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Verenigingsbestuur 
 
   Voorzitter: 

Remmelt de Haan voorzitter@dekanoniers.nl 
 

Secretaris: 

Geert-Jan Bos secretariaat@dekanoniers.nl 

 
Penningmeester: 

Luise Muller penningmeester@dekanoniers.nl  

 
Algemeen bestuurslid: 

Watze Roorda                   wtroorda@hotmail.com 

 
Algemeen bestuurslid: 

   Peter Gerritsma              p.gerritsma@icloud.com 

 

 

Website: www.dekanoniers.nl 
Vaarkalender: 
dekanoniers.nl/vaarkalender 

Mail: Info@dekanoniers.nl 
Bank: 
NL49RABO03595.93.208 
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Overzicht Commissies 
 
   Online 

Geert-Jan Bos,  
Daniel van der Meulen 

 
Redactie 
Geert-Jan Bos, Watze Roorda 
Secretariaat@dekanoniers.nl  

Training en Opleidingen 
Geert-Jan Bos, Watze Roorda 

   Jan Kleefstra, Atte Visser 
 

Jeugd 
Het bestuur 

 

 

Beheer 

Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma, 
Albert Bergstra 

 
Ontvangst nieuwe leden 
Watze Roorda, 
Sjouke Zijlstra 

 

 
  
                                   Evenementen: 

BBQ 

Geert-Jan Bos, Marleen Van der Grijp 
Daniel Van der Meulen 

 
Skjin Wetter 
Remmelt de Haan 

Kantine Commissie 
Josien Sinnema, Marleen v.d. Grijp, Luise Müller 

 

 
Stalling 
Roelof Grondsma 
r-grondsma@home.nl 
0513-416704 / 06-52775182. 

 

 
 

Avondmarathon 
Geert-Jan Bos, Leo Witjes, 
Daniel van der Meulen 
avondmarathon@dekanoniers.nl 

 
Foto wedstrijd 
Geert-Jan Bos, Leo Witjes 

mailto:Secretariaat@dekanoniers.nl
mailto:r-grondsma@home.nl
mailto:avondmarathon@dekanoniers.nl
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Algemene mededelingen 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens voor 1 jaar 
verlengd. Opzegging dient schriftelijk voor 1 december 2022 bij de secretaris bekend 
te zijn. 

Contributie 2023  

- Volwassen lid:                 € 37,50 
-2de volwassen lid:    € 27,50 

-Jeugdleden (tot 18 jaar)    € 22,50 

- Hoofdgezinslid (TKBN)       € 15,00 

 
De vaaravond is op woensdagavond in de periode april t/m september. 
De Kanoverhuur staat onder leiding van het Bestuur. 
Verhuur:                             kano               Canadees 
-Per avond, € 3,00 En € 5,00 
-Per halve dag € 5,00 En € 10,00 
-Per hele dag € 7,50 En € 15,00 
-Per week € 30,00 En € 60,00 

 
Huur prijzen zijn inclusief peddel, zwemvest, spatzeil en drijfvermogen. Nieuwe leden 
kunnen voor een heel vaarseizoen (april tot en met oktober ) een kano huren. Er kan 
echter niet aanspraak gemaakt worden op dezelfde kano gedurende het jaar.   
 
Prijzen :                                         
- Eerste jaar € 35,00                                           
- Tweede jaar € 47,50                                           

- Derde jaar € 60,00 

- Vierde jaar            € 75,00                                           

 
De stalling van kano’s valt onder het beheer van Roelof Grondsma (06-52775182)  
Prijzen van stalling: 
- Kano breedte tot 70cm per jaar € 30,00 
- Kano’s breder dan 70cm per jaar € 35,00 

- Sleutelborg € 10,00 

 
Je kano ligt voor eigen rekening en op eigen risico in de stalling. De bij de vereniging 
in stalling liggende kano’s zijn niet verzekerd tegen brandschade, stormschade, 
diefstal, of enigerlei andere schade. 
Hiervoor erkent de vereniging dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
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Van de bestuurstafel 

 
Inmiddels ligt het zomerseizoen weer achter de rug en zijn er veel vaartochten ondernomen.  
Fijn dat er met zoveel animo ook nieuwe initiatieven zijn aangeboord, zoals ook door de week 
overdag te gaan varen. De door Jan gemaakte film van de kanotrektocht in Duitsland hebben wij 
tijdens de barbecue-avond kunnen bekijken. Er is een container aan afval opgespoord tijdens Skjin 
Wetter, vooral in de nieuwbouw is veel gevonden. Dit jaar was er een officiële opening in het 
centrum, met veel aandacht voor al het zwerfafval. Dit zouden wij eigenlijk bij elke tocht kunnen 
doen, even een zakje vuil verzamelen, van wat wij onderweg tegen komen. De snerttocht is 
gevaren, met kruip door en sluipdoor routes, zover hoeven wij niet te gaan voor een mooie 
belevenis.  
 
De nieuwe winterkalender is verstuurd, met op zaterdag een vaarmiddag. Er wordt ook weer door 
de weeks gevaren, dit loopt nu vooral via de App-groep. Als je niet in de App-groep zit neem dan 
even contact op met het bestuur. Het varen in de herfst en in de winter is een geweldige periode! 
Houdt rekening met de omstandigheden, denk daarbij aan je uitrusting, een snack voor onderweg 
en (warm) drinken. In de winterperiode is het ook verstandig even een setje droge kleding en een 
handdoek mee te nemen, ruimte zat in de zeekano en het setje kan er gewoon standaard in blijven 
liggen.  
 
In januari wordt er weer gestart met de zwembadtraining, opgave is dus ook weer mogelijk tot 15 
december !! Na de zwembadtraining willen wij doorgaan met techniek oefenen en vaarregels onder 
de aandacht brengen, startend met theorie en vervolgens een aantal basistechniek avonden en/of 
middagen. Als je hierin mee wilt helpen en/of denken vernemen wij dat graag.  
 
 
Bestuursvergadering: 
 
Op 6 oktober hebben wij een bestuursvergadering gehad. Er is gesproken over een ingekomen 
verzoek voor (gevorderde) kajaktechniektrainingen. Het wekelijks oefenen zien wij op dit moment te 
weinig animo voor. Indien er een groep is die hier wel interesse voor heeft vernemen wij het graag. 
Wat wij wel hebben besloten is om meer aandacht te besteden aan de basistechnieken. Ruben 
Biezeman is gestopt en het bestuur mocht zijn borg (voor de sleutel) aan een goed doel geven,  
dit is de KNRM geworden. De nieuwe vaarmiddagen zijn besproken en het verzoek om door te gaan 
in de winterperiode is door ons natuurlijk gehonoreerd. De WBTR (Wettelijke verplichting voor 
verenigingen en stichtingen) is weer verder opgepakt, door nog 4 onderdelen door te lopen en 
aanpassingen op te nemen. Er is gekeken of de nieuwe energieprijzen ook een grote invloed zal 
hebben op ons budget, voorlopig is dit niet het geval.  
 
 
 
TKBN: 
 
Inmiddels is het nieuwe clubblad van de TKBN al weer normaal aan het worden. Ook is er door 
Mient een tocht georganiseerd, waarbij ook andere TKBN-leden mee hebben mogen doen. Een 
mooi stukje reclame voor ons als vereniging. Als je zelf een tocht hebt georganiseerd kun je ook bij 
de TKBN een stukje inleveren, denk bij het meesturen van de foto’s even aan de AVG 
(privacywetgeving). Overleg altijd even met de deelnemers of ze het goed vinden om herkenbaar in 
beeld te komen. 
 
 
 



De Ruggensteun Editie oktober 2022 

 

 

Clubblad KV ‘De Kanoniers’                                                                                                                                   Pagina 7 van 19 
 
 

 
 
Nieuwe leden: 
 
Er zijn drie nieuwe leden bij de vereniging gekomen: Cor Faber, Sytse van der Hoek en Rita Schoen. 
Welkom bij onze vereniging! 
 
 
Wel en wee: 
 
Zo af en toe horen wij van onze leden over het wel en wee van hen zelf of gezinsleden. Het is fijn 
dat er via een berichtje of kaartje aandacht is voor onze leden die vooral bij ziekte een steuntje 
kunnen gebruiken. Echter vaak weten we het niet. Daarom het verzoek om dit bij een bestuurslid of 
bij jouw kanomaatje te melden. Komt het bericht via een lid bij het bestuur dan neemt een 
bestuurslid contact op. En ook over wat er eventueel gecommuniceerd mag worden. 
 
 
 
De afgelopen periode zijn er voor een aantal leden moeilijke boodschappen geweest m.b.t. hun 
gezondheid. Wij willen hen vooral veel sterkte toe wensen. 
 
 
Hartelijke groet, 
namens het bestuur, 
Remmelt de Haan 
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Winterkalender 2022- 2023 

Elke zaterdag middag is er de wekelijkse vaarmiddag. Opgave via de secretaris .  

 
 
Bij deelname aan de vaar-activiteiten gelden de bepalingen vermeld in het huishoudelijk regelement. 
Vervoerskosten: Bij deelname aan vaar-activiteiten betalen mede inzittenden 
 

Benzineprijs 1,75 2,00 2,25 2,50 

KM vergoeding in € 0,20 0,22 0,24 0,26 

(Ingestemd door de A.L.V in 2022) 
  
 
Bij gebruik van de kanokar moeten de voorwaarden gebruik kanokar ondertekend worden. 
 
 
Voor de actuele activiteiten agenda:  www.dekanoniers.nl/vaarkalender  

 

 
 

 Datum Tijd Verzamellocatie Omschrijving KM Organisator Kano 

Trailer 
 

za 23-10 10:00 Loods Vaarmiddag n.t.b. Atte Visser nee  
Za 29-10 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
         
Za 05-11 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
Za 12-11 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
Za 19-11 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
Za 26-11 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
         
Za 03-12 13:00 Loods Vaarmiddag  n.t.b.  nee  
Za 10-12 09:00 Loods Groningen 

grachtentocht 
N.t.b Geert-Jan ja  

Za 17-12 08:00 Loods Utrechtse 
grachtentocht (Van 
de TKBN)  

opgave voor 14 
december!!!!! 

23 km TKBN 
Toercommissie 
(Opgave via  

Geert-Jan) 

Ja Ja 

Za 24-12 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
         
Zo 01-01 13:00 Loods Nieuwjaarstocht n.t.b.  nee  
Za 07-01 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
Za 14-01 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 19:30 P2 Swimfun Docenten zwembad 

cursus  

n.v.t Training en 

Opleidingen 

Ja  

 20:00 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 
Opleidingen 

Ja  

Za 21-01 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 18:15 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 

Opleidingen 

Ja  

Vr 27-01 19:30 Sethage Vegelinsoord Tocht en nieuw 
(Voorheen 

tochtkalender en 
bowlen/ 
nieuwjaarsborrel)  

n.v.t Bestuur   

Za 28-01 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
         
Za 04-02 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 18:15 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 

Opleidingen 
Ja  

Za 11-02 09:00 Loods Dagje uit n.v.t Geert-Jan Bos nee  
Za 18-02 19:30 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 

Opleidingen 
Ja  

Za 25-02 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 20:15 P2 Swimfun Techniektraining  n.v.t Training en 

Opleidingen 

Ja  

Za 04-03 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 18:15 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 

Opleidingen 

Ja  

Za 11-03 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
Za 18-03 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  
 19:30 P2 Swimfun Zwembad Cursus  n.v.t Training en 

Opleidingen 
Ja  

wo 22-03 19:30 Sethage Vegelinsoord A.L.V n.v.t Bestuur   
Za 25-03 13:00 Loods Vaarmiddag n.t.b.  nee  

 

http://www.dekanoniers.nl/vaarkalender
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Oproep voor de fotowedstrijd 

 
Zoals elk jaar hebben we tijdens de bbq een fotowedstrijd.  
 

Maar zoals jullie gemerkt hebben is dat dit jaar nog niet gebeurd   .  

 
Maar niet getreurd.  
De wedstrijd komt terug.  
 
Heb jij tussen 1 januari 2022 en 23 december 2022 foto's gemaakt tijdens een verenigingsactiviteit?  
 
Stuur die dan in als je kans wil maken op mooie prijzen. (Naar de secretaris) 
 
Het stemmen zal plaatsvinden in week 2 van 2023.  
 
En de uitslag zal tijdens tocht en nieuw bekendgemaakt worden.  
 
Spelregels: 
We letten op: 
scherpte, verhaal, compositie, thema kano, originaliteit. 
 
We willen ook graag weten:  
 
- waar de foto is gemaakt.  
-wanneer de foto is gemaakt. 
-wie de foto heeft gemaakt.  
 

Veel succes      

 
De fotowedstrijdcommissie. 
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Zwembadcursus 

 
In het verwarmd water van Swimfun kun je de kanotechnieken onder de knie krijgen.  
Van basis- technieken tot de eskimorol, maar, en dat is zeker zo belangrijk, ook  
reddingen.  
Vooral voor nieuwe leden is de cursus van 6 lessen eigenlijk “een must”. Voor onze  
meer ervaren kanovaarders, of zij die al eerder een kanocursus hebben gevolgd, is er  
de mogelijkheid hun techniek in 3 lessen bij te spijkeren. 
 
Er zal ook nog 1 speciale dag gepland worden voor Techniektraining.  
 
Iedere deelnemer wordt begeleid door (zoveel mogelijk) dezelfde instructeur.  
We adviseren je gebruik te maken van je eigen kano (indien beschikbaar). De kano  
moet wel over voldoende drijfvermogen (luchtzakken of compartimenten)  
beschikken en (uiteraard) ook goed schoon te zijn. Eventueel kun je ook een kano van  
de club huren.  
 
Voor deze cursus geldt: je kunt alleen deelnemen als je lid bent van onze vereniging.  
Let wel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt én… Alleen wanneer er voldoende  
instructeurs zijn, wordt een plekje toegewezen. 
  
 
Als je mee wilt doen aan de cursus geef je dan op via de link voor 15 december. 
 
www.dekanoniers.nl/zwembadcursus2023 

 

 
 

http://www.dekanoniers.nl/zwembadcursus2023
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Vaarmiddag 

 
 
Zoals eerder vermeld willen we graag naast de vaste woensdag avond ook voor de leden die 
niet op woensdag avond kunnen varen een alternatieve middag plannen. 
 
Nu is het zo als we op een middag gaan varen dat het in de whatsapp groep komt van de  
Kanoniers. 
 
Mocht jij het leuk vinden om in groepsverband te varen en je kan niet op de woensdag avond  
maar wel op een andere dag in de week. 
 
Kom in de groepsapp en vaar gezellig mee. 
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Tochtverslag IJlst-Sneek-IJlst  

 
28 mei 2022: IJlst – Sneek - Oosthem- IJlst: 20,3 km 
 
Zaterdagochtend was ik, als tochtleider, al vroeg in IJlst. Onderweg een stoet oldtimers 
tegenkomend. Dit bleef nog wel een klein uur doorgaan. Ze reden de 11-stedentocht. Prachtig om 

die opgepoetste oldtimers te zien. Bij aankomst stonden 
broer en zus van Sichem TKBN-leden uit Wolvega al op 
het parkeerterrein. Even later kwamen ook de acht leden 
van de Kanoniers (Siep, Ronald, Luise, Vincent, Marleen, 
Fredy, Sjouke, Jan, Mient en  TKBN-lid Jappie van der 
Wal uit Utrecht, opgegroeid in Woudsend. Het was nu 
nog wachten op een TKBN-lid Veronica Bellwinkel. 
Echter ze kwam niet opdagen. Helaas had ik ook geen 
telefoonnummer van haar. Zodoende gingen we later dan 
gepland van wal. De weersvooruitzichten waren prima, 
half bewolkt en 21 graden. Via de meanderende 
Riperfeart kwamen we op de Swarte Brekken. Daar 

liggen 3 eilandjes waarvan 1 alleen nog wat 
boomstammen boven water uitsteken. In 
een boom op het grootste eiland hing hoog in 
de lucht (zo’n 8 meter) een aalscholver 
aan een vislijn. Vreselijk om te zien hoe deze 
vogel aan z’n eind is gekomen. Het is onmogelijk 
om de vogel daar weg te krijgen. Met de wind mee 
gingen we naar de Houkesloot, de hoofd 
vaarverbinding van Sneek met het 
Sneekermeer. Aan de rechter over, bij een 
zijsloot, zijn we uitgestapt en hebben de lunch genuttigd. Daarna via de Looxmagracht, het Bolwerk, 
onder de waterpoort door naar de fontein. Het is één van de elf (elke stad in Friesland heeft er één) 

fonteinen die in het kader van  Leeuwarden, Europese 
culturele hoofdstad 2018 gekomen zijn. Na de groep op 
de foto vastgelegd te hebben ook nog een fotoshoot bij 
de Sneeker waterpoort gemaakt. Via de Geau, net 
buiten de stad, gingen we via de Alde Rien en de 
Oepkepoel, naar Oosthem. In de aankondiging stond: 
onderweg een prachtig uitzicht over de landerijen met 
zijn vele weidevogels. Echter het waterschap heeft hier 
ondertussen de kades verhoogd, waardoor het landelijk 
uitzicht over de landerijen wat werd belemmerd. 
Oosthem, een prachtig dorp met een grote witte kerk 
aan het water. Via de Oosthimmer Mar naar Nijezijl en 
de Wilddraaf naar IJlst. Voor de brug zijn we rechtsaf 
gegaan, door het midden van de stad, met z’n 

prachtige grachttuinen. Aan het eind zijn we rechtsaf langs de Ruterpolder (via de westkant) onder 
de brug door naar de Geau. Voor de IJlster werf en houtzaagmolen zijn we afgeslagen naar de 
Tsjerkefeart en na de brug waren we rond 15.30 weer bij het in-/uitstappunt. Nadat we de kano’s 
opgeladen hadden zijn we naar het MFC De Utherne gegaan voor nog een gezellige nazit.    
 
Mient Raap 
Foto’s: Jan Kleefstra en Mient Raap 
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Tochtverslag de Hunze 

 
17 juli 2022, De Hunze: 16 km. 
 
Hoe deze mooie kanotocht tot stand kwam!! Gerard de Haan, regio vertegenwoordiger Drenthe en 
zuidoost Groningen reageerde begin januari op het verslag van onze kanoweek (uitkijktoren 

Elzemaat via Groningen, Zoutkamp, 
Dokkum, De Veenhoop, Joure) zie 
Kanotities 6 van 2021. Gerard: jullie 
hebben het mooiste deel van de 
Hunze overgeslagen. In overleg heb 
ik deze tocht daarom op de 
vaarkalender gezet. We hebben 
dankbaar gebruik gemaakt van 
Gerards aanbod om deze tocht mee 
te varen. Een geweldige gids die ons 
onderweg op de hoogte bracht van 
de ins en outs van dit prachtige 
gebied.   
Om 8 uur vertrokken we, Pieter, Leo 
Mos, Ronald en Mient,  met 2 auto’s 
met de polyethyleen huurkano’s van 
de vereniging. Het bleek later dat het 
maar goed was dat we onze eigen 
polyester/carbon zeekano’s thuis 

hebben gelaten.  
Na anderhalf uur rijden waren we bij de molen in Gasselternijveen. Hier stonden Gerard en Fennie, 
zijn vrouw,  ons al op te wachten. 
Gerard stelde voor om bij de 
achterliggende camping/bungalowpark 
Hunzedal in te stappen. Hier zijn lange 
lage kanosteigers.  
Vanaf de camping kanoden we door de 
camping de Hunze op. Na een 
kwartiertje kwamen we al slingerend 
langs de molen, onder de brug door, en 
verder de meanderende Hunze 
volgend. Hier zijn twee bosgebiedjes. 
Bij de tweede zien we aan bakboord 
zijde een grote bramenstruik met 
daaronder een beverburcht. Bij de stuw 
moesten we overdragen en hebben 
daar onze koffie genuttigd. Even verder 
de eerste doorvaarbare dam. Je moest 
het water lezen om niet op stortstenen 
vast te komen te zitten. Na een aantal kilometers kwamen we in het gebied Torenveen en waren er 
tot  
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Gieterveen veel doorvaarbare stenen dammetjes. Voor de brug, Bonnerklap volgden we de bijpass. 
Het bleek dat het laatste stuk bijna 
helemaal met riet dichtgegroeid was. 
Maar trekkend aan het riet kwamen we 
er doorheen. We vervolgden de Hunze 
met veel riet en plantengroei (pijlkruid, 
munt, ooievaarsbloem etc.) Ik herkende 
het nog van mijn jeugd: “Toen was geluk 
heel gewoon”. Een prachtig avontuurlijk 
stuk. Na het laatste dammetje nabij 
Gieterveen lag onder een fietsbruggetje 
net onder het wateroppervlak een ijzeren 
balk. Tussen wal en rechter pilaar was 
net nog ruimte voor een kano om er 
langs te kanoën. De Hunze werd breder 
met hogere wallen en wat heuvelachtig. 
Aan de linkerkant was een goede uitstap 
plaats en hebben we geluncht. Aan de 

overkant werden we opgemerkt door een kudde nieuwsgierige Limousins (koeien) lopend in een 
veld met heel veel Jacobskruid. Als het groeit laten de grazers het staan maar als het hooi is eten 
ze het op en gaan dood door het giftige Jacobskruid. Na onder de  N33 te zijn gevaren kanoden we 
langs het uitkijktorentje bij Elzemaat. We zijn nog een paar kilometer verder gevaren en achter de 
volgende brug zijn we bij een kanosteiger en parkeerplaats uitgestapt. Hier stond Fennie ons al op 
te wachten. Wij konden met Fennie en Gerard meerijden naar het startpunt en na een half uurtje 
konden ook wij de kano’s opladen en weer op huis aan. We zouden deze keer niet over Groningen 
maar binnendoor over Appelscha gaan. Echter dan moet je wel een Tom Tom hebben die uptodate 
is. De oude TomTom gaf soms aan dat we midden in een weiland reden. Na een lange omweg 
kwamen we in Oosterwolde. Een pluspunt was dat de brandstof hier zeer goedkoop was. “Elk 
nadeel heeft z’n voordeel”. Zo rond 17.30 uur waren we weer in Joure. We hebben een genoten van 
een prachtige zonnige kanotocht, Gerard had niets te veel gezegd. Gerard en Fennie hartelijk dank, 
top. 
 
Mient 
Foto’s: Mient Raap 
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Tochtverslag Joure-Akkrum-Joure 

 
3 september, Joure - Akkrum - Joure, 25 km. 
Zaterdag 3 september, om 9.00 uur stond de koffie en gebak klaar voor de kanoërs. Er waren 4 
TKBN leden van elders, maar wel met een Friese achtergrond; vader en zoon van Sichem uit 

Wolvega, Mirjam Dijkstra uit Baarn, 
geboren in St. Niek en Margriet Rota 
uit Doesburg, geboren in Drachten 
en 4 leden van onze eigen 
vereniging: Jan, sjouke, Ronald en 
Mient. Het is het 1e jaar dat de 
vereniging aangesloten is bij de 
TKBN. Dit was de 2e tocht die open 
stond voor de TKBN leden. Na de 
koffie werd er een groepsfoto 
genomen en vertrokken we via 
Broek-Noord. Broek-Noord was 
vroeger een arm dorpje met veel 
kleine boerderijtjes. De oude 
boerderijtjes zijn vervangen door 
zeer luxe woningen met veel grond. 
Volgens de weinige lokale bewoners 
is de gezelligheid met de komst van 
de grote woningen wel een beetje 

weg. In Goingarijp moesten we voor de sluis door een groep skûtsjes laveren. Ze maakten zich 
gereed voor een zeilwedstrijd. Op het kleine (opgespoten) eilandje Eva in de Goingarijpsterpoel 
hebben we, even genietend van de rust, gepauzeerd. De zon scheen volop en met een oostelijk 
windje was het daar goed vertoeven. 
We kanoden langs de camping door 
het vakantiepark (3e ingang) naar de 
ingang van het dorp Terhorne. In de 
volksmond wel Kameleondorp 
genoemd. De terrassen zaten al vol 
en bij het vertrekpunt voor de 
boottocht naar het Kameleoneiland 
stonden lange rijen mensen te 
wachten. Topdrukte dus. Ook wij 
gingen langs het Kameleoneiland 
naar Akkrum. Bij de passantenhaven 
was het druk maar bij een hoge 
steiger konden we er uit voor onze 
lunch. Via de grachten van Akkrum 
gingen we door het lage midden van 
Fryslân naar Akmarijp. Wat een 
vergezichten en rust. Na een korte 
stop voor Akmarijp waren we rond 16.00 uur weer bij ons verenigingsgebouw. Onder het genot van 
een bak koffie hebben we de tocht nog even geëvalueerd. Het was een fijne ontspannende tocht, 
o.a. ook door het uitwisselen van de verhalen met 4 mensen van elders. 
Mient Raap 
Foto’s: Mient Raap 
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Tochtverslag Land van Waal-en-Maas 

 

Tocht Land van Waal-en-Maas, 16-17-18 aug 
Deelnemers: Mient, Jan, Leo en Ronald 
16-18 augustus 2022 
 
Geprikkeld door een paar artikelen over de Waal deed mij besluiten om eens een tocht over de 
Waal en Maas te maken. Vorig jaar al wat verkenningen gedaan via Google Maps, de waterkaart 
van de ANWB en verder info van internet verzamelen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat 
je zoal onderweg kon tegenkomen.  
Het rondje Waal-Maas is ongeveer 72 km en daarvoor werden 3 dagen uitgetrokken, want het 
moest een tocht worden waarbij niet alleen afstanden afgelegd zouden worden maar ook ruimte 
was voor bezoeken van mooie steden, zoals Woudrichem, Heusden, Zaltbommel.  
De Waal is een drukbevaren stromende rivier, de Maas is minder sterk stromend. Het aantal 
campings is bar weinig, en vooraf ingewonnen informatie bij diverse jachthavens leerde mij dat 
overnachten met een kajak-en-tent niet gewenst was. Ook mijn opmerking dat we toch watersporter 
waren, maar helaas niet aan boord konden slapen, kon daar geen verandering in brengen. We 
waren niet welkom! 
En verder wilde ik per dag ongeveer gelijke afstanden afleggen en met  gebrek aan die  gastvrijheid 
van de jachthavens  kwam ik al gauw tot het besluit “wild kamperen”  en dus met een kleine groep 
(4-6 deelnemers) op pad!  
 

 
 
 
In verband met de droogte, lage peil op de Waal en de Maas hield ik de twee sluizen (nabij Alem en 
St Andries) in onze route in de gaten voor het geval deze niet meer zouden schutten. Sint Andries 
lag door een defect al buiten gebruik, maar wellicht op tijd te repareren ….. 
 
Wij, vier leden van KV de Kanoniers uit Joure, vertrokken ’s morgens vroeg om 07.30u. In eerste 
instantie zouden we naar een  opstapplaats nabij Herwijnen (km943) aan de noordzijde van de 
Waal gaan. Echter een paar dagen voor vertrek kreeg ik informatie dat de sluis Sint Andries 
uitgeschakeld was. 
Dat was voor ons de reden om niet halverwege de Waal te starten , maar direct noord van de sluis 
St Andries en na drie dagen minimaal te eindigen ten zuiden van die sluis.  
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Een korte verkenning ter plaatse gaf aan dat er met weinig klunen de sluis wel te overbruggen zou 
zijn. Verder kregen wij van een schippersvrouw aldaar het dringende advies niet de Waal op te 
gaan, want het was nu echt niet verantwoord. Nou, dat advies hebben we in ons besluit 
meegewogen ……. 
 

 
 
 
 
In Rossum konden we makkelijk de auto’s parkeren nabij hotel restaurant De gouden Molen en daar 
was de mogelijkheid om met de kajaks de Waal op te gaan. 
De schepen waren maar half geladen ivm extreem laag water, de bedding was smaller dan anders. 
Bij Zaltbommel even het strandje op gegaan en de stad bekeken en daarna naar Slot Loevestein  
gevaren. We hebben een prachtig plekje voor de overnachting gevonden met volop zicht over de 
Waal ,  uit het zicht van het stadje Woudrichem en tegen de schemering de tentjes opgezet. 
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De volgende dag even Woudrichem bezocht. Hier even een terrasje koffie met gebak genomen en 
tevens de flesjes met drinkwaterlaten vullen. Daarna door de Wilhelminasluis gegaan, een unieke 
sluis met waaierdeuren, te lezen op internet.  
Het was een lange tijd geleden, maar die middag hebben we wat regen gehad!  
Heusden was wat moeilijk aan te doen ivm hoge steigers en een poging om via een 
overnachtingsplaats voor campers de stad te bezoeken faalde omdat dat terrein afgesloten was met 
een afrastering …… 
De plaats van de tweede overnachting werd aan de Brabantse oever ter hoogte van Ammerzoden 
gevonden. 
De volgende dag werden we gewekt door wel 20 jonge dames. Gelukkig hadden we al wel wat 
(sleep)lijnen  gespannen om die nieuwsgierige pinken op voldoende afstand te houden! 
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De laatste dag was bewust maar een kort stukje, want het zou kunnen dat de Sluis van St Andries 
ivm defect niet zou schutten en we daardoor meer tijd kwijt zouden zijn om met de kajak naar de 
opstapplaats in Rossum te komen. 
Maar gelukkig functioneerde de sluis en waren we al gauw weer terug op de startpositie te Rossum. 
 

 
 
Het was een prachtige tocht, prima kanoweer met grote variatie van wateren, scheepvaart, enige 
cultuur en bijzondere overnachtingen. Genoten met volle teugen! 
 
Ronald le Rütte 
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