 
trainingsavonden, de tochtjes en wat er allemaal nog 
bij komt kijken.

Veilig varen voorop
De laatste keer zouden we niets nieuws meer leren. 
Alleen alles nog een keer doorlopen en met elkaar 
reddingen oefenen. Helaas heb ik het eskimoteren 
nog niet onder de knie. Maar zoals geleerd: het veilig 
varen staat voorop. Met Jilles en Sytse oefenden we  
verschillende reddingen. En toen was het alweer 
voorbij. Ik heb tijdens de cursus clubleden en nieuwe  
leden leren kennen. Geweldig om te horen hoe  
iedereen zo op z’n eigen manier bij de club terecht is 
gekomen. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet en 
nogmaals iedereen bedankt die dit allemaal mogelijk 
hebben gemaakt.

Nieuwe leden
Door Jettie Andringa

Gelukkig hadden we nog geen Corona in de buurt 
toen we afgelopen januari en februari weer met zijn 
allen in het zwembad van Franeker lagen te spartelen, 
al oefenend op verschillende peddelslagen, reddings-
oefeningen e.d. Voor de doorgewinterde kayakkers 
onder ons een ‘herhaling van gesneden koek’ (J). Maar 
we zagen ook heel wat nieuwe gezichten en we mogen 
een behoorlijk aantal nieuwe leden verwelkomen! Wie 
zijn ze, wat drijft hun en wat hebben ze geleerd van de 
zwembadcursus?

Sytse Kroes
 
Sytse, had je al es eerder in een kano gezeten?
Jazeker, ik heb afgelopen jaar een paar kennismakings-
lessen van Carel en Jildou gehad in Sneek. Daar werd 
ik heel enthousiast van en dacht: dit smaakt naar meer!  
Het lijkt me heel leuk om het Wad op te gaan en de 
stroming en de elementen te voelen. Maar na een paar 
keer de woensdagavond training in Franeker te hebben 
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meegemaakt, werd me ook duidelijk dat er toch wel 
een hoop bij komt kijken.
 
Wat heb je geleerd van de zwembadcursus?
Het was wel wennen, in het begin was ik niet relaxed 
onder water en dacht ik: waarom steeds met de kop 
onder water? Dat is helemaal niet fijn! Maar gaande-
weg, ik denk ergens in de derde middag, raakte ik er 
vertrouwder mee en begon ik het echt leuk te vinden.  
Ik ben me nu ook veel meer bewust van de risico’s van 

Richard en Willeke Blok
Wat vonden jullie van de zwembadcursus?

Allebei: superleuk, heel zinvol, het had van ons wel  
langer mogen duren!

Willeke: we hebben allebei al een eigen kayak. We  
wonen op een schip en van daaruit hebben we al heel 
wat tochtjes gevaren, heerlijk! Maar tijdens de cursus 
hebben we allerlei nieuwe dingen geleerd, zoals de 
hoge en lage steun, de peddel- en puntredding.

Richard: we hebben veel lange tochten gevaren 
met ons schip, en veel gezeild ook op zee. Dus we  
snappen het belang van de ‘bijzondere verrichtingen’ 
heel goed en vinden de nadruk op veiligheid,  
uitrusting e.d. terecht. We vinden het heel leuk om  
alleen, samen of met ons gezin op pad te gaan. En we 
wisten eigenlijk niet of lid worden van een club wel bij ons 
paste. Maar in het zwembad voelde deze club heel toe- 
gankelijk. Iedereen was behulpzaam en we kregen 
1-op-1 hulp! Geweldig! We voelden ons meteen thuis.

het kanovaren en dat je echt op elkaar aangewezen 
bent als er iets mis gaat. 

Wat vond je het leukst?
Ik heb echt genoten van de zwembadlessen. Fantas-
tisch alle hulp die ik kreeg tijdens de trainingen, en zo 
leerde ik de mensen ook een beetje kennen. ‘Wat een 
leuke actieve club’ dacht ik. Hartelijk dank daarvoor!  
Ik kijk nu al uit naar een gezamenlijke tocht op het  
buitenwater.

Willeke: het lijkt mij heel leuk om de woensdagavond 
trainingen mee te maken, daar kunnen we beter leren 
varen, onze techniek verbeteren. Ik weet niet of ik  
meteen lange tochten mee ga doen, dat hoeft ook niet 
meteen. Ik vind kayakken superleuk, rustgevend, ik  
geniet van de autonomie van je eigen boot, heerlijk om 
zo in de natuur te zijn en mooie plekjes te zien!

Richard: ik werk op een scheepswerf vlakbij jullie club, 
dus ik heb jullie al vaak gezien, soms zag ik ook tentjes 
staan en dacht ik: goh wat leuk.
En nu is het er dan van gekomen! Ik vind het heerlijk 
om alleen te gaan varen en dat blijf ik ook wel doen, 
maar ik ben me nu nog meer bewust van de gevaren 
die dat met zich mee kan brengen.
 
Mooiste kano-ervaring tot nu toe?
Richard: de mooiste? Ai, lastig. Misschien wel het rondje 
om Ameland heen (vorig jaar) tijdens een prachtig 
windstil weekend. Tsja, of de tocht die we op de Linde 
hebben gemaakt, die was ook prachtig!
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Pierette en Sybren Sybrandy
Pierette, hoe ben jij bij de kanoclub Franeker  
terechtgekomen?
Mijn man Sybren heeft al lang een kano en vaart ook 
zeer regelmatig. Ik heb zelf een vis/motorbootje en 
vind het heerlijk om daar mee weg te zijn, alleen je 
hebt wel altijd het lawaai van die motor. Omdat het me 
erg leuk leek om samen met Sybren te gaan varen, heb 
ik vorig jaar een kano gekocht om het es te proberen.
We kwamen vervolgens bij de kanoclinic van Carel en 
Jildou in Sneek terecht en dat was een hele goeie start, 
ik heb daar echt van genoten! Via Carel kwam ons ook 
de zwembadcursus in Franeker ter ore en ‘zo is het  
gekomen’!
 
Wat vonden jullie van de zwembadcursus?
Sybren en ik vonden het allebei heerlijk, spannend, 
leuk en leerzaam. We hebben echt meegekregen dat 
veiligheid heel belangrijk is. Overigens lag daar de na-
druk soms ook wel erg veel op en dacht ik: ik weet 
niet of ik dit nu allemaal al wil weten, durf ik straks het 
water nog wel op? Maar we hebben heel veel geleerd 
en stappen nu zo wie zo beter voorbereid de kano in. 
Wat we ook heel tof vonden, was het enthousiasme 
van al die ervaren kanoërs en hun bereidheid om ons 
te helpen met de oefeningen!
 
Mooiste tocht tot nu toe?
Ja, tsja, ik heb nog niet veel tochten gevaren…. , maar 
vorig najaar hebben we wat later op de avond een 
rondje gevaren bij Oosthem. De schemering viel in, en 
het was zo prachtig stil, glad wateroppervlak, uitge-
storven, alleen wij, de vogels en het avondlicht. Dat is 
rijkdom!

Wat zijn jullie plannen voor het komende jaar?
Mijn plan is in ieder geval om een andere kano te  
kopen! Tijdens de zwembadcursus bleek dat mijn  
luiken niet waterdicht  waren. Zonder dat ik het door 
had, was tijdens de oefeningen mijn halve kano vol-
gelopen met water, vandaar dat ie zo zwaar en  
onhandelbaar was! Bovendien zijn we wel van plan om het  
kanoën nog heel lang vol te houden, dus dan is het de  
investering zeker waard. En verder willen we graag 
mee gaan doen aan de buitentrainingen (zodra die 
weer van start gaan natuurlijk…), en misschien es een 
tochtje meevaren. 
Het lijkt me ook fantastisch om met de kano’s naar 
Zweden te gaan en daar te peddelen. Of naar een 
Waddeneiland. Of heel simpel, tentje mee en een 
nachtje weg, hoeft niet eens ver weg. 
Maar goed, eerst ook maar es even zien hoe het ons 
afgaat. We hebben er zin in!

Voor een “boppeste bêste“ bril, 

waar u jaren verder mee wil! 

Voor uw ogen alle duidelijkheid. 

Wij nemen voor u alle tijd!

Voor al le duidel i jkheid!

Dijkstraat 8 Franeker   T (0517) 396 322

www.klaasbangabrillen.nl

 Thuis online 
brillen passen!

Online thuis brillen passen: www.klaasbangabrillen.nl

Dijkstraat 8 Franeker • T (0517) 396 322

ervice is bij ons belangrijk
r word deskundig gemeten
ustig de tijd nemen voor Uw keuze
eel keus in monturen
edereen zijn eigen “look“
ompleet assortiment glazen
n U krijgt een kopje koffi e of thee!
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Vanuit de Zeecommissie
Door Elbrich Kuipers

In januari zijn al weer een aantal binnenwatertoch-
ten en grootwatertochten op de vaarkalender gezet.  
Welke tochten door kunnen gaan is, op dit moment, 
niet afhankelijk van het weer, maar van het Corona- 
virus. In elk geval zullen er tot 6 april geen tochten 
door kunnen gaan en het is afwachten hoe het daarna 
zal gaan. Ook de trainingen op woensdagavond gaan 
voorlopig niet door.

Het plan is om ook dit  jaar weer een examen KVT te 
organiseren, in elk geval een praktijk examen en als er 
genoeg belangstelling is ook een theoretisch examen. 
Ook zijn er weer momenten, dat je praktische onder-
delen van het ZV examen kunt laten aftekenen. 
Wanneer er weer activiteiten door gaan, word je hier-
van op de hoogte gesteld via de mail.

Jitse Kooistra
 
Jitse, jij hebt ook meegedaan aan de zwembad- 
cursus, wat vond je ervan?
 
De cursus was leuk, gezellig. Dirk en Cornelis waren 
mijn vaste coaches. Meteen de eerste keer moest ik 
al met de kano omgaan en met mijn kop onder water! 
Ik dacht nog: o nee, moet dat meteen de eerste keer 
al? Maar het viel reuze mee. Ik heb ook geleerd hoe 
ik in en uit de kano kan klimmen en hoe je elkaar kan 
redden. En zelfs de 360 graden rol heb ik al een beetje 
geleerd; Dirk gaf me daar een compliment voor!
 
Tijdens de laatste keer deed mijn heit (Schelte) ook 
mee, en ook hem heb ik gered! Mijn heit had op dat  
moment een bril op, en ik zei nog: ‘heit, moet je niet 
een touwtje voor je bril’? ‘Neu, dat hoeft niet’ , zei heit, 
en vervolgens ging ie over de kop met de kano en 

haha, daar lag de bril op de bodem van het zwembad, 
ik zag em langzaam naar beneden dwarrelen. En toen 
heeft Dirk de bril weer opgedoken! Mijn heit wordt 
trouwens ook lid.
 
Waarom ben je lid geworden en wat wil je graag 
doen dit jaar?
 
Vorig jaar in augustus hebben we een keertje hier (in 
het Bildt) kano’s gehuurd en toen dacht ik: goh, maar 
dat is leuk! Ik wil gewoon lekker varen, lekker rustig 
aan, water is rustgevend, net als op een boot zitten, 
of bij het water zitten. Dus ik hoop dat we snel weer 
kunnen beginnen!
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. . . . . . .  In het zwakke licht van de straatverlichting 
pakken we onze kano’s in en nadat we te water zijn  
gegaan glijden we de echt donkere moerassen in. Dit 
is de eerste regel van Roel zijn aankondiging voor de 
“Nacht van de nacht” tocht in de Wieden. 

Klinkt mysterieus ….

Ik geloof niet dat ik bij de start straatverlichting heb 
gezien, het was echt donker. Ton, Jos en ik hadden ons 
aangemeld voor dit nachtelijke avontuur en in stilte 
pakten we de boten in, klaar voor vertrek rond 8 uur. 
Roel gaf aan dat we “zonder” verlichting gingen  
varen, maar om elkaar toch nog ietsje pietsje te  
kunnen onderscheiden, kregen we een breeklichtje op 
de neus van de boot geplakt. Letterlijk één streepje 
licht…. Daarnaast kregen we ook een cijfer. Af en toe 
riepen we  “een”…”drie”....”vier”, …”twee”, zodat 
we wisten dat we niemand misten. In het begin was het 
even wennen, in het donker varen, maar na een tijdje 
waren onze ogen gewend en ging het prima. We scho-
ven naar links …naar rechts, door smalle slootjes, dan 
weer even iets breder water, waardoor je ook iets meer 
kon zien. Ganzen en zwanen, die van ons schrokken, 
lieten ons weer schrikken, hopend dat ze niet onze 
kant op kwamen vliegen… het ging allemaal goed. 

Het was overduidelijk dat Roel bekend was in dit  
gebied, niet één keer hoefden we terug, of was er twijfel. 
Dat schept rust…
Even later was het tijd voor een pauze. Beetje klooien 
met uitstappen, over schrikdraad en kuilen. Roel wist 
veel te vertellen over de omgeving waar we ons  
bevonden… (waar dat dan ook was)… over hoe men 
vroeger leefde, over verdwenen preekstoelen ….. en 
trillend veen. Daarna door naar de 2e pauze… we  
voeren een gekneusd klavertje 4 route, en kwamen het 
dorp weer door. De felle tuinlampen langs het water 
waren erg hinderlijk. Intussen werden de breeklichtjes 
steeds zwakker… dus af en toe een 3/2/4/1-tje tussen-
door.
Tijdens de 2e pauze, onder het genot van zelfge-
bakken eiermuffins en warme worsten …. begon het 
wat te regenen, veel was het niet. Op de Belterwijde  
kregen we even wind tegen, wat ons op scherp zette. 
 Na nog 2 bochten waren we opeens weer bij de start-
plaats aangekomen. En zelfs op het tijdstip dat we  
volgens Roel terug zouden zijn…. Eén nachttocht- 
ervaring rijker, namen we afscheid van elkaar en stap-
ten we moe maar zeer voldaan in de auto, op weg naar 
ieders huis en bed. 

Bedankt Roel voor deze fijne tocht onder jouw leiding.

Nachttocht De Wieden - 26 oktober 2019

Door Gerda Jensma

Tochtleider: Roel, deelnemers: Tom, Jos en Gerda



Zojuist las ik in het nieuws, dat er een run is op wc- 
papier in verband met het Coronavirus. In Groenland 
had ik geen problemen wat betreft wc-papier, ik had 
het niet nodig. Een doekje voor na het gebruik van 
zeep, om het doekje weer schoon te maken, was  
voldoende!  Beneden de vloedlijn was het toilet en de 
stroompjes of riviertjes waren de badkamer.
De sanitaire voorzieningen voor de lokale bevolking 
waren trouwens ook niet echt luxe. Het eerste dorpje 
waar ik geweest ben, Kuummit, had verspreid in het 
dorp watertappunten en wilde je douchen of je was 
doen, dan was er centraal in het dorp een gemeen-
schappelijk gebouw.

In augustus  ben ik twee weken wezen kanoën in het 
zuidoosten van Groenland met een Britse tochtleider, 
we waren met een groep van 11 mensen, waaronder 2 
Zwitsers, 3 Nederlanders (waarvan ik de enige was, die 
in Nederland woonde) en 6 Britten. Martin Rickard, de 
tochtleider, leidt al 18 jaar kajaktochten in Groenland 
en je kunt hem een echte Groenland fan noemen. In al 
die tijd heeft hij veel kennis opgedaan over het varen in 
Groenland en de geschiedenis van Groenland, die hij 
ook regelmatig met ons deelde.

Het plannen van het varen was anders dan in andere 
jaren, omdat het pakijs, dat meestal tot eind augustus 
in de fjorden ligt,  half juni al verdwenen was. Dit  
betekende, dat als de wind uit het zuiden de fjorden 
in kwam, de golven vanuit de oceaan niet tegenge-
houden werden en de route anders ging dan andere 
jaren. Het voordeel was wel, dat we ’s nachts niet om 
beurten de wacht hoefden te houden om te kijken of 
er ijsberen waren.

Het dier, wat het ons soms wel lastig maakte, was de 
poolvos, schattig om te zien, maar een echte rover. Er 
was ons verteld, dat je je schoenen het beste in de 
tent kon houden, ze zijn er dol op. Ik had dus keurig 
mijn schoenen in de tent en andere spullen in een dicht 

Door Elbrich Kuipers

Kajakken in Groenland - augustus 2019
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geknoopte Ikea tas in de voortent. Op een nacht wordt 
ik wakker van lawaai en kom er achter, dat een poolvos 
denkt, dat hij die tas wel even uit mijn voortent kon 
trekken.  Sean zal zeker de poolvos niet vergeten, hij 
had mooie rode dikke sokken om in de kano warme 
voeten te houden. Hij had de sokken even in de zon 
gelegd en weg waren ze. Hij heeft de rest van de tocht 
koude voeten gehad.

Overdag viel het wel mee met de temperatuur, maar 
zo tegen de avond kwamen meestal de zeedampen en 
werd het echt koud. Als er hout was werd er een vuur 
gemaakt, lekker warm en meteen een kans om het  
afval te verbranden. Meestal ging ik met de Zwitsers  
’s avonds een wandeling maken, zodat je lekker warm 
je slaapzak in kon duiken.

Iedereen denkt natuurlijk bij Groenland aan ongerepte 
natuur en schone lucht. Dit idee klopt, behalve als 
je bij een dorp bent. Elk dorp heeft toch een aantal  
mensen, die sledehonden hebben en die moeten  
natuurlijk wel eten hebben. Zomers krijgen ze een keer 
per week een groot stuk zeehondenvlees of vlees van 
orka’s of walvissen. Die zeehonden worden niet een 
dag voor het voeren gevangen, er zijn sowieso nu het 
klimaat verandert, minder zeehonden. De gevangen 
zeehonden  worden  aan een touw geknoopt en dan 
in het zeewater bewaard. Het getijde verschil is tus-
sen de drie en vier meter en bij laagwater komen de 
soms al aangesneden zeehonden boven het water te 
liggen en de geur, die dan vrij komt is niet echt prettig.  
Afval is een probleem, meestal wordt het vlak bij een 
dorp in een geul gedumpt, er zijn geen voorzieningen 
voor afval in Groenland. De laatste jaren probeert men 
in elk geval het afval buiten het dorp te storten en niet 
meer naast de huizen. Dit was men oudsher gewend, 
maar het afval van vroeger was natuurlijk en brak wel 
af.

In de tweede wereldoorlog hadden de Amerikanen in 
Groenland een aantal meteorologische stations. Een 
paar jaar na de oorlog kregen Denemarken en Amerika 
hier ruzie over en moesten de stations binnen 24 uur 
verlaten worden. Wegens het snelle vertrek moest heel 
veel achtergelaten worden en vind je nog zaken uit die 
tijd terug, zoals auto’s, kranen, ingestorte hangars, 

huizen en we vonden nog een paar langspeelplaten.  
Er zijn ook nog duizenden vaten waar kerosine in zat. 
Twee dorpen hadden ruzie over de vaten en toen heeft 
iemand in een nacht alle vaten lek gestoken. Dit had 
een grote milieuramp tot gevolg. Nu 70 jaar later is 
daar gelukkig niets meer van terug te vinden.

De meeste dagen maakten we tochten tussen de 20 
en 25 kilometer, we troffen het met het weer, niet te 
veel wind en meestal zonnig. Wat vooral indruk op 
mij maakte, waren de ijsbergen die we tegenkwamen. 
Sommigen waren wel zo hoog als een flatgebouw 
van 30 verdiepingen, heel indrukwekkend. We bleven 
meestal op redelijke afstand, want ze kunnen, doordat 
ze smelten, ook zomaar omkiepen en dan krijg je toch 
behoorlijk hoge golven. Gletsjers blijf ik ook iets heel 
bijzonders vinden en we hebben er drie kunnen bekij-
ken.

Na tien dagen varen waren we bij Kusuluk en moesten 
we nog een brede fjord oversteken om naar het eind-
punt Tasilaq te gaan. Martin besloot op basis van de 
windvoorspelling om deze oversteek niet zelfstandig 
te doen en had geregeld, dat we met de kajaks op 
een boot naar Tasiilaq gingen. We konden niet binnen 
zitten, dus we hadden ons tussen de kajaks genesteld. 
Niet echt warm, maar we hebben zo wel twee bultrug-
walvissen kunnen zien.
Na een paar relaxte dagen in de buurt van Tassiliq zijn 
we met een speedboot weer naar het vliegveld op  
Kulusuk gebracht.  Het was een onvergetelijke reis.
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Dit stukje bevat de namen van een aantal leden van 
onze club, verstopt in alle hoeken en gaten. Voorvoeg-
sels zoals ‘van’ of ‘de’ hebben we weggelaten omdat 
die vaak problemen gaven met de klinkers in de zin. 
Hoeveel kan je er vinden? Stuur mij het aantal en je 
maakt kans op een prijsje. Noem alleen het aantal, de 
namen hoeven niet. 

Mail het naar veerman.joost@gmail.com.

Het is mei, je raadt het al en bovendien is het eb. Ras 
kleden we ons aan. Sjor rits maar stevig dicht van je 
droogpak. Zo steken we van wal. Talloos veel leden 
hebben we vermeld die allen de liefde voor de kano 
delen of het nu een oude witte Klepper is of een banana 
gele Mariner. Als ze de schuit ingaan voelen zich al 
eeuwen een vis, serieus, in het vrieskoude water! Zout 
hebben ze lief, aas is dat voor hen. Gaat de boot op 
hol, krijs je dan niet hees, chaos is dan het gevolg. Doe 
dan de kajakrol en gaat het mis, stap dan uit de kuip. 
Er staat nu een redding op stapel, pak de punt ergens 
beet. Krijg je een peddel tegen je bek? Ius marinam 
ofwel het zeerecht zegt dat het er gewoon bij hoort 
evenals uw IAR (dat is het Instituut voor Agrarisch 
recht). Het beste medicijn is een pepermuntje van King 
(made in Sneek).

Jongens, als je de peddeltechniek goed beheerst 
ben je al thuis voor je het weet en kan je dan nage-
nieten van de mooie rit, smachtend naar de volgende. 
Een ander leuk feit, heus, daar geurt straks een bak  
kersenyoghurt en een kroes Jacobs koffie met  
krentenbroden. Huiselijk genot met een kom haver-
mout. Ha, anders wel een bord macaroni met ham 
erop en prut. Tenslotte worden we niet bedot. In gala 
gekleed zitten we aan de dis. Alsjeblief: een Strammer 
Max met tarbot en scharre. Wijntje erbij, en toe 
een heerlijke Damme Blank, smakelijk eten en duim  
omhoog: ja het diner is erg chic. ARP en tierelierende 
andere partijen beamen het: wat een profs zijn onze 
koks. Hoor na afloop de opera Thijl. KEMA-keur krijgt 
dat drama niet, want de vonken vliegen er af. 
Kortsluiting? 

Wat wordt onze koers? West raadt de tochtleider ons 
aan. Liever bruggen onderdoor dan sluizen passeren 
of op een dam stranden of op een dijk. Straks varen 
we ons nog te pletter op een pier. Ik moet daar niet 
aan denken! Op elke poel manoeuvreren wij stil maar 

wel zorgvuldig door het veengebied, omzoomd door 
bos, mangrove en brem. Meren over, een boer smakt 
een hoop gier op het land en ginds zien we een molen, 
getooid met warme ulenboerden zodat Hûs en Hiem 
straks tevreden kan zijn. Een eendenkooi straalt ginds 
een hoop nostalgie uit. En bij ruw weer helpt nautamine 
erg goed tegen zeeziekte.

We volgen de Po. Stadig aan naderen we de zee. Ginds 
zien we het strand met goudgeel zant. Manneman, wat 
mooi, ik zie vlakbij op het land ringaap en buizerdhorst 
en ver weg raaf, keizerpinguïn en een valk. Email die 
zaken uit dit lusthof straks direct naar het thuisfront. 
Zie daar een konijn en ga hem vangen: heb rekel!  
Mans genoeg ben ik om hem in bedwang te houden. 
Eindelijk dus op de Adriatico. Sterke tegenwind hier. 
We naderen de overkant. Er is een stadion, een groot 
gebou, maar het lijkt veel op onze Rotterdamse kuijp. 
Er wordt getraind, we horen roepen Füssbal ist Krieg 
und Sieg. Er smakken voetballers tegen de grond. Wie 
is die trainer? En waarom die umlaut? En Bach klinkt 
wel gaaf, aber das war ihm nicht, Rinus Michels war 
es. Gejen, smalltalk, arbiter De Nij holt en fluit: een 
hoekstrafschop! De keeper schreit smartelijk want de 
bal die zit.

Het is me inenen duidelijk dat de leden veel  
vrijwilligerswerk doen pro deo. Dat usuele geploeter 
levert een berg hulde en veel clubgeest op. Kortom, 
en leuke kajakploeg die een ieder zal bekore. Vaar  
gerust met dat volk, er staat altijd een borrel klaar; dat 
geldt voor Hessel en Wessel. Ius ad bellum betekent 
oorlogsrecht maar daar hebben we zelden mee te  
maken. 

En tot besluijt: er gaat niets boven Onder de Wadden 
behalve dan het Wad.

De oplossing kun je binnenkort op de website lezen.

Peddel/ Puzzelplezier
Door Joost Veerman

Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel .  (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel .  (0517) 394 541
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Kajakweek Bohuslan - 30 juni / 9 juli 2019

Door Tom Mouthaan

Of Hoe Pascal Burgemeester werd.

De week tussen Hemelvaart en Pinksteren is een 
mooie week voor een flinke kampeertocht. Roel heeft 
een tocht uitgezet, een volledige all-in reis gepland 
naar Bohuslan: het scherengebied aan de westkust 
van Zweden grofweg tussen Uddevalla en Stromstad. 
Roel Pierik, Pascal van Heesch en ik vertrokken per auto 
naar Kiel, op de ferry naar Goteborg; zeer goed eten, 
prima slapen en een zo mogelijk nog beter ontbijt. 
Belangrijk want de week erna wordt het kamperen op  
onbewoonde eilandjes, wind en regen, maar ook zon 
en eigen potje koken. 

De eerste dagen stevige wind en dan is het buitengaats 
een leuke uitdaging…. In een heftige beweging bles-
seerde Pascal op dag 3 zijn schouder, helaas. Verder 
varen was te pijnlijk. Het mooiste onbewoonde eiland 
dichtbij was Langholmen. Flink eiland met behoorlijke 
vegetatie, klein strandje; groot genoeg voor een  

Bounty-gevoel. Dat werd Pascals standplaats vanwaar 
Roel en ik dagtochten hebben gemaakt. Soms stralend 
weer met prachtige zonsondergangen, soms flinke 
wind en uitdagende oversteekjes. De mooiste onge-
twijfeld naar Nord- en Sud-Koster; een buitengaats  
natuurreservaat nabij Stromstad. Het hele scheren- 
gebied is eigenlijk fantastisch.

Ons bivak op Langholmen was zeer aangenaam.  
3 volle dagen mediteren op Langholmen gaf Pascal 
autoriteit en filosofische inzichten zodat hij sindsdien 
de titel Burgemeester van Heesch tot Langholmen met 
verve mag voeren. De foto’s zeggen genoeg …..

Red.: Zie ook de foto op de voorpagina.
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Winterkampeertocht op het Ketelmeer 
  
                - 29 december 2019

Door Roel Pierik

Na het eerste winterkampeertochtje op de Grevelin-
gen in 2011 werd het winterkamperen een traditie en 
volgen tochten naar de Biesbosch in 2012 en 2015, de 
Grevelingen in 2016, de Wieden in 2018 en dit jaar 
naar het Ketelmeer. Wildkamperen is in Nederland 
niet toegestaan, we zoeken een kampeerplekje waar je  
beschut kan staan. Op sommige plekken zoals de 
Grevelingen wordt in de winter niet gehandhaafd. 

Voor dit jaar staat dus het Ketelmeer op het programma, 
met Maarten met wie ik deze tochtjes al vaker heb  
gemaakt.  Na m’n heupoperatie (THP) begin november 
het eerste kanokampeertochtje, moet kunnen. Ik  
peddel “nogal eens” op het Ketelmeer en ik heb 
wel een idee waar we kunnen kamperen. Het weer is  
helder, droog, winderig en een graadje of drie  
‘s nachts. Tijdens het kanoën blijf je wel warm maar bij 
het kamperen kost dat ondanks het kampvuurtje wel 
behoorlijk wat moeite. Winterkamperen is bijzonder en 
je uitrusting moet goed op orde zijn. Ik had al de laag-
jes die ik bij me had ook echt nodig, een stuk of zeven.

We starten in Schokkerhaven en doen de zuidkant van 
IJsseloog aan waar we diverse sporen van Bevers zien. 
We varen om IJsseloog en komen we bij een pauze 
plekje aan de Lagune van IJsseloog. Ik heb hier al eens 
gekampeerd en dit plekje is geschikt voor een kampje.  
Na de pauze varen we langs de Ketelplaat en de Katten- 
plaat naar de Schokkerplaat. We zien een mooi  
strandje dat uitstekend geschikt is als landingsplek en 
nemen een kijkje. Perfect plekje, de kampvuurplaats is 
al aangelegd, het is niet te ver van het water, uit het 
zicht van “passanten” en in de luwte, dit wordt hem. 

We varen verder op zoek naar meer potentiele wild-
kampeerplekjes, bezoeken nog enkele platen en  
varen langs de balgstuw naar een plekje op het Kamper- 
eiland.  De zon gaat al om half vijf onder, genoeg voor 
de eerste dag, we varen terug naar de Schokkerplaat 
en brengen de kano’s naar het kampeerplekje.

Tentje staat in 10 minuten, luchtbed opgepompt 
en slaapzak klaargelegd. De tijd genomen voor het  
bereiden van een eenvoudige doch smakelijke maaltijd 
waarna het tijd is voor een kampvuurtje.  
De volgende dag na het ontbijt, rustig de tent opge-
broken en de kano ingepakt voor een kort tochtje op 
het Vossemeer. We komen iets na twee weer aan in 
Schokkerhaven en kijken terug op een heerlijke tocht. 
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Afgelopen winter heb ik aan kanovereniging Onder de 
Wadden een kano geschonken. Een korte toelichting 
werd gevraagd, dus bij deze. 
Wij wonen sinds begin 2019 in Hazerswoude-Dorp, 
een dorp in Zuid-Holland in het Groene Hart. Met de 
aankoop van de woning bleef een klein gedeelte van 
de inventaris achter, waaronder deze  tweepersoons- 
kano. De vorige bewoner was op leeftijd en ging  
kleiner wonen. De woning staat aan het water (een 
kleine plas genaamd De Poel). Dit water staat in  
verbinding met de Oude Rijn, via een zelf te bedienen 
sluis, maar ook met Het Rietveld, een prachtig ‘vaar-
dorp’ waar je je in lang vervlogen tijden waant. De  
vorige bewoners hebben vast dit Rietveld bezocht. 
Hoewel het maar een klein gebied is, is het echt leuk 
om door heen te varen! Ik heb de kano dus maar kort 
in mijn bezit gehad en in die tijd is hij niet van z’n plek 
in de garage geweest. We hebben ook een bootje bij 
het huis waarmee we kunnen varen, dus de kano lag 
eigenlijk alleen maar in de weg. 
Ik heb Mathijs Westra - een ieder bekend - gevraagd 
of de kanovereniging belangstelling had, of dat hij er 
een betere bestemming voor wist.  We kennen elkaar 
omdat ik de eerste negen jaar van mijn jaren opge-
groeid ben in Franeker aan de Stationsweg 2, naast 
destijds Hotel De Bleek. Destijds woonde de familie 
Westra ook op de Stationsweg en we kwamen veel bij 

hen over de vloer. Het contact en de vriendschap zijn 
altijd gebleven. Dus zodoende. 

Overigens kom ik nog met regelmaat met veel plezier 
in Franeker. Sinds enkele jaren hebben we ons schip de 
Laura in de Franeker verenigingshaven liggen, vanwaar 
we het wad bevaren en verder. Deze is een paar jaar  
geleden door Ronny Wierdsma, ook niet een  
onbekende naam binnen de kanovereniging denk ik, 
geweldig gerefit!

Ik hoop dat de kano een betere bestemming krijgt. 
Voor de vereniging zelf of wellicht anders.

Veel vaarplezier, maar in deze tijd vooral ook veel  
gezondheid toegewenst.

Nieuwe clubkano
Door Rinse Bazen



Indien onbestelbaar:
Anneke Punter
Tuinen 61
8801 VX  FRANEKER

HOE ZIT HET OOK ALWEER MET DE KANOVERZEKERING?

We hebben als club een prachtige kanoloods en die loods ligt vol met prachtige kano’s. Hoe zit dat eigenlijk ook 
alweer met verzekering e.d.? Goed om te weten is dat de particuliere kano’s in onze kanoloods NIET door de 
club zijn verzekerd tegen bijvoorbeeld brand of ander ‘onheil’, zoals dat in verzekeringstermen zo mooi heet. De 
stallingskosten zijn laag en dat willen we graag zo houden. Het is dus verstandig om, als je je kano wilt verzekeren, 
hier zelf in te voorzien. Je kunt hiervoor je eigen inboedelverzekering benaderen, bedenk dan of je mogelijk ook je 
verdere uitrusting, kampeerspullen e.d. wilt meeverzekeren. Een andere mogelijkheid is een specifieke kanoverze-
kering af te sluiten. Dit kan o.a. bij de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN). Leden van Onder de Wadden zijn 
automatisch ook lid van de TKBN. Op hun site www.tkbn.nl vind je meer informatie en een aanmeldingsformulier.


