
ONDER DE WADDEN

KANO-
VERENIGING

FRANEKER

Clubblad van Kanovereniging “Onder de Wadden” Franeker e.o. 

Jaargang 40 / 2021 - nr. 1

Het BakenHet Baken



Schoonmaakrooster Meerton
Week 19 Tjeerd Hofstra
Week 23 Dina Mol 
Week 27 Gerda Jensma
Week 32 Thom Dotinga
Week 36 Ingrid Blanksma
Week 40 Ads Kokshoorn

Graag onderling ruilen als je in de opgegeven 
week verhinderd bent.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven bij:
Thom Dotinga • thomfemke@home.nl
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De foto op de voorpagina is gemaakt door Pyke 
Kroes bij de Modderige Bol op 6 mei 2020 
‘s morgens om  6:27 uur en is niet in Photoshop  
bewerkt. Carel stapte ‘s morgens in de kano om 
naar zijn werk in Drachten te gaan. Het was alsof 
hij een droomwereld binnen vaarde; pure magie.
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“Varen is noodzakelijk, het is niet nodig om te leven”. 
Een beroemde uitspraak van Gnaeus Pompejus, 
een tijdgenoot van Caesar, die in deze tijd zeker op  
Onder De Wadden slaat. Vorig jaar dachten we 
dat 2021 weer een gewoon seizoen zou worden, 
maar de praktijk leert tot nu toe anders. Toch wordt 
er alweer voorzichtig gevaren. Ook kom je op het 
water alweer mensen tegen die er alleen op uit 
gaan met de kano omdat weer en water lokken. 
De vooruitzichten doen ons hopen op een seizoen 
waarin weer tochten gevaren kunnen worden en waarin 
ook weer ruimte voor trainingen komt. De TKBN houdt 
ons op de hoogte van de steeds wijzigende regels en 
de gevolgen voor het organiseren van activiteiten.  
We passen hier het beleid van ODW steeds op aan en 
zullen dat ook met de leden communiceren. 

Dan heel iets anders. Via de TKBN hoorden we dat 
er een nieuwe wet is aangenomen, de Wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet moet  
misbruik, persoonlijke verrijking en wantoestanden in 
verenigingen voorkomen. We moeten de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement hierop aanpassen. We 
zullen dat voorbereiden en komen terug bij de leden 
met een voorstel daartoe. 

Degenen die recent nog bij de Meerton geweest zijn, 
hebben ongetwijfeld de prachtige banner op de zijkant 
van de Meerton gezien met een actiefoto van onze 
voorzitter in zijn kano. Een foto hiervan staat ook 
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op de site van ODW voor degenen die er nog niet  
geweest zijn. Verder komt er weer een intekenlijst met 
klussen in en rond de Meerton, want ook onderhoud 
en schoonmaken blijft noodzakelijk. We rekenen op  
ieders inzet hierbij, wat ongetwijfeld net als vorig jaar 
weer goed zal slagen. Op de Jaarvergadering hebben 
we afscheid genomen van Mathijs Westra, die maar 
liefst 17 jaar lang onze bestuursvoorzitter is geweest. 
Hierover meer verderop in het Baken. Toch gaat ODW 
verder zonder Mathijs als voorzitter, is de zomertijd  
gewoon weer gekomen en verschijnt er weer een  
Baken. Er staat weer een vaarkalender online, zij het 
onder voorbehoud, dus er kan gevaren worden!! 
 
Tot op het water! 

Tjeerd Hofstra, namens het bestuur van ODW.



Af en toe krijgt Jelle Bouma het op de heupen en 
vraagt hij mij of we weer eens kunnen kanoën. Wij  
kennen elkaar al heel wat kanojaren en varen met Jelle 
is altijd leuk. Zijn voorstel was om naar Grou te gaan, 
waar wij vorig jaar ook een mooi rondje met mooi weer 
hadden gevaren. Mij leek het leuk om weer eens een 
rondje bij de Alde Feanen te varen. Om een route uit 
te zoeken had ik op google gekeken en een leuke 
route van 15km gevonden. Deze route (te vinden op 
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/5149960/
kano-kajakroute/rondje-alde-feanen) kon ik down- 
loaden en inlezen in mijn GPS app “Viewranger”op 
mijn smartphone. Deze gaat dwars door de Alde  
Feanen. Eerst een stuk door wat slootjes en later een 
stuk over ruim water.

Zondag morgen de 28e is het erg mistig. Maar met 
een gps kun je zelfs bij nacht de weg vinden dus geen 
reden om niet te gaan. Rond 10:30 zijn we bij de start. 
Het blijkt echt een gefaciliteerde / toeristische route te 
zijn want bij de instapplaats is een mooie kanosteiger.
We starten met nog aardig wat mist om ons heen, wat 
een ietwat Schotse/Ierse sfeer geeft aan de omgeving. 
Alles is nog in de bruin/geel tinten en in combinatie 
met de mist geeft dat wat een spooky sfeer. Na een 
paar bochten komen we toch voor een wel hele lage 
brug en het water staat redelijk hoog.  We maken een 
vlotje en, hangend over elkaars boten om zo laag  
mogelijk te blijven, lukt het ons onder de brug door 
te komen. We zitten midden in een natuurgebied en 
al snel horen we hoeven op de grond. Een paar reeën 
komen van rechtsachter aandraven en galopperen ons 
voorbij, een mooie ervaring! Er zitten ook veel ganzen 
in dit gebied. Het doet mij even terugdenken aan de 
twee vroege-vogel-tochten die we onder begeleiding 

van een gids met de club hebben gemaakt. De Alde 
Feanen blijven toch een kano walhalla en in feite vlak 
bij huis.
 
We passeren een mooie oude windmolen en komen 
na een aantal km’s bij een uitkijktoren. Deze heeft toch 
wel aantrekkingskracht en een tweede bakje koffie 
gaat er ook wel in. Ver reikt het uitzicht niet, wel leuk 
om even een fotootje te maken. Nog even verder is 
een overdraagplaats waar we op het ruimere water 
komen. Daar ligt een mooie boot, lijkend op die 
van Rijkswaterstaat. Helaas ligt hij wel voor de kano- 
steiger. Enigszins mopperend meld ik dit aan Jelle en al 
snel komt de ‘gealarmeerde’ eigenaar uit zijn boot om 
zijn verontschuldigingen aan te bieden. Hij biedt aan 
om zijn bood te verleggen of zijn achter/zwemdek te 
gebruiken om in te stappen. Vriendelijke meneer dus. 
Wie verwacht nou ook dat 2 kanoërs op 28 februari in 
de mist aan het varen zijn? Wanneer Jelle deze boot 
herkent als een klant van zijn werkgever, volgt er nog 
een gesprek over de boot en haar verleden.

Op het ruime water schieten we ook mooie plaatjes. 
We zijn het erover eens dat we hier in de zomer ook 
maar weer eens moeten gaan varen.Na de laatste km’s 
voelen we de armpjes toch wel een beetje. Tevreden 
stappen we uit en besluiten nog even bij de Mac in 
Goutum langs te rijden voor een broodje ‘Mac Chic-
ken’. We zijn niet de enige met dit idee en zo staan we 
rond 14:30 met nog zo’n 30 auto’s bij de Mac Drive in 
de rij op onze warme hap te wachten! Waar moet je 
anders ook heen tijdens de Corona crisis? 
Al met al een mooie tocht en een leuke zondag  
besteding.

‘We kinne wel even vare’ - Zondag 28 maart 2021

Door Arnold Keizer
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Hierbij mijn reactie op de oproep van Jettie en Jos 
wat wij zoal met of zonder kano doen in Corona tijd. 

Ja het corona virus heeft ons goed in de greep. Het 
gezamenlijk kanotochten varen is nu al bijna een jaar 
onmogelijk. Dat is toch wel iets wat je mist, samen met 
je clubgenoten een tocht varen. En wat doe je dan? 
Ten eerste ben ik druk geweest met de verbouwing 
van ons huis. Wanneer het een beetje mooi weer is pak 
ik toch de kano en doe een rondje Tzum of Achlum. 
Leuk, maar met clubgenoten is het gezelliger. Met de 
vrije tijd die ik daarna nog over heb, doe ik graag aan 
snoekvissen. En eindelijk: deze winter heb ik ook nog 
een weekend op natuurijs kunnen schaatsen!

Wat werk betreft: ik kan gelukkig gewoon naar mijn 
werk. Ik werk bij de Waddenunit en vaar op het inspec-
tie-vaartuig Phoca die als ligplaats Den Oever heeft. 
Wij doen onder andere visserij-onderzoek en onder-
houden de mosselpercelen op de Waddenzee. Deze 
percelen worden door ons afgebakend door middel 
van palen. Dit zijn de palen waar je misschien met je 
kano wel eens langs gevaren bent. Deze palen zijn  
eigenlijk piketpaaltjes en markeren de mosselpercelen 
van desbetreffende mosselvisser. Elke mosselvisser 
huurt namelijk de percelen van de overheid. Tijdens de 
afgelopen vorstperiode zijn door de ijsgang alle bakens 
van de mosselpercelen verloren gegaan. Deze worden 
door het ijs uit de grond gedrukt en met de stroom 
meegenomen. Wij zijn daarom momenteel bezig 
deze bakens opnieuw te zetten. In ons gebied zijn dit 
zo’n 220 stuks. Deze moeten op zo’n 10 cm nauwkeurig 
worden uitgezet. En dat valt niet altijd mee op  
stromend water. 

Nu ik dit verhaaltje zo terug lees, valt het mij op dat 
zowel mijn werk als hobby zich in of op het water af-
speelt. Wat dat betreft houd ik mijn zeewaardigheid 
wel op peil. Ik vermaak mij dus nog prima, maar hoop 
toch dat ik weer snel met clubgenoten kan trainen c.q. 
een tocht kan maken.

Wat je zoal doet in Corona tijd
Door Hans van der Hoek



Reanimatie
Door Addie Bras
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Reanimatie is datgene dat je hoopt om nooit te hoeven doen. Maar als dit je toch overkomt reageer en doe wat 
er van je verwacht wordt.

Zorg voor een veilige omgeving.
• Het belangrijkste ben je zelf.
• Controleer of je veilig kunt werken.
• Is er geen gevaar van verkeer, water, stroom enz.
• Kijk of er iemand is die kan assisteren. 

Controleer het bewustzijn van het slachtoffer.
• Schud voorzichtig aan de schouders en vraag (luid): ‘Gaat het?’
• Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos.

Bel direct 112!
• Omstanders aanwezig? Vraag hen 112 te bellen en een AED te halen indien beschikbaar.
• Alleen? Bel 112, leg de telefoon naast het slachtoffer op speakerfunctie. 
 Vraag om een ambulance. Zeg dat het slachtoffer niet reageert.
• Volg de instructies van de meldkamermedewerker.

Controleer de ademhaling.
• Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd naar achteren om de luchtwegen te openen.
• Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
• Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden.
• Geen of geen normale ademhaling en bent u alleen? Haal een AED indien deze 
 DIRECT beschikbaar is.

Start met 30 borst compressies.
• Zet uw handen midden op de borstkas.
• Duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in.
• Doe dit 30 keer in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut.

Beadem 2 keer.
• Doe de kinlift, kantel het hoofd naar achteren en knijp de neus dicht.
• Pas mond-op-mondbeademing toe. Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt.
• Beadem in totaal 2 keer. Dit mag maximaal 10 seconden het geven van 
 compressies onderbreken.
• Ga door met reanimeren en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. 
 Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. 

Gebruik de A.E.D.
• Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk.
• Ontbloot de borstkas.
• Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt.
• Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas.
• Volg de opdrachten van de AED op totdat de ambulance- zorgverleners arriveren 
 en zeggen dat u mag stoppen.
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Nou goeie, un fersoekje fannu redaksie fannut Baken 
of ju even un stukje skrieve kanne over wat ju soal  
beleve nout ju niet meer fare kanne. Nou, dat laatste 
is niet helemaal waar, want wij gaane coronaproef met 
un klein klupke (iis en wyn as beperking) vrijdags un 
rondsje faren, de ene keer un rondsje Tzum, dan weer 
es un rondsje Achlum en we binne oek al un paar keer 
heen en weer weest naar Ried. Onderweg ete wu dan 
even un hapke op un lij plekje, daarom heet ut oek 
‘Fare met luns’. Jaap Kooistra kan daar fast meer over 
fertelle want hij maakt oek wel us un foto at wij onder-
weg binne. 

Mien feddere belevenissen dan: laatst bel mien ouwe 
buurman op: kinst oek even helpe want ik wil un 
boom omsage, magst self ut hout wel hewwe foor dyn  
kacheltsje. Hij woant daar ergens innu buurt fan  
Burdaard, dus ik daarhene met un karre achter de auto 
en un kettingsaag inne kofferbak. Staat mie daar toch 
un boom! En ut kreng hangt oek nog over de sloat. 
Nou staan der op joetjoep un heleboel filmkes fan  
idioten dyt skeve bomen op huzen of autos dondere 
late mar dy fan ons donderde dus innu sloat  alhoewel 
wij dat wel wat anders plent hadden. Nou goed ju, wij un 
stuk touw an dat kreng fastbiene en de auto derfoar, so  
hewwe wij dat monster weer utte blubber trokken.  
Alles aan hapklare brokken saagt en oppu karre laden. 
Tus de hele handel naar achteren kroade en de  
folgende dag allus maar even over de kloofmasiene 
hale, waarfan bijgaand un fotootsje.

Kanst wel begrype dast al heel faak warm weest hest 
foardat ut hout uteindelijk inne kachel terechtkomt, en 
ut stapeltsje sal oek nog wel un keer omsodemietere 
soadat ik er nog wellus warmte van hewwe sal. Nou 
ja ju, at straks ut houtstoken oek nog ferboaden wud, 
dan is alle moeite weer foar niks weest, maar hewwe 
we toch un paar leuke dagen had niet?

Fare met luns
Door Willem van der Meulen

Corona en reanimatie!

• Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis.
• Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een 
 goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmet is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming  
 van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren  
 volgens de COVID-19 richtlijn. Dit betekent voor de hulpverleners:
• Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
• Bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl. Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
• Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

 Deze instructie is ook interactief op de website te vinden (https://onderdewadden.nl/leden-gedeelte/
 interactieve-lessen/).
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Ik skamje my deaIk skamje my dea
Door Pyke Kroes

Us mem hat in nije freon. No hie dat om my net hoegd. 
We hiene har foar ús allinnich. Mei in fjirde keardel 
om ‘e teannen wurdt it hjir al wat drok. Der is wol ien 
foardiel. Se is in stik fleuriger no’t se fereale is. En se  
ferliest ús no ek wolris út it each. Ik tocht altyd, at 
ik mei myn beide bruorkes nei ús heit ta gie yn it  
wykein, dat ús mem de hiele dei thús op ús siet te wacht- 
sjen oan’t wy wer thús kamen. No ferjit dat mar, se 
is mei dy keardel op ‘e strún. En wie ’t no mar in fint 
mei in snelle auto, Nike-skuon, in protte jild en gjin 
bern, dy’t hâld fan fleis op de barbecue. Blykt it in  
fegetariër op sandalen te wêzen mei in snelle foufyts, 
dy’t strjitmuzikant is en fjouwer dochters hat mei  
bekken as skearmessen. Hoe kriget ús mem it yn ’e 
plasse om sa’n man út te sykjen. 

En no komt it: se ha besluten dat wy mei ús fiven op 
fakânsje gean. In wike yn kano’s farre troch Fryslân. 
We gean net mei in fleantúch nei in waarm lân. We 
hiere net in húske oan see. We stappe net yn’e auto 
nei Frankryk. Nee, wy moatte sels peddelje om earne 
te kommen, sliepe yn in hiel lyts tintsje en we moatte 
‘wyld’ pisje. 

Wy begjinne by ús achter hûs yn ’e feart. De bern fan 
’e buorlju sitte weikrûpt achter de gerdinen ús út te 
gnizen. Dy gean wol mei it fleantúch nei Spanje. Nei 
in grouwe kilometer leit myn bruorke al yn it wetter: 
in fersûpte kat. In hiele toer om him by de kant op te 
krijen. Hy moat him ferstrûpe en stiet dêr neaken en 
bleat oan ‘e kant. Ik skamje my dea. Hy kriget drûge 
klean oan en lûkt it wiete swimfest dêr wer oerhinne. 
Middeis komme we oan by pake en beppe. Wy krije 
in ‘lekker pantsje’ fan beppe. Dat is in pantsje dêr’t  

alderhande snoepkes op lizze. Ik sliep yn in echt bêd. 
Lit ús mem en har freon mar yn in tintsje yn ‘e  tún 
sliepe. De oare moarns reint it en it liket ek wol oft ik 
ûnwaar hear. In grize loft, ik sjoch allinnich mar griis 
reid en ek it wetter is griis. It allerspannendste dat der 
bart ûnderweis is in ko dy’t yn it lân stiet en boe seit. 
Kanowe is supersaai. Ik kin allinnich mar peddelje en 
prate, fierder neat. En mei ús mem of har freon prate 
ha ik al hielendal gjin sin oan. As ik dan dochs neat 
sinnichs dwaan kin, dan kin ik mysels it fluitsjen ek wol 
oanleare. Al peddeljend meitsje ik in rûntsje fan myn 
lippen en blaas der trochhinne. Wat fûler en noch wat 
fûler. Mar ek dat slagget net. 

Yn Easterlittens komt myn freon ús temjitte farren mei 
syn motorboatsje. Hy heakket in tou oan myn kano en 
lûkt my nei Winsum. Sa wol it wol avesearje. ‘Hast dy 
earmspieren fan de freon fan jimme mem wel sjoen?’ 
seit er bewûnderjend. ‘It liket ‘Poppey’ wol!’ Yn Win-
sum krije we gelokkich normaal iten en kin ik mei de 
play-station boartsje by myn freon en dy yn’e hûs. Ik 
sliep by him op ’e keamer. Us mem en myn bruoren 
sette de tintsjes op by de buorlju yn ’e foartún. Dy 
minsken binnen mei fakânsje. Dat dógge je dochs net. 
Yn ‘e foartún. 

De oare deis moatte we om sân oere al wer fan bêd. 
Alles docht my sear: de spieren, de earms, de rêch, 
ik ha blieren yn ’e hannen. Ik kom hast net foarút. 
Se bine in tou oan myn kano en ik wurd lutsen. 
Wat in ôfgong. Ik wurd lutsen! As der in boat foar-
by komt, peddelje ik gau mei sadat it tou slop hin-
get yn it wetter. Ik hoopje dat se it tou net sjogge. 
 Jûns let komme we oan. It wurdt al tsjuster. Einliks  
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kinne we stopje mei farren. Us mem set de trije tints-
jes op by in boer yn it lân. Dit is gjin kemping, dit is 
yllegaal. Us mem neamt it ‘wyld kampeare’. Dy freon 
makket iten klear op sa’n lyts gaspitsje. Mar itensiede 
kin er ek al net. 

Midden yn de nacht wurd ik wekker. It stoarmet, 
it ûnwaret, de rein slacht fûl op it tintedoek. Ik bin 
deabenaud. We kinne de loft wol ynfleane. Myn 
bruorke is ek wekker. Ik pak syn hân. Dêr lizze we  
tegearre, opsluten. It is roettsjuster. Wannear is dizze 
hel ôfrûn? De tintsjes stean ticht by it wetter. Aanst 
slacht de grûn ûnder ús tinte wei en belânje wy yn it 
wetter. Ik raas om ús mem. Mar al hoe hurd ik ek raas. 
Ik hear mysels net iens. Hoe sil ús mem my dan hearre. 
Dan hear ik immen oars razen. Is dat ús mem? Nee it 
blykt de boerinne te wêzen. Se is fansels lilk omdat wy 
op harren lân steane. Nee, dat ek noch. Dan komt ús 
mem yn ‘e tinte en seit dat we ús klean en de reinjas 
oandwaan moatte. We drave nei de pleats en bedarje 
oan de keukenstafel. We krije in waarm kopke tee. Ik 
fiel my hjir net thús, it rûkt hjir nûver en ik sjoch stil om 
my hinne. 

Nei oeren kinne we einliks fuort en stappe we wer yn 
de kano’s. It waait noch hieltyd hurd. We gean op nei 

Boalsert. Dêr wurde we as swalkers opfongen troch 
Klaas, ek in freon fan ús mem. Wy meie by harren yn 
‘e hûs sliepe. Ik krij drûge klean oan en mei telefyzje 
sjen. Wat bin ik bliid om yn in gewoan hûs te wêzen. 
De oare deis moatte we oer in grut mar mei hege  
golven. Dy freon ropt dat ik de punt yn de golven  
hâlde moat. De golven meie net fan siden komme, 
dan slaan ik om. Mei in protte wrotten slagget it. Wat 
fiel ik my lyts en de golven binne sa grut. We sliepe 
yn Drylts op de kemping  en bliuwe dêr twa nach-
ten. Ien dei net farre! Mar der is neat te dwaan yn 
dat gat. En ik ha ek neat meinaam. Hoe kom ik dizze 
dei troch? Ik ferfeel my dea. Koe ik mar nei hûs. Jûns  
geane we nei it fierljeppen. De mannen ha krekt sokke 
spieren as de freon fan ús mem. 

Noch twa dagen peddelje en dan binne we ein-
liks wer thús. We farre oer Snits ûnder de wetter-
poarte troch. Ik fernuverje my der oer hoe’t Snits 
der fan it wetter ôf útsjocht. Sa ken ik Snits net. 
Dochs is dit foar my bekend terrein. Ik sit hjir op 
de havo. Mar wacht even, as wy yn Snits binne, 
dan binne wy net fier mear fan hûs. Dat fyts ik alle  
dagen! Ik wol net yn twa dagen nei hûs, mar yn ien dei. 
Peddelje bliksem, oan’t ik it snot foar eagen ha.

Nou heel eenvoudig: doorgaan met je hobby`s en 
je werk met in achtname van de Corona regels. 

Wat ons werk aangaat geen probleem. Werk zat 
en het voordeel is dat het aan huis gebeurt, in onze 
werkplaats aan de Industrieweg te Harlingen. Op dit  
moment zijn we bezig met de restauratie van een  
Klassiek, van oorsprong Belgisch motorjacht uit 1928 
met een lengte van 23 m, waar we de techniek en het 
inwendig en uitwendig houtwerk doen.

En dan na ons werk gewoon lekker samen in de  
Kajak als het weer het toelaat (zoals ijs en dergelijke). 
Of, zoals je op de foto kunt zien, hebben we nog een 
hobby en dat is lekker uitwaaien op de motor. We  
vermaken ons tot nu toe prima en hebben geen last 
van Corona of Avondklok. Maar het is zeker de wens 
om in clubverband weer iets kunnen gaan doen, alleen 
wanneer ?????

Wat je zoal doet met of zonder kano Wat je zoal doet met of zonder kano 
in deze Corona tijdin deze Corona tijd
Door Robert Jan Feith



Wat is onze club zonder Mathijs? Mathijs is een stukje 
ODW! Zelfs onze Koning Willem Alexander weet dat! 
Een praatje met onze Mathijs.

Beste Mathijs, wanneer ben jij in het bestuur terecht 
gekomen?
Tsja dat is al lang geleden. Ik ben op mijn 16e bij de 
club gegaan en snel daarna zat ik in het bestuur. En 
vanaf 2003, was ik voorzitter. 

Wat vond je er leuk aan?
Dingen organiseren is gewoon leuk. Niet alleen maar 
vergaderen. Touwtjes in handen hebben. Maar wel  
ieder zijn verantwoordelijkheid. En een achterban die 
ook wat doet. Iedereen heeft zijn aandacht nodig. 
Ik laat niet altijd veel emotie zien. Zo spannend vind 
ik het nou ook weer niet (dat zijn zo wat van die  
‘Mathijs-uitspraken’)!

Welke herinneringen blijven je bij?
Onze trip naar het plaatsje Chelmno in Polen, trek-
tocht op de rivier de Drweca en de Wisla. De Polen zijn 
daarna ook bij ons in Franeker geweest. We hadden 
 allerlei sponsoren, met een karretje achter de auto  
verzamelden we eten voor iedereen: veel lol voor  
weinig geld!

Mathijs, HULDE!!

Ook de bouw van het clubgebouw was een prachtige 
tijd. We waren heel creatief met geld. We konden 
€10.000 renteloos lenen bij de Nederlandse Kanobond 
en zetten dit geld voor een aantal jaren tegen 5% rente 
vast bij de Friesland Bank. Tel uit je winst!
Ook heb ik vroeger met Martin Mol wel gekampeerd 
op de Richel (zandplaat tussen Vlieland en Terschel-
ling). Bij hoog water stond het water voor én en achter 
de tent en moest je opletten of je tent goed stond! 
Zeehonden waren toen zeldzaam en lagen dan soms 
vlakbij! Prachtig! Voor de gein zei ik tegen Martin  
‘let op’ en pakte zo een ‘maloek’ (Fries voor eidereend) 
uit de lucht, ik wist hoe die vogels opstijgen! Kennelijk 
was die actie door meer mensen gezien, want even  
later kwam zo’n RP4 politieboot aanvaren en die vroeg 
of wij windbuksen hadden. ‘Nee hoor’. 
En, niet te vergeten, de tocht naar Helgoland met  
Hendrik Kingma, we hebben toen overnacht in een  
onbemande vuurtoren! We zijn een financieel sterke 
club met een stabiel aantal leden en dat is prachtig! 

Wat ga je nu doen Mathijs?
Het was een prachtige tijd bij de ODW, en het is zo snel 
gegaan! Ik blijf gewoon lid van de club. We hebben een 
andere boot, een Noordkaper 31, gekocht. Die zijn we 
aan het opknappen. We kunnen ermee droogvallen en 

Door Jettie Andringa

10



11

hebben plannen om richting het Duitse wad te gaan!

Mathijs, heel hartelijk dank voor je tomeloze inzet in al 
die jaren! We gaan je missen en hopen op korte termijn 
weer een glaasje met je te drinken, want een digitaal 
/ papieren afscheid past niet bij jou en niet bij onze 
club!! 

Fiona BEDANKT!
Door Jettie Andringa

Fiona, je hebt zo’n 5 á 6 jaar in het bestuur van ODW 
gezeten, hoe is het begonnen?
Ik woon al 22 jaar in Franeker, en had altijd wel  
2 á 3 verschillende vrijwilligersactiviteiten. Voor de 
ODW werd ik gevraagd toen ik langs de visboer in de  
Voorstraat liep! Ik was al een jaar of vijf lid van de club 
en vond dat je er dan ook es wat voor moest doen! 

Wat vond je er leuk aan?
De mensen zijn zo leuk. Ze zijn zorgzaam en betrokken 
en ik voelde altijd warmte en vertrouwen. Het bestuur 
wil het gemoedelijk en klein houden, geen verzakelij-
king. De bestuursvergaderingen waren gezellig. We 
begonnen altijd met een rondje ‘hoe gaat het met  
iedereen’. Daarna liepen we de agenda door, deden 
een ‘rondje zieken’ en we eindigden met een blikje 
bier. Als er wat gedaan moest worden, was er altijd  
iemand die zijn vinger opstak. Al vrij snel zat ik ook 
in de redactie van het Baken. Ik vond dat een fijne,  

concrete klus. Bovendien was dat een goede com-
binatie met mijn bestuursfunctie vanwege de wissel- 
werking.

Wat ga je doen in de tijd die je nu overhoudt?
Ik heb nog een paar andere vrijwilligersklussen. Ik ben 
secretaris van de Stichting Heere Godfriedsleen. Deze 
stichting is al rond het jaar 1500 ontstaan rond een  
rijke familie. Met een commissie beoordelen we  
initiatieven waarmee studenten, die afstammen van die 
familie, goeie dingen kunnen doen. En sinds 1,5 jaar 
ben ik ook actief voor Streekwurk. Heel wat anders! 
Daarnaast heb ik veel zin om meer te gaan fietsen 
en ook wil ik het kanoën weer actiever oppakken.  
Vanwege een hardnekkige schouderblessure is dat 
er de laatste jaren bij ingeschoten, maar het gaat nu  
gelukkig weer de goede kant op!

Fiona, hartstikke bedankt voor je tijd en inzet! Klasse!
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Vrienden van Onder de Wadden
Door Jettie Andringa

Wellicht is het je opgevallen dat je in dit Baken meer 
advertenties ziet staan dan voorheen. Dat klopt. Als 
club streven we ernaar om de kosten voor onze leden 
zo laag mogelijk te houden door op allerlei manieren 
geld ‘te genereren’. Voor veel bedrijven heeft het  
weinig meerwaarde om in ons clubblad te adverteren, 
maar veel, vooral ook plaatselijke, bedrijven dragen 
ons wel een warm hart toe. We zijn daarom op zoek 
gegaan naar ‘vrienden’ in plaats van adverteerders. 
Vrienden zijn bedrijven / winkels / instellingen die ons 
sponsoren. Het streven is dat elke ‘vriend’ een klein 
bedrag bijdraagt en dat wij als club daar ons clubblad 
en website mee in de lucht houden. De ‘vrienden’  
ontvangen van ons een posterstander in A6 formaat 
met daarop ‘ik ben vriend van KV ONDER DE  

WADDEN’. Die kunnen ze op hun bureau, balie of 
toonbank zetten. Daarnaast vermelden we iedere 
‘vriend’ in ons clubblad Het Baken én op onze website.

Helaas, nog even niet gezellig samen klussen!
Maar niet getreurd, er is ook dit jaar weer genoeg te 
doen. We pakken het weer aan zoals vorig jaar. Zie 
je mail voor de lijst van klussen. En voilá, zoek uit je  
favoriete klus!
Sommige klussen zijn al op ondoorzichtige wijze in  
achterkamertjes vergeven, maar op de meeste kan 
nog ingetekend worden!
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Kaas - noten - wijn - kado’s - 
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www.jellemaspecialiteiten.nl

Helaas, dit jaar geen gezellige bijeenkomst in de  
Meerton met zijn allen en een biertje na. Nee , we waren 
met zijn 19’en bijeen via de https://meet.jit.si link. Een 
soort Zoom maar dan net weer iets anders. Vooraf een 
keer proefgedraaid of het ook zou lukken met meer 
dan een paar, en inderdaad, dat lukte. Toch was het wel 
even wennen voor ons hoor! Trouw hadden wij steeds 
onze microfoon uit staan en mochten we pas praten 
als we een virtueel handje hadden opgestoken en onze 
voorzitter (voor de laatste keer Mathijs) ons het woord 
gaf. Akelige rondzingende bijgeluiden waren ons deel 
als we toch even meer microfoons aan hadden staan 
en veelvuldig vergaten we om op de juiste knoppen 
te drukken als we gingen praten! Sommigen, de  
‘slimmerikken’, hadden al een mooie bijpassende  
achtergrondfoto in dit programma geplaatst. Dat lukte 
mij op een gegeven moment ook, maar toen verander-
den mijn bewegingen in die van een robot, dus maar 
snel weer terug naar af.

Omdat ik jarig was de 26e, deden alle aanwezigen een 
serieuze poging om voor mij het ‘Lang zal ze leven’ 
te zingen, maar door de vertragingen bleek het toch 
erg lastig om een harmonieus koor te vormen, maar de 
goede bedoeling deed me goed!

Een tijdlang discussieerden we over het advies van de 
Kascommissie. Die vond dat we als club toch iets meer 
moeten doen om het consumptiegeld van de woens-
dagavonden (het ‘blikje’ onder de bar) in beeld te  
brengen. Uiteindelijk hebben we met zijn allen  
besloten om hier wat acties op te zetten. Niet dat het 
daarmee een volledig sluitend financieel verhaal wordt, 
maar wel iets beter vonden we.
Dan was er nog het item dat met een C begint. Welke  
Corona regels gelden er op dit moment en hoe  
vertalen we die naar een kanoclub? Het RIVM heeft 

haar richtlijnen en de TKBN, waar onze club ook lid 
van is, ‘vertaalt’ deze. Maar ja, wat doe je als er dan 
verschillen in uitleg en interpretatie ontstaan? Best 
nog lastig, want we willen natuurlijk eigenlijk heel 
graag weer met elkaar het water op en onze trainings- 
avonden en tochten hervatten. Maar tsja, daar is het 
gewoon nog wat te vroeg voor, als club kunnen we het 
niet maken om ‘het randje’ van de regels op te zoeken. 
Lekker zelf varen kan natuurlijk wel!

Verder was het nog even spannend of de voorge- 
dragen nieuwe bestuursleden, Jos Meinen en ik, wel 
de goedkeuring van de vergadering zouden krijgen, 
maar gelukkig, unaniem werden wij beiden het bestuur 
in gestemd! 

De beide vertrekkende bestuursleden hebben we  
hartelijk bedankt voor hun trouwe diensten, hierover 
elders in dit blad meer!

Het volledige verslag van de Jaargadering en de  
stukken vind je op onze website. Ook vind je daar  
informatie over de Corona-regels.

De Jaarvergadering ODW - 26 maart 2021
Door Jettie Andringa



We moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Des te meer 
reden om er op uit te willen. Bezig met routeplanning 
kan dan een extra kwelling zijn… of een voorbereiding 
op betere tijden. Van dat laatste ben ik uitgegaan bij 
de digitale avond over routeplanning voor onze ka-
novereniging op 3 maart j.l. 

Voor de kano is een GPS toestel erg handig. Mobiele 
telefoons krijgen steeds meer mogelijkheden, maar 
ze zijn niet allemaal waterdicht en de batterij is  
eindig. Maar eerst even naar de andere routeplanners: 
natuurlijk begint routeplanning tegenwoordig met 
google-maps. Vriendelijk in gebruik voor zowel auto 
als fiets, lopend en zelfs het openbaar vervoer. Met tal 
van opties zoals het actuele overzicht van Covid 19 per 
land. Met dat gele poppetje in de rechts-onder-hoek 
krijg je zelfs een preview van de plaats waar je langs 
gaat en waar je naar toe wilt. Tenminste in Nederland 
en o.a. Frankrijk. Het zoeken van een instapplaats met 
je kano wordt hier ook eenvoudiger door.

Zeker voor wat langere reizen is My Maps, verbonden 
aan google-maps, een heel plezierige tool. We hebben 
in 2019 de reis naar de Noordkaap gemaakt. Ook op 
de mobiele telefoon zijn dan de dag-ritten weer snel 
te vinden.  Een paar andere routeplanners die wij ge-
bruiken zijn ViaMichelin, daarin  kun je aangeven dat 
je met camper of caravan op pad  bent. Deze plan-
ner zoekt dan de passende paden voor je. En voor de 
mensen met een electrische auto adviseer ik de ANWB 
routeplanner. Daar kun je zelfs het merk auto invullen 
en krijg je op je rit van Franeker naar de Middellandse 
Zee, afhankelijk van je actieradius, ook de geadviseer-

de oplaadpunten, inclusief de extra tijd die dat vraagt 
om op je bestemming te komen.

Voor de GPS heb je tegenwoordig veel gratis kaarten. 
Voorheen was je vaak veel geld kwijt aan duur kaart- 
materiaal o.a. van Garmin. Intussen zijn er de 
Openstreetmap, de Openseamap en de Openfiets-
map. Gratis te downloaden. Soms wat lastig te instal-
leren, al vind je op internet, zoals bij You-tube, daar  
goede instructie voor. Stentec Software heeft een  
gratis vaarkaart Friese Meren voor PC en mobieltje. 
Hun andere kaartmateriaal is niet gratis. Op de site 
GPS-wijzer staan ook nog tal van zeer bruikbare  
kaarten met bijbehorende links.

Voor het openbaar vervoer zijn de NS planner en de 
planner van de Deutsche Bahn uiterst praktisch. Voor 
degene die de bergen in gaat, wandelend of fietsend, 
te maken heeft met hoogteverschil, is de Ape-map 
heel praktisch. Wie fietst voor zijn plezier, vooral over 
goede fietspaden, waarbij de route meer van belang 
is dan de uiteindelijke bestemming, kan goed gebruik 
maken van Fietsknoop.nl.

Voor de kano gebruik ik Wikiloc Outdoor Navigatie 
GPS. Dat is gratis zolang je de routes op je eigen GPS 
zet. Om je mobiele telefoon daarvoor te gebruiken  
betaal je tegenwoordig tien euro per jaar. Wikiloc 
is geschikt om je eigen route in de plattegrond te  
tekenen. Ook kun je een route opnemen die je aan 
het varen bent. Het vraagt wel van je dat je een  
account aanmaakt. Met de gebruikersnaam kanoplan-
ningodw@gmail.com, wachtwoord “Cursus3Maart” 

RouteplanningRouteplanning
Door Jaap Kooistra
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kun je wel eens een kijkje nemen in het programma. 
Bij allerlei buitensporten, met name die buiten de  
gebaande paden, kun je hier veel plezier van hebben. 
Geleidelijk ontstaat er een gigantische bibliotheek van 
paden over de hele wereld. Ook voor Friesland zijn er 
al heel veel kanoroutes te vinden waaronder de non-
stop Elfstedentocht en de routes die met de Friesland 
Gigant gevaren zijn de afgelopen jaren. In de power-
point staat een beperkte handleiding maar de meeste 
zaken wijzen zichzelf.

In de presentatie vind je verder links naar het binnen-
vaart-politiereglement, kano-vaarregels in Nederland, 
geldend voor “Door spierkracht voortbewogen sche-
pen” en een aantal verwijzingen naar you-tube filmpjes 
om de GPS te gebruiken en naar ander handige tools. 
Specifiek voor de kanoër zijn een aantal App’s te over-
wegen voor op je mobiele  telefoon. Met Windfinder 
en Windy is het goed inschatten naar welke kant je  

geblazen wordt en hoe hard. Life 360 is een app waar-
mee ze thuis kunnen inschatten waar je bent en wan-
neer je komt eten. Met Strava wordt bijgehouden wat 
je route is geweest en wat je snelheid was. Daarmee 
kun je ook nog een soort competitie met andere kano-
ers aangaan.

Zoals duidelijk mag zijn, is dit alles vooral van toepas-
sing voor land en binnenwater. Voor routeplanning op 
zee komen heel veel andere zaken kijken zoals stro-
mingen, getijden, communicatie en  bakens. Mensen 
als Addie, Martin en Roel weten daar veel over te  
vertellen en ook verzorgde Kees  daar in het verleden 
wel eens een avond over.

Heb je interesse in mijn power-point presentatie? Laat 
het mij weten via de mail: jaap-kooistra@home.nl , dan 
stuur ik je de presentatie persoonlijk toe.

Ook bij het begin van dit  vaarseizoen worden we  
helaas beperkt door de maatregelen die gelden  
vanwege COVID-19. Buiten sporten mag momenteel 
maximaal in groepjes van 2 personen en de aanbe-
veling is om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te  
blijven. De anderhalve meter regel geldt nog steeds en 
dat maakt het opleiden voor de praktijk van KVT en ZV 
deels onmogelijk. Maar we houden moed en hebben 
toch een aantal activiteiten op de vaarkalender gezet. 
Zodra de regelgeving minder streng wordt hebben we 

Van de Zeecommissie
Door Elbrich Kuipers

in elk geval al activiteiten staan. We houden de actu-
aliteit op het gebied van de maatregelen bij en zodra 
weer meer mag dan zullen de trainingen hervat wor-
den. We kijken hierbij ook naar de aanbevelingen van 
de TKBN. Ik wens iedereen veel kanoplezier en zoals 
een fries spreekwoord zegt: “As it net kin sa as it moat, 
dan moat it sa as it kin”.




