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Valse start, maar toch pole position!
De start van het kano seizoen beloofde zo mooi te
worden, maar werd een valse start door de corona.
Telefonisch vergaderen van het bestuur leidde er
toe dat alle activiteiten werden gecanceld en dat de
Meerton dicht bleef. De klusdag ging evenals alle
anderen geplande activiteiten niet door, maar er werd
een alternatief bedacht. Er kwam een lijst met klussen die gedaan moesten worden en waarop men kon
intekenen. Binnen de kortste keren was de lijst vol
getekend en de klussen werden in no time uitgevoerd door degenen die erop hadden ingeschreven.
Voorwaar hulde aan iedereen die heeft meegedaan!
Ondertussen was de dinsdagavondgroep wel weer
gestart, waarbij de corona maatregelen strikt werden
nageleefd. Onderlinge afstand anderhalve meter, ook
bij pauzes. Bij het in- en uitstappen alleen de punt van
je kano aanraken die je zelf eerder ook had vastgehad
en een flacon met desinfectiemiddel aan de deur van
de kanostalling. De groep groeide uit tot regelmatig
meer dan 10 personen, die elke week voeren, met
veel plezier. In juli werden de trainingen weer hervat,
maar wel met de nodige restricties. Dit heeft er toe
geleid dat er op 19 september een examen KVT kon
worden afgenomen! Er werden ook al weer tochten

georganiseerd op binnen- en op buitenwater.
Bijzonder was dat er ook een gestage toestroom
van nieuwe leden was, meer dan buiten corona tijd.
Mensen ontdekten schijnbaar hoe gezond kanovaren
in de buitenlucht is en hoe klein het risico daarbij op
corona. Al met al na een valse start van het seizoen
toch een succesvol verloop, dat ook nog niet ten
einde is. Er staan nog tochten op de agenda, dus wees
erbij!

Colofon

Inhoud

Adres clubgebouw:
J. Stapertlaan 14, Franeker.
Website & contact:
www.onderdewadden.nl
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Contact secretaris:
t.hofstra@home.nl
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Tot op het water!
Tjeerd Hofstra, namens het bestuur van ODW.

Tjeerd Hofstra
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De ‘Vier van Bolsward’ - April 2020
Door Addie Bras

Het lijkt alweer lang geleden, maar half maart 2020
daalde zomaar opeens de Lockdown op ons neer.
Help, schrik, de clubactiviteiten werden stilgelegd en
we waren allemaal zoekende: Wat kan nog wel? Wie
mag ik nog ontmoeten? Kan ik nog kanovaren en hoe
en waar doe ik dat dan? We schrijven april 2020…
Afgelopen maand wordt veel gesproken over de
anderhalve meter economie en samenleving. Anderhalf verwijst natuurlijk naar het advies van het RIVM
om minimaal anderhalve meter afstand te houden als
we naar buiten gaan en anderen tegenkomen. Is het
mogelijk om straks weer aan het werk te gaan als je
minimaal anderhalve meter afstand van de collega’s
moet houden? Kan je nog wel veilig naar een café of
bioscoop? Kunnen deze gelegenheden nog wel draaien
als er veel minder klanten naar binnen mogen? Hoe
gaat het met onze sport, trainingen, opleidingen enz?
Dit vroeg en vraag ik mij de laatste tijd regelmatig af.
Hoe kunnen we nog varen? Nou dat mag nog wel met
twee tot maximaal drie personen. Anderhalve meter
afstand is ook niet zo moeilijk, maar dan is de vraag
met wie! Wie is er veilig voor mij en ben ik wel veilig voor die ander. Ik had mij nooit kunnen bedenken
dat dit voor mij relevante vragen zouden worden.
Nu woon ik gelukkig aan het open water, dus het varen
is voor mij eenvoudig te regelen. Elbrich woont dicht
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bij mij en we weten van elkaar dat we met niemand in
aanraking komen. We zijn al heel lang vaarmaatjes dus
wij kunnen samen varen. Maar waarheen? We zijn maar
gewoon gaan varen. Al doende bespreken we wat nog
meer mogelijk is.
De eerste tocht is op 08 april, de “Marne route”, die
langs ons huis komt. Een tocht van ongeveer 20 kilometer. Het is goed weer en we varen de route met de
klok mee. Dus via de Kloostervaart, Boalserter Feart,
Burgwerd en Wommels. Voorbij Wommels kruipen we
langs het jaagpad op een verlaten steiger voor een
beker thee en onze lunch. Het is extreem rustig op
het water. Ook op het jaagpad trouwens. Af en toe
een paar wandelaars waarvan je, als je niet beter
zou weten, zou denken dat ze onenigheid hebben
zo ver lopen ze uit elkaar (anderhalve meter plus).
Maar goed, om te laten zien dat de corona discipline er
goed in zit was ik mijn handen regelmatig in het koude
water van de vaart bij gebrek aan een kraantje. En hoe
kan het ook anders als je alleen of neem nu mijn geval
regelmatig alleen thuis zit, gaan onze gesprekken over
Corona en hoe de toekomst er uit zal komen te zien.
Onze nabije toekomst dan wel te verstaan. Wij hebben
wel veel oplossingen, maar zelfs met z’n tweeën
komen we er niet uit. We varen verder en slaan af de
Sebearefeart naar Oosterend, waar je dwars door het
dorpje langs de oude kerk vaart. Dan volgen we de

Oosterenderfeart en gaan bij het kleine Paradijs de
Hidaarderfeart in die dan na Hidaard weer de Oude
Kloosterfeart wordt en ons weer thuis brengt. Op
het einde van de Marne route spot Elbrich nog een
roodwang schildpad die ligt te zonnen op drijvend
materiaal. Deze exoten komen we steeds vaker tegen
als de winters zo warm zijn als de afgelopen jaren. Ze
worden in het water losgelaten als ze als huisdier te
groot worden of als men ze zat is. Bij strenge vorst overleven ze het niet. Deze route is één van de routes die
wij in een redelijk ver verleden vaak als onderdeel
organiseerden van een viertal routes met ongeveer
dezelfde lengte. De routes vormen samen een soort
klavervier die vanuit Bolsward worden gevaren.
Het leek ons bij gebrek aan zeetochten leuk
om deze weer eens te varen.
De tweede route is een rondje Bolsward, Arum,
Witmarsum en zo weer naar Bolsward. Door het
redelijke aantal molens (niet de moderne windmolens)
onderweg noemen wij deze route dus ook de

Bolswarder Molentocht. Deze route hebben we
gevaren op 11 april.
De derde tocht is vanuit Bolsward een rondje Kubaard
met de klok mee die 16 april op het programma
stond. De vaart naar Kubaard is dusdanig smal dat wij
gedwongen worden om een stukje te klûnen! Klûnen
zeg je, ja klûnen, en met reden!! Voor ons is een liefdevol zwanenechtpaar dat besloten heeft om ons klokkend en blazend duidelijk te maken dat ze niet willen
wijken dus zijn wij gaan klûnen om de ophanden zijnde
confrontatie uit de weg te gaan. Dus uit de kano,
stukje lopen en voorbij het zwanennest en met een
Himalaya start weer de sloot in.
De vierde route is gevaren op 20 april met een harde
windkracht 7 uit het noordoosten. Deze route gaat
vanuit Bolsward, Tjerkwerd richting Makkum, maar
voor Makkum sla je af naar Exmorra en zo weer naar
Bolsward.
Al deze routes had ik eigenlijk sinds vele jaren niet
meer gevaren. Maar ook zo rond Bolsward zijn er veel
leuke routes om te verkennen. Ik moet wel zeggen dat
ik de tochten op zee wel mis, maar er zal weer een tijd
komen dat we daar weer kunnen varen. (noot redactie:
en inderdaad, gelukkig hebben we inmiddels ook
alweer wat zeetochten gehad).
Als je gaat varen doe het veilig en let op jezelf en elkaar.
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Nachttocht met bestemming ... - 27 juni 2020
Door Floris Deodatus

Deelnemers: Pascal van Heesch, Jos Meinen, Nico van Baren, Floris Deodatus, Gerda Jensma, Bas Brekelmans en
Roel Pierik (tochtleider)
Nachttocht Ameland, nee Schokkerhaven, Urk, nee,
Schokkerplaat.
Corona en de weergoden maken het leven van de
kanoër niet makkelijk en vormen een uitdaging voor
zijn/haar flexibiliteit. Zo ging een weekend Terschelling
niet door, omdat Camping Cnossen op Terschelling
begin juni onder het Corona regiem niet in staat bleek
een groep dappere Friese kanoërs te huisvesten.
De ééndagstocht naar Texel een week later verliep
gelukkig zonder obstakels, maar de weergoden bleken
wel de daaropvolgende nachttocht op 27 juni naar
Ameland te gaan verzieken door onheilspellende
buien met windstoten aan te kondigen. Een
alternatief plan lag daarom voor de hand, en het werd
een nachttocht vanuit de Ketelhaven met als doel Urk.
Deze optie leek geschikter omdat het meer uitwijkmogelijkheden biedt dan de Waddenzee tussen
Holwerd en Ameland. Helaas moesten een paar
enthousiaste kanoërs die onvoldoende grootwater
ervaring hadden bij voorbaat afhaken, omdat ook
op het Ketelmeer en IJsselmeer de wind flink zou
aanwakkeren. En inderdaad, zaterdagavond toen de
resterende groep van zeven met wapperende kleren
op het strandje van de Ketelhaven gretig naar de golftoppen in het meer tuurde, wees Roel’s windmeter
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25 tot 30 knopen aan. Hij stelde voor eerst maar eens
naar de Ketelbrug te varen en vanaf daar de toestand
van het IJsselmeer te peilen. Met een flinke bries
schuin tegen kwamen we tegen negen uur aan bij
de boei, buitengaats van de Ketelbrug. Er stond een
mooie lange, niet al te hoge deining. Prachtige
woeste luchten met daartussen flarden van een lage
zon sierden het uitzicht. Omdat de wind wat
afgenomen leek, oogde het na een drijfpauze verantwoord om door te varen naar Urk. We waren echter
nog geen 10 minuten onderweg naar dit door land
verzwolgen eiland, toen er via de marifoon een nieuwe
waarschuwing kwam voor buiig weer met windstoten
tot 40 knopen.
Dankzij de hier boven
genoemde flexibiliteit
van kanoërs en Roel’s
leiderschap werd de
koers meteen verlegd
van Urk weer terug
naar het Ketelmeer, met
als eerstvolgende doel
een rustpauze op het
IJsseloog, een stortput
voor vervuilde bagger
midden in het Ketel-

meer. De wind hadden we nu schuin achter en
het tempo ging omhoog waardoor we om half elf
op een strandje aan het begin van de lagune op het
IJsseloog aankwamen. Daar konden we even de benen
strekken, eten en de nachtverlichting in orde maken.
Inmiddels in het donker peddelden we, met zeven
lampjes op onze hoofden, verder door de lagune
tussen
de
eilandjes
in
de
IJsseldelta
(Ketelplaat, Kattenplaat, Schokkerplaat, Kamperplaat
en Ramspolplaat). Dat veroorzaakte zo nu en dan
grote schrik bij het waterwild dat vredig lag te rusten
en ons aanzag voor zeven angstaanjagende
watergeesten met dansende lichtjes op hun hoofd.
Wel bijzonder om zo in het donker te varen.

Weinig oriëntatiepunten, alleen hier en daar
onduidelijke lichten en golven die je niet echt
aan ziet komen. Aan deze kant van het meer
waren wind en golven overigens een stuk rustiger dan
aan de westkant. Om één uur ‘s nachts pauzeerden
we nog een minuut of twintig op een strandje aan
de westkant van de Schokkerplaat. Daarna de laatste
etappe: weer terug via IJsseloog naar Schokkerhaven,
waarbij zo nu en dan een duidelijke geeuw van een
van ons hoorbaar was die de wind overstemde.
Tegen halfdrie arriveerden we weer op het strandje
van de Schokkerhaven, voldaan en vermoeid.
Ik sliep de volgende dag tot 12 uur, en dat is me al erg
lang niet meer overkomen.

DRUKKERS AAN ZEE

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

Voor een “boppeste bêste“ bril,
waar u jaren verder mee wil!
ervice
is bij ons belangrijk
Voor uw ogenSalle
duidelijkheid.
r word deskundig gemeten
E
Wij nemen voor u alle tijd!
R ustig de tijd nemen voor Uw keuze
V eel keus in monturen
I edereen zijn eigen “look“
C ompleet assortiment glazen
Thuis onElinneU krijgt een kopje koffie of thee!

brillen passen!

Vo o r a l l e d u i d e l i j k h e i d !
Dijkstraat 8 Franeker

T (0517) 396 322

Dijkstraatwww.klaasbangabrillen.nl
8 Franeker • T (0517) 396 322

Online thuis brillen passen: www.klaasbangabrillen.nl
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Half rondje Schier - 25 juli 2020
Door Hendrik Kingma

Deelnemers aan de tocht waren: Floris Deodatus, Gerda Jensma, Jos Meinen, Dirk van Holk, Nico van Baren,
Thom Dotinga, Pascal van Heesch, Hendrik Kingma, Jilles Blanksma, Jouke Westra en tochtleider Roel Pierik.
Ter voorbereiding aan deze tocht een nieuw zwemvest
gekocht (met zakken) en een kanokarretje. De eerste
diepte-investering om het kanoën op groot water weer
serieus op te pakken. Want de laatste 28 jaar heb ik
nauwelijks meer op groot water gevaren. Ik woon in
Terwolde aan de IJssel. Samen met Esther en onze drie
kinderen. Esther heeft mij in 1990 laten overlopen naar
wildwater kanovereniging Tilikum. En heeft daardoor
mede schuld aan het feit dat ik meer dan 30 jaar mijn
neus niet meer bij ODW heb laten zien. Zo gaat dat.
Ter voorbereiding op het rondje Schier de zeekaart geprint en het weerbericht gevolgd. Er werd zuidwestenwind voorspeld kracht 4-5 en uitschieters naar 6.
Ik verwachtte half en half dat de tocht zou worden
afgeblazen. Maar dat gebeurde niet. Dus om 4:45
uur de kano op het dak en op weg. Bij aankomst om
6:30 uur in Lauwersoog zijn de meesten er al. Alleen
Gerda, Roel, Floris en Jouke zijn bekenden. Andersom
ben ik voor de meesten een onbekende. Dirk komt
even bij me langs om polshoogte te nemen. Hoe
staat het met je conditie en kunde, heb je recent nog
tochten gevaren? En geeft me bruikbare aanwijzingen
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hoe de kano te beladen. Meer gewicht in de punt
om de boot bij flinke tegenwind op koers te houden.
Tijdens de briefing controleren we elkaar. Gelukkig
heb ik een sleeplijn. Het meenemen van een helm, om
straks in de branding te varen, is op eigen verantwoordelijkheid. Na de briefing brengen we de kano’s met
de karretjes naar het talud verderop, zodat we niet
door het slib hoeven. Vlak voor het instappen valt het
karretje weg onder de boot. Zodat de boot hard met
de scheg op de stenen terecht komt. Later leer ik hoe ik
de boot goed vastmaak door de sjorband om de kuip
te doen. En dan zijn we onderweg. Het is een kleurrijk gezelschap. Er is geen uitrusting of boot hetzelfde.
Roel vraagt Jos voorop te varen en de rode boeien
te volgen. Richting Gat van Schiermonnikoog. Het is
bewolkt. Weinig wind. Weinig deining. Heerlijk om
weer te varen. Vanaf Gat van Schiermonnikoog richting
Het Rif neemt de wind iets toe. Soms blijft mijn scheg
hangen en duurt het even voordat hij naar beneden
gaat. Tussen Kuipersplaat en Het Rif zijn er geen
boeien meer om te volgen. Dan is er een soort slenk
waar we tussendoor kunnen richting Noordzee. Het

is al bijna laagwater en in de slenk is het erg ondiep.
Ik stap uit om de boot te trekken. Droge voeten heb
ik toch niet meer. Na de slenk gaan we drijven, mooi
uitzicht op de vuurtoren van Schiermonnikoog en
wachten we rustig de kentering af. Dan de Noordzee
op. De deining neemt toe. We varen buiten de
branding en af en toe erin. Soms wordt iemand verrast
en besluit dan het strand op te zoeken om de boot te
legen. Het is een goede oefen-branding. Ter hoogte
van het paviljoen zoeken we met z’n allen het strand
op. Omdat het hoog water wordt, sjouwen we de
boten hogerop. Roel pakt mijn boot op aan de
achterkant. Hij moppert. “Deze boot is zeker van voor
de oorlog?”. Ik beaam dat. Om uit de wind te zitten
pak ik mijn strandtentje en zet deze in elkaar. Maar
de wind is sterk. De tent waait weg. Ik hol de tent
achterna, maar éénmaal op zijn plek gezet blijkt er
zand naar binnen te waaien en ruim ik de tent maar
weer op. En is het ook alweer tijd om te vertrekken.
Tijdens het afvaren gedraagt mijn boot zich een beetje
als een vliegtuig die bij het opstijgen met kont over de
landingsbaan blijft schuren. En krijg ik de indruk dat de
boot achter wat dieper in het water ligt dan anders.
Roel weet exact waar we moeten aanlanden om de
oversteek naar de 4e slenk te maken. De boten moeten
op de karretjes. Maar mijn boot is werkelijk als een
blok beton. Ik maak het luik achter open en dan
blijkt het compartiment voor zeker 1/3 gevuld met
water, veel water! Gelukkig heb ik mijn spullen in een
waterdichte zak gedaan, maar helaas stamt de zak nog
uit het “Met Jenema kamperen in de Weerribben”
tijdperk: lek en helemaal vol met water. Niet zo handig.
Na het legen van de boot met karretje door het mulle
zand. Dat valt tegen. De bandjes zijn klein en zakken
weg. Nico is slim en heeft grotere wielen en komt daardoor een stuk sneller vooruit. Gerda en Jouke hebben
de minste moeite en scheuren met hun boten over
het strand. Bij de slenk ploffen we neer als een paar
tevreden runderen in het hoge gras. Tijd voor soep.
De brander heeft onder water gelegen en ploft eerst
wat. Maar na wat schudden gaat ie aan. Pascal vraagt
zich terecht af of het blik met soep ook nog in de kano
zat toen die van zolder kwam.
Om 15:10 vertrekken we richting Waddenzee. In
de slenk bekijk ik de andere kano’s. Veel Explorers.
Navraag bij Dirk leert dat dit de kano van het
moment is en dat ook de club deze boten heeft.
De Explorer is een heel andere boot dan de Club
Frisia’s van weleer. Mijn buurman in Terwolde
heeft nog zo’n Frisia met een sticker van ODW en de
naam Columbus erop en ik vraag me af van wie deze
boot was. Nico is de enige met een polyethyleen boot
en komt daarmee goed vooruit. Misschien ook niet
zo’n verkeerde boot. Nico was ook degene met de
juiste banden. Op de Waddenzee is de wind krachtig.
Het is aanlokkelijk om direct richting Lauwersoog te

varen. Maar dat is niet verstandig vanwege de
ondieptes op het wantij. Het is werken tegen de wind
in. We komen in de slenk: Schildknopen en krijgen
weer vaart. De groep is gedurende de gehele tocht
keurig bij elkaar gebleven. Dat moet wel teamwork zijn.
Vlak voor aankomst toets ik de diepte en besluit het
rollen even te oefenen. Altijd goed voor het zelfvertrouwen. En goed om door te spoelen, want het is niet
fris meer in het natpak. Aldus ga ik voor een doorrol.
Maar… ik rol niet door. Oké. Dan de peddel verplaatsen naar de ander kant en met het blad in mijn hand,
oprollen. Deze werkt altijd. Gelukkig, ben weer overeind en kom tot de conclusie dat mijn nieuwe zwemvest het doorrollen belemmert. Te veel drijfvermogen.
Ik vaar door naar het strandje van Lauwersoog. Gerda
wil helpen de boot naar boven te tillen. Maar de
achterkant is weer van beton. Het achterste compartiment zit weer vol met water. Er zit een lek achter de
scheg. Dat kan zo niet langer. Dan volgt de evaluatie.
Met zijn allen vinden we het een zeer mooie tocht
geweest. Alles is goed gegaan. We danken Roel
voor de prima voorbereiding en leiding van de tocht.
Zelf evaluerend had ik nooit met mijn kano mogen
vertrekken. Waarschijnlijk is de boot bij de laatste tocht
bij Huisduinen of vlak voor het instappen in Lauwersoog op de stenen lek geslagen. Met tape had ik de
scheg al wat willen beschermen omdat het polyester al
bloot kwam te liggen. Maar dat blijkt niet zeewaardig.
Deze tocht was niet alleen een mooie tocht maar ook
in veel opzichten een les. Hiervoor dank ik iedereen en
tot ziens op een volgende tocht.
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Kano avontuur Werra - 24 tot 30 augustus 2020
Door Thom Dotinga

Op maandagmorgen 24 augustus om 8.00 uur gaan we
op weg met alle 4 de kano’s op Ad z’n aanhangwagentje
geladen. We hebben een comfortabele heenreis in
de ruime auto van Tjeerd. Via Meppen, Osnabrück,
Paderborn en Kassel komen we rond 16.00 uur aan bij
de kanoclub in Hörschel, ons startpunt. Herr Hubert
ontvangt ons en vertelt dat de Werra, vroeger de grens
tussen West- en Oost Duitsland was en dat er een
groot deel van zijn leven aan beide zijden een streng
bewaakt “Sperrgebiet” was. Toen we Hubert vroegen
of het voor hun aan de oostkant beter was geworden
ná “de Wende”, zei hij dat sommige dingen beter
waren geworden en sommige dingen minder goed.

Vanaf het terrein van de kanoclub kijken wij uit over de
Werra en de 85 meter hoge brug in de A4 snelweg.
’s Avonds eten we heerlijk in de plaatselijke Gasthof waar
wij toch al moeten zijn voor een paar koude biertjes.
25 augustus: van Hörschel naar Probstei Zella 27 km
Vóór 9 uur zitten we in onze kano’s voor onze eerste
vaardag. Al na ongeveer 2 km mogen wij de eerste
keer overdragen bij de stuw van Spichra. Vervolgens
een prachtig slingerend traject langs oerbossen door
zeer dunbevolkt heuvellandschap. Vanaf Creuzburg
hebben we vele mooie stroomversnellingen. Het
spannende is dat je niet goed kan zien waar de
gevaarlijke stenen liggen. Op advies van Ad kiezen
we bij twijfel voor de buitenbocht omdat daar vaak
het meeste water stroomt. Ondanks onze geringe
diepgang lopen onze kano’s de eerste krassen op.
Geweldig is onze koffieplek in zomerzon op een kiezeleiland midden in de rivier. Het overdragen bij de tweede
stuw bij Mihla is de plek voor onze lunchpauze aan een
ruime picknicktafel waar wij mogen aanschuiven bij
twee Duitse scholieren. Ook daarna passeren we weer
vele stroomversnellingen en flinke bochten, zodat wij
variërend in westelijke, noordelijke, oostelijke en soms
zelfs zuidelijke richting varen. Wij treffen vandaag maar
één groepje van 3 Canadese kano’s op de rivier. Pas

op het laatste stuk zien wij af en toe enkele fietsers
die gebruik maken van het fietspad door het Werradal.
Onze overnachtingsplek in Probstei-Zella bestaat uit
een mooie Gasthof met camping, kanoverhuur, hotelkamers en een manege. Wel erg jammer dat ze hun
rioolwater rechtstreeks in de Werra laten lopen.
26 augustus: van Probstei- Zella naar Eschwege 28 km
De stroomversnellingen zijn vandaag nog mooier dan
gisteren. In Nederland stormt het. Wij in het Werradal hebben alleen maar plezier van de harde wind met
af en toe mooie puntige golven als we “stroom tegen
wind” hebben. Vandaag twee overdragingen bij de
stuwen van Falken na ongeveer 2 km en bij Wanfried na
ongeveer 20 km en we lunchen op een kiezelstrandje
lekker in de luwte van de hoge westoever. Het is
opvallend hoe weinig wegen en spoorlijnen er in de
buurt van de Werra lopen. We zien en horen bijna geen
verkeer. In Eschwege, de eerste echte stad, worden wij
gastvrij ontvangen bij de plaatselijke kanoclub. Na een
biertje bij de club, wandelen we naar het oude stadscentrum voor boodschappen en een warme maaltijd.
27 augustus: van Eschwege naar Wahlhausen 22 km
De sluis waar we doorheen moeten, mogen we zelf
bedienen. Ad en ik draaien de sluisdeuren zodat Tjeerd
en Jaap elk met een tweede kano op sleep, de sluis in
en uit kunnen varen. Gelijk na de sluis varen we onder
een oude brug door met een flinke stroomversnelling.
Ik roep dat ik voor de rechtse kant van de brug kies
omdat daar het meeste geweld te zien is. De anderen
volgen en we krijgen verfrissende waterspetters in onze
kuipen zonder spatzeil, maar Ad komt scheef op
een grote steen te liggen waardoor het water over
zijn kuiprand naar binnen gutst. Dit is gelukkig geen
probleem bij een temperatuur van 20 graden.We
concluderen dat het gele bordje boven onze doorgang waarschijnlijk niet ‘veilige adviesroute’ betekent!
Na ongeveer 7 km vinden we een mooi strandje voor
onze koffiepauze. Het is bijna niet voor te stellen hoe
dunbevolkt het gebied is waar we doorheen meanderen. Mooie natuur met veel eenden, zwaluwen,
zwanen, bijzonder gekleurde ganzen en al twee keer
een ijsvogeltje. In het oude stadje Bad Sooden –
Allendorf komen wij aan bij de volgende sluis. Na het
uitstappen zien wij dat er te weinig water staat aan de
andere kant van de sluis. Gelukkig kunnen wij gebruik
maken van een bootswagen om onze kano’s 50 meter
voorbij de sluis te brengen. Maar eerst bezoeken wij
het oorspronkelijk Oost-Duitse stadje. Het oogt sober
maar we zien veel mooie oude vakwerkhuizen. Het
mooiste terras is bij een Italiaans restaurant. Echter
voor een ijsje verwijst de ober ons naar de supermarkt
aan de overkant, alwaar we, mondkapjes voor, een
Magnum Classic halen. Na ongeveer 22 km komen we
aan bij camping Oase bij Wahlhausen. Het lijkt ons

een mooie avond om ons eigen potje te koken. Na de
afwas zet Tjeerd een mooie tarp aan zijn tent, waar wij
met zijn vieren beschut kunnen zitten om een wijntje te
drinken. ‘s Nachts regent het voor het eerst; een heel
verschil met de voorspellingen van een week eerder!
28 augustus: van Wahlhausen naar Witzenhausen 17 km
Vandaag een korter traject, maar wel met mooie
bochten en stroomversnellingen. Het lukt ons steeds
beter om de rivier te lezen en de meest gunstige
route te kiezen. Bij een volgende brug met een geel
bord boven de linker doorgang, kiezen wij deze keer
voor de veiliger rechterzijde. Bij onze koffiepauze na
ongeveer 10 km is het inmiddels al zo warm dat ik
gerust een poosje kan liggen zonnebaden. Na nog
eens 7 km komen wij aan bij de kanoclub in Witzenhausen. Wij worden hartelijk welkom geheten door
een echtpaar dat deze zomer met de caravan op het
kampeerveld staat en de boel beheert. De kanoclub
blijkt een prachtige accommodatie te hebben met luxe
douches en een groot dakterras met uitzicht over de
Werra, waar we nog een praatje maken met een lid
van de club. Hij vertelt dat hun jongere leden ook vaak
uitstapjes maken voor wildwatervaren naar Oostenrijk
en Zwitserland. Voor mensen met zeekano’s geeft hij
als tips de 135 km van de Wezer van Hannoversch
Münden naar Hameln. Maar nog veel enthousiaster is hij
over de 200 km van de Elbe, te starten in de buurt van
de Tsjechische grens. In Witzenhauzen vinden we op
het centrale plein een pizzeria van een hardwerkende
Turkse familie: een goedkoop adres voor goede pizza’s
en een lekker glas bier.
29 augustus: Witzenhausen naar Hannoversch Münden
Opnieuw alleen ’s nachts een klein beetje neerslag.
De zon is er al lekker bij, maar omdat het bijna windstil is bergen we onze kleddernatte buitententen ook
nu weer in een plasticzak weg. Onder een prachtige
blauwe hemel verterekken wij voor ons laatste traject.
Ook nu varen wij door leuke stroomversnellingen.
Opééns raak ik halverwege mijn voorpunt een scherpe
steen. Ik roep en geef met mijn arm een teken dat
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de anderen beter een route iets meer naar rechts
kunnen kiezen. Helemaal fantastisch daarna is een
smalle rivierarm van ongeveer 1 km die ons voorbij de
stuw in de hoofdrivier leidt bij Hedemunden. Tjeerd
heeft ook hier weer leuke opnamen kunnen maken
met z’n GoPro op het voordek. Na onze koffiepauze
varen wij nog altijd fit peddelend bij Hanoversch
Münden vanaf de Werra de Wezer op, om gelijk scherp
links af te slaan de Fulda op. Hier varen wij moeiteloos
stroomopwaarts naar de bediende sluis. Vanaf de sluis
nog eens 500 meter stroomopwaarts komen wij aan bij
de plaatselijke kanoclub waar wij voor slechts € 7,- per
persoon kunnen overnachten. Bij aankomst stappen
Tjeerd en Jaap gelijk op de trein richting Kassel en
Bebra met een tas met autosleutels, beurs en mondkapjes, om de auto plus aanhanger in Hörschel weer
op te gaan halen. Van andere kanokampeerders horen
wij nog dat de rivier de Fulda ook een goede rivier is
om te bevaren voor polyester kano’s. Zondagochtend 30 augustus laden we, opnieuw onder een
blauwe lucht, onze kano’s weer op de aanhanger.

Dat is ook een mooi moment voor een vluchtige
inspectie van onze bodems. Het blijkt dat ze alle vier
wel enkele krassen hebben opgelopen. De schade aan
mijn voorkant, blijkt geheel opgevangen te zijn door
de daarvoor bedoelde kielstrip, waar nu een paar
rafeltjes aan hangen. Onderweg naar huis evalueren
wij alle belevenissen en onze conclusie: een zeer
geslaagde reis! Met dank aan Tjeerd voor de
uitgebreide voorbereidingen met o.a. de informatie
uit het handboek over de Werra uit de serie Kanu
Kompact van de uitgever Thomas Kettler Verlag.

Help, examen doen! - 			

19 september 2020

Door Jettie Andringa

Willeke en Esther geslaagd voor theorie KVT. Geslaagd voor KVT-praktijk: Gosse, Henk, Richard, Jettie , Hans en Gerda
Ja ja, na jarenlang oefenen in het zwembad en de
grachten van Franeker, was het dan eindelijk zover: de mogelijkheid om ons KVT-diploma te halen.
Kano Veiligheids Test. Het theorie-gedeelte hadden
we al in de pocket, nu de praktijk nog. Onze trouwe
instructeur Addie had ons nog de gelegenheid
gegeven om een extra zaterdagochtend te oefenen in
Makkum. Dit omdat het praktijkexamen ons wel een
beetje ‘over het mot’ kwam, na een vreemd en ietwat
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kort seizoen vanwege de Corona. Maar ja, die ochtend
in Makkum stond er een behoorlijke wind richting het
strand en moesten we de ruimte delen met heel veel
kitesurfers. Ik spoelde tijdens de reddingsoefeningen
als een zeehond net zo hard weer op het strand aan,
voordat ik de kans had om mijn ‘maat’ te redden.
Ik balen, want ja, kon ik het nou wel of niet? Op de
bewuste zaterdagochtend 19 september was het
prachtig weer en stond er een vriendelijk windje.

Ik was al gekleed in dubbel neopreen en stond in de
startblokken, toen bleek dat we eerst relaxed koffie
gingen drinken met daarbij heerlijke appeltaart en
kaneelbollen, gebakken door twee zeer gewaardeerde
medeleden! Willeke, Esther en Richard bleken toen
hun theorie-examen al achter de rug te hebben.
Vervolgens onderdeel 1 van de praktijk: controle van
de uitrusting. Eten voor 24 uur, mes zonder punt
(avond met slijpsteen in de weer geweest), EHBO-set
en belijning en tokkels van mijn (club)boot werden
akkoord bevonden en we mochten van start.
Onderdeel 2, wij kandidaten het water op, en de
examencommissie (Addie en Martin) op de kant.
Dirk en Jos met marifoon op het water voor hulp en
veiligheid en om de ‘orders’ van de wal door te geven.
Daar gingen we. Gek hé, ook al heb je al duizend
keer opgekant en in 8 slagen rondgedraaid, als een
commissie naar je staat te kijken wordt het toch
anders. En dat skullen zal nooit mijn favoriete techniek
worden vrees ik, alles gaat pijn doen en ik kom
nauwelijks vooruit. Nog voor verbetering vatbaar,
zullen we maar zeggen. De TX-redding kregen we
cadeau want die was niet Corona-proof, maar de
peddel- en puntredding, slepen, zwemmen met
boot e.d. deden we allemaal keurig. En terug in de
kantine kregen we het verlossende antwoord:

allemaal geslaagd. en werden we de trotse eigenaar
van een heus KVT-certificaat! En toen bleek nog een
zeer gewaardeerd medelid heerlijke soep te hebben
gekookt. Wat een club!!

ODW reikt eerste ZV certificaat uit
Jos heeft de afgelopen jaren bijna alle trainings- en
theorieavonden bezocht om zich te bekwamen in het
kajakvaren. Daarnaast is hij ook regelmatig te zien bij
de georganiseerde zeetochten en heeft afgelopen
jaar meegedaan aan het zeekamp in Denemarken. Op
16 september 2017 behaalde hij zijn KVT diploma en
afgelopen 19 augustus ontving Jos zijn welverdiende
ZV- certificaat.

club zou ik nu met naam en toenaam willen noemen
die mij allemaal geholpen hebben om zover te komen.
Ik kreeg alleen van de redactie niet meer ruimte om te
schrijven maar wil met name Addie nog even noemen
en hem bedanken voor al zijn overgedragen kennis en
kunde’.

Onder de Wadden is al jaren actief om kajakvaarders
veilig en met veel plezier te laten varen. De veiligheidsaspecten voor het varen op zee staan bovenaan naast
het ontwikkelen van vaardigheden. Op deze manier
stoomt men kajakvaarders klaar om op een veilige
manier op binnenwater en zee te kunnen varen. Hierdoor blijven leden langer aan de kanosport verbonden.
Doordat ODW zelf examens mag afnemen hebben
inmiddels vele leden hun KVT certificaat behaald.
Jos: ‘Het is geweldig mooi om te zien wat er in de
afgelopen jaren bereikt is. Druk bezochte trainingsavonden die niet vervelen door het gevarieerde aanbod, diverse theorieavonden over veel uiteenlopende
onderwerpen en natuurlijke de goed gevulde vaarkalender. Daarnaast is men in 2017 zelfs begonnen
met een Marifoon cursus en eind 2018 is het eigen
opleidingsboek verschenen. Heel veel mensen van de
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De ‘Keuken Roll’
Door Addie Bras
Tijdens één van mijn zoektochten op het world wide
web, om onze kano website up to date te houden,
kwam ik een filmpje tegen met een techniek die ik zo’n
dikke twintig jaar geleden gebruikte om mijzelf het
tweede gedeelte van de roll aan te leren.
Frappant dat twee onafhankelijk van elkaar zijnde
mensen met een bewegingsleer achtergrond hetzelfde
idee hebben. De één als zee instructeur zonder klanten
omdat hij niet naar buiten mag in een ander deel van
de wereld. Ikzelf omdat ik wilde leren rollen en wilde

begrijpen welke beweging welk gevolg heeft en of het
voor iedereen hetzelfde is. Regelmatig wordt er aan
mij gevraagd: hoe leer ik die beweging aan?
Wel, mijn antwoord is steevast: ik heb het geleerd
tijdens de winter bij mij thuis in de keuken met een
keukenstoel. De zogenaamde “Keuken Roll”.
Het is mooi weer, dus ik bedacht: nu ik toch niets met
mijn trainingsschema’s kan, is het misschien wel leuk
om de “Keuken Roll” als oefening te laten zien.
1.
De basis houding om op te rollen is met je gezicht
omhoog, dus je kano al iets opgekant en je lichaam
min of meer richting het water oppervlak. Als je dan
probeert om zoveel mogelijk op je schouders te gaan
drijven, is je houding voor het eerste gedeelte in orde.
Je kijkt dus als het ware door het water omhoog naar
de lucht.

1

2

3

4

2.
Je brengt je peddel uit en gebruikt de kruk van een Zweeds warenhuis als wateroppervlak. Neem de tijd om de
eerste beweging goed te begrijpen en in te laten slijten. De peddel moet uiteindelijk haaks op je kano komen
(figuur 3 en 4).
5.
Nu geef je iets druk op het krukje, je drukt je linker bil
naar beneden en tegelijkertijd druk je je rechterbil in
samenwerking met je rechter knie omhoog.

5
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6.
Je laat je hoofd richting het water hangen op je schouder
(eerst je boot, dan je lichaam en als laatste je hoofd).
Een handigheidje is om tijdens het omhoog komen
je gezicht richting het water te draaien. Let op (!):
Belangrijk is dat je linker arm tegen je lichaam blijft
rusten.

6

7

8

9

7.
Houd deze houding vast tot je weer rechtzit en breng dan pas je hoofd weer in het midden. Door deze
oefening regelmatig zowel links als rechts uit te voeren slijp je de beweging in het geheugen van je spieren en zal
je er uit eindelijk veel profijt van hebben tijdens het rollen.
Dus niet vergeten: een belangrijke basis voor alle rollen is de “Keuken Roll”!

Skjin wetter

Klusdag

Ook dit jaar heeft onze club weer meegewerkt aan
de grote schoonmaakactie in en rond het water van
Franeker. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de gemeenten.
Met man en macht en met alles wat varen kon, werd er
zwerfafval uit het water gevist. Er werd hard gewerkt
en het was ‘beregezellig’!

Tjeerd noemde het al in zijn voorwoord: de jaarlijkse
Klusdag 2020 verliep wat anders dan andere jaren.
Geen gezamenlijke klusserij helaas, wat minder zichtbaar, maar het resultaat was er niet minder om: onkruid
gewied, botenloods gepoetst, ramen gewassen tot ze
glommen…. En nog veel meer!
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Condensatie vocht uit je tent houden.
Door Addie Bras
Het condens syndroom. We maken het allemaal mee:
na een frisse en vochtige nacht druipt het water aan de
binnenkant van je tent. Dit is condensatie. Hoe komt
dat, hoe ontstaat dat en is het te voorkomen?
Hoe voorkom je condensatie?
Om het ontstaan van condensatie te begrijpen, nemen
we een extreem geval: je douche. Na een warme douche zul je merken dat de spiegel beslagen is en nat
geworden door de stoom.
Wanneer warme vochtige lucht contact maakt met
een koud oppervlak, verandert het koelere oppervlak
de waterdamp in kleine waterdruppeltjes: condens.
Wat te doen om condensatievocht te voorkomen?
Voorkomen kunnen we het nooit helemaal, maar er zijn
wel wat dingen die je kunt doen om tentcondensatie
tot een minimum te beperken.
Plaatsing van je tent
• De lucht onder een boom is meestal wat warmer
waardoor de kans kleiner is dat vochtige lucht
in contact met je tent gaat condenseren;
• Vermijd kamperen in de buurt van een waterbron,
zoals meren, beekjes, vijvers of waar de luchtvochtigheid hoog is. Wordt wel lastig met onze kajak hobby.
• Zet je tent bij voorkeur niet op lage punten in het
landschap Warme lucht stijgt vaak, terwijl koele, dichtere lucht de neiging heeft te dalen. Als je op een laag
punt staat, valt deze koelere lucht ‘s nachts direct op je
tent. Als je tent warmer is, condenseert het vocht in de
lucht.
• Dek ook zoveel als mogelijk is alle stukken grondoppervlak in tent af met een footprint. Uit de grond trekt
s ’nachts nogal wat warme vochtige lucht op wat weer
condenseert aan de binnenkant van je buitentent.
Minimaliseren van vocht in je tent:
• Het minimaliseren van vocht is eenvoudig: bewaar
niets nat of vochtigs in je tent. Hang natte klerenbuiten
op om te drogen of berg ze op in een tas.
• Als je water moet koken, doe dat dan buiten je tent.
Hetzelfde geldt voor koken - doe het niet in de tent.
• Maximaliseer de ventilatie in je tent. Wist je bijvoorbeeld dat je middels je ademhaling ’s nachts ongeveer 1 liter vocht afgeeft? Stoppen met ademhalen
lijkt geen goede optie. Laat daarom zo mogelijk de
tentdeur en andere oprolbare secties en ventilatieopeningen open zodat de lucht in en uit kan stromen.
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Tsja en als het gaat regenen, wil je de tent natuurlijk
wel sluiten en dan is condenswater gewoon iets waar
je mee te maken krijgt.
• Creëer luchtruimte tussen de binnentent en de buitentent door ervoor te zorgen dat je tent mooi onder
de grond zit en de buitentent min of meer strak staat.
Enkelwandige en dubbelwandige tenten.
Er is niet één antwoord op de vraag “Welke tent?”.
Verschillende behoeften, verschillende klimaten en
verschillende gebruiksscenario’s bepalen welke tent
het beste bij je past.
• Enkelwandige tent: Bekend om hun lichtgewicht en
eenvoud, enkelwandige tenten zijn in wezen een buitentent met een vloer. Zoals de naam al doet vermoeden, is er maar één muur - zoals een doek - tussen jou
en de buitenwereld. Vanwege hun dunne, lichtgewicht
karakter is het over het algemeen gemakkelijk om er
voldoende luchtstroom doorheen te krijgen. De uitdaging is natuurlijk wel om koele lucht buiten te houden
als je kampeert bij kouder weer.
• Dubbelwandige tent: Zoals de naam al aangeeft wat
een enkelwandige tent is, is een dubbelwandige tent
net zo vanzelfsprekend. De binnentent is meestal een
soort muggengaas, met een buitentent. Meestal zal
condensatie door het gaas gaan en aan de binnentent
gaan hangen. Dit is een bonus als je het vergeet of te
moe bent om natte kleren buiten te houden. Hoewel je
in de zomer nog steeds zeker een dubbelwandige tent
kunt gebruiken (een van de voordelen van een dubbele wand is het geschikte temperatuurbereik), hebben
ze meestal minder luchtstroom. Dubbelwandige tenten werken goed bij koelere temperaturen omdat ze
lichaamswarmte beter vasthouden.
Afsluitende conclusie
Er valt veel te overwegen bij het kopen van een tent.
Neem ook het punt van de tentcondensatie daarin
mee! (reviews lezen!).

Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel. (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel. (0517) 394 541

Vermoeide zwemmers
Door Willeke Blok
Tijdens een mooi weekend, ergens in augustus, waren Richard en ik bij het kitesurfstrandje bij Kornwerderzand aan het kajakken. Op zaterdag stond er een
stevige aflandige windkracht 4-5. Dat betekent natuurlijk veel kitesurfers, dus wij peddelden naar een rustiger
gedeelte van het IJsselmeer. Na ons tochtje, terug in
de buurt van het strand, zagen we een Duits meisje in
het water met een kite die daar voor haar in het water
lag. Ze vroeg of Richard haar kite kon draaien, zodat ze
niet meer door het water voortgetrokken zou worden.
Hij probeerde dat, maar het lukte niet en ondertussen
werd ze steeds verder meegesleurd richting vaargeul.
Richard zei dat ik verder kon peddelen, omdat hij dacht
dat ik moe was (achteraf bedachten we dat het veiliger
was geweest om bij elkaar te blijven). Op de terugweg
kwam ik langs een Duitse man, ook een kitesurfer, die
mij om hulp vroeg. Hij was gaan zwemmen om iemand
te helpen met een kite en had de afstand onderschat.
Hij was oververmoeid. Ja hoor, zei ik. Ga maar aan de
punt hangen, armen eromheen en de benen er ook
omheen. Ik breng je wel naar de ondiepte. Dat was
makkelijker gezegd dan gedaan. Door zijn gewicht aan
de punt kon ik amper meer de kajak de goede kant
op krijgen. De tegenwind droeg er ook niet aan bij.
Toch slaagde ik erin hem naar de ondiepte terug te
brengen. Er kon nauwelijks een bedankje af. Te moe,
zeker. Ik draaide de kajak om te zien waar Richard
bleef. Daar kwam hij al aan. Toen zag ik hem stoppen,
ook hij praatte met een zwemmer die vervolgens aan
zijn punt ging hangen! Ook deze man brachten we
terug naar de ondiepte. We kunnen wel bij de EHBK
gaan solliciteren, grapten we tegen elkaar. Eerste Hulp
Bij Kitesurfers in de problemen. Hoe was het met het
meisje afgelopen? Richard mocht van haar, haar kite
niet laten leeglopen, zo vertelde hij. Haar vriend,
staande op een supplank, was haar uiteindelijk te
hulp gekomen. We verbaasden ons over al die Duitse
kitesurfers die bij aflandige wind zo in de problemen
kwamen. En bespraken wat nou de beste manier is om
vermoeide zwemmers te vervoeren.
De volgende dag was het stralend weer, zonnig, warm,
weinig wind. Lekker kajakken bij Kornwerderzand.
Er waren veel zwemmers. Er lagen veel bootjes voor
anker. We oefenden onze skills en genoten van het
water, de zon en het spelen in de kajak. Richard wilde
even uit de zon en ging in de camper wat drinken. Ik
oefende nog even op de boogslagen en de dynamische lage steun en ineens hoorde ik zachtjes: Help.

Toen even niets en toen weer, heel zacht: Help! Het
bleek een wat oudere man, hij was heel erg moe, zei
hij, en kon niet meer. Voelt u zich verder goed, vroeg
ik? Ja. Dus ook hij ging aan mijn punt hangen en zo
peddelde ik met hem richting ondiepten. Daar kwam
ook een bootje aan met een jongen erin, om hulp te
bieden. Ook kwam er nog een zwemmer aan, die aan
de man vroeg wat er was. Helaas ging die man ook
aan mijn punt hangen, ongevraagd. Met één man aan
je punt is het al lastig peddelen, maar met twee is het
helemaal niet te doen. Ik zei, ho ho, laat jij die punt
even los? Jou mankeert niks. Jij kunt nog zwemmen.
Zoek maar even waar de ondiepte begint, zo kun je
helpen. En dat deed hij. Al gauw kon de vermoeide
zwemmer mijn punt weer loslaten. Hij bedankte mij
hartelijk. Ik stak mijn duim op naar de jongen in het
bootje, die de hele tijd standby was gebleven. Ik
peddelde weer naar het strand terug, waar ik met
Richard wat dronk en de zaak nog eens doorsprak.
We dachten allebei hetzelfde. Zo kan dat dus gaan.
Mensen die te ver zwemmen en door vermoeidheid
kunnen verdrinken, ook bij mooi weer, en ook jonge
mensen. Bij de kajaktraining in september oefenden
we hoe je een zwemmer redt. Dat kan inderdaad aan
de voorpunt. Het kan ook aan de achtersteven of zittend achter je op je kajak. We leerden ook, dat wanneer een drenkeling in paniek is, je hem eerst rustig
moet krijgen voordat je hem op je kajak neemt. Een
paniekerige drenkeling grijpt zich vast aan je boot,
waardoor je om kunt slaan. Dus dan is het zaak, om
eerst afstand te bewaren, totdat de drenkeling rustig
is. Als dit niet lukt, moet je via je marifoon hulp
inschakelen van de reddingsdienst. Gelukkig hadden
wij bij Kornwerd rustige drenkelingen!
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Kajaknewbee - augustus 2020

Door Esther van der Hoorn
Zeker door corona dat je in Nederland blijft, hoorde ik
veel. Nou nee, eigenlijk niet. Begin dit jaar had ik mij al
voorgenomen om in Nederland te blijven en voor het
eerst langere tijd op pad te gaan met mijn kajak. Het
reisdoel werd uiteindelijk de Gelderse IJssel. Op internet had ik lovende verslagen gelezen en ook het idee
van stroomafwaarts varen stond mij wel aan. Of ik het
leuk zou vinden? Geen idee. En in een tent had ik ook
al eeuwen niet meer geslapen.
Nu ben ik een “newbee” wat kajakken betreft, maar
ik heb wel altijd gezeild. Ik ging dus niet geheel onvoorbereid het water op. En om grote verrassingen te
voorkomen had ik ook wat etappes bedacht en daarbij
overnachtingen besproken.
Op 2 augustus liet ik me afzetten op camping De Veerstal in Lathem. Een rumoerige camping, maar ik moest
ook nog heel erg wennen aan alle campinggeluiden,
zoals snurken, huilende baby’s en slippers op het grind.
Daarom ook ’s ochtends vroeg wakker en vroeg weg,
omdat ik geen idee had hoe snel ik zou zijn inclusief
het inpakken van de tent en het te water gaan. Het
prachtige weer heeft me in ieder geval enorm meegezeten de hele reis.
De eerste ervaring met de IJssel was even onwennig
maar al snel had ik het varen tussen de kribben en de
werking van de stroom in de gaten. Het leuke is dat
je door de stroom en de aanwezige scheepvaart heel
alert blijft peddelen. En dat in een prachtig landschap.
Dit was de route die ik uiteindelijk heb gevolgd:
• Van Lathem naar Zutphen (28 km). In Zutphen mocht
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ik mijn kajak in de jachthaven laten liggen. Ik sliep super
de luxe in het stadshotel.
• Van Zutphen naar Deventer (19 km). Twee nachtjes
geslapen op de stadscamping. Hilarisch leuk met al die
verschillende mensen. En Deventer is een prachtig
stadje.
• Van Deventer naar Hattem (40 km, de langste
afstand). Waar ik dacht uit het water te gaan, bleek
dat niet te kunnen. Gelukkig kon ik de kajak bij
outdoorcentrum Vadesto onderbrengen en daar een
fiets huren om heen en weer naar mijn B&B De Hoenwaard te fietsen en naar het stadje.
• Hattum. Een dagje spelevaren op het Apeldoorns
kanaal.
• Van Hattum naar Kampen (28 km). Eigenlijk een stuk
verder in het Ganzendiep overnacht bij mini-camping
De Paardeboer aan het water.
• Van Kampen naar Belt-Schutsloot (14 km). Camping De kleine Belterwijde. Daar ben ik 2 nachtjes
geweest en heb nog een dagje door het natuurpark de
Weerribben gepeddeld.
Voor de liefhebbers de statistieken: gemiddeld
peddelde ik 6 km per uur. Ik heb 7 van de 10 dagen
gepeddeld. Tijdens de reisdagen heb ik in totaal 129
km gevaren. Na deze geweldige 10 dagen vond ik het
mooi geweest voor de eerste keer.
Ik heb genoten en het smaakt naar meer. Waar ik
tegenaan liep is dat mijn kajak leeg superlicht is, maar
bepakt voor 10 dagen is ie dat zeker niet. Daardoor
werd het uit het water tillen een behoorlijke klus.

Gelukkig waren op de meeste plekken mensen die me
spontaan een handje hielpen. Daar werd ik wel heel
blij van. Mijn karretje was ook onontbeerlijk. Mijn oude
tent uit 1990 bleek lek. Hij was ook wat groot. Ik zal op
zoek moeten naar een compacte tent die makkelijk in
mijn kajak past. Overigens vond ik de afwisseling met
een B&B of hotelletje heerlijk. Het waren hele warme
dagen. Ik was goed beschermd tegen de zon, maar
door de warmte en het vocht onder het spatzeil kreeg
ik huiduitslag. Maar dat alles mocht de pret niet
drukken. Ik heb zelfs voor het eerst ge-supt op de
kleine Belterweide (maar kajakken is leuker)!

Kajaktocht Harlingen
Har
Vlieland - 29 september 2020
Door Jos Meinen

Word je maandagmorgen wakker en zit er een mail
van Roel in je box. Of je zin hebt in een tochtje naar
Vlieland de volgende dag. Daar hoef ik niet lang over
na te denken! Kan ik wel weg van het werk? Moest wel
wat afspraken verzetten maar dat bleek gelukkig geen
probleem. ’s Avonds alle spulletjes bij elkaar gezocht
en dinsdagmorgen stond ik om 8.00 uur in de regen
bij de boothelling op de Willemskade. Gelukkig ging
de regen over in een lichte miezer en al snel werd het
daarna droog. De overige enthousiaste deelnemers,
Gerda, Richard, Floris en tochtleider Roel, stonden ook
al klaar en even na negen uur voeren wij de haven uit.
Er stond nog een redelijke wind en door de verschillende stromingen was het water nog wat onrustig. Na
een kwartiertje kwamen we in een mooi ritme en zag
je grote ‘smiles’ op de gezichten van alle vaarders verschijnen. Doordat het om kwart voor negen hoogwater
was in Harlingen, voeren wij met het afgaande tij net
buiten de vaargeul en boeien richting Vlieland. Met
een tempo van zo’n 7 km per uur en na een kleine 3
uur varen werd het tijd voor een eet- en drinkpauze. De
dagluiken gingen open en iedereen haalde een broodje en koffie tevoorschijn. Na de korte pauze zetten wij
weer koers richting Vlieland. Langzaamaan verdwenen
de wolken en de zon scheen al prachtig op Vlieland.

Door het heldere weer leek Vlieland erg dichtbij; een
vertekend beeld. Mijn GPS gaf aan dat we inmiddels
20 km gevaren hadden dus nog 15 voor de boeg. Na
een klein uur varen kwam de Richel in zicht en af en toe
liet een nieuwsgierige zeehond zich even zien. Buiten
het afgebakende gebied op de Richel konden wij nog
even pauzeren en de benen strekken, wat wel fijn is na
vier uur varen. Daarna stapten we in voor het laatste
stukje en ten noorden van de Richel stond er nog
een kleine branding. Dan zie je iedereen een beetje
onrustig worden en naar elkaar kijken. Doordat we
keurig op schema zaten was er voor ons nog tijd over
om in de golven te spelen. Een beetje surfen en in
de branding hangen geeft een geweldig gevoel van
vrijheid. Keurig om half vier stapten wij naast de veerbootterminal uit de kajaks en was er voldoende tijd om
ons om te kleden en de kajaks op de karretjes te laden.
Onze aankomst bleef niet onopgemerkt en er kwamen
gelijk enthousiaste mensen op ons af om ons het hemd
van het lijf te vragen. Met een voldaan gevoel stapten wij aan boord van de veerboot de Vlieland die ons
weer terugbracht naar Harlingen. Op zo’n moment
besef je dat het geweldig is om uit je achtertuin zo’n
prachtige tocht te kunnen maken. De gevaren afstand
was 34,5 km en vaartijd 5 uur en 47 minuten.
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