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Verenigingsbestuur
Voorzitter:
Mient Raap

Secretaris:
Peter Gerritsma
Penningmeester:
Luise Muller

Rietschar 3, 8607 KJ Sneek
m.raap@home.nl

secretariaat@dekanoniers.nl

penningmeester@dekanoniers.nl

Algemeen bestuurslid:
Watze Roorda

wtroorda@hotmail.com

Algemeen bestuurslid:
Geert-Jan Bos

g-j1997@outlook.com

Website: www.dekanoniers.nl
Mail: Info@dekanoniers.nl
Bank: NL49RABO03595.93.208
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Overzicht Commissies
Online
Geert-Jan Bos, Jan Kleefstra,
Daniel van der Meulen

Zwembad Cursus
Daniel v.d. Meulen

Redactie
Geert-Jan Bos, Watze Roorda

Jeugd
Het bestuur

Beheercommissie
Sjouke Zijlstra, Wilco Bosma,
Albert Bergstra

Kantine Commissie
Feikje Sterk, Josien Sinnema

Ontvangst nieuwe leden
Sjouke Zijlstra, Leo Mos,
Watze Roorda
Evenementen:
BBQ
Geert-Jan Bos, Marleen Van der Grijp
Daniel Van der Meulen
Open Huis
Geert-Jan Bos, Leo Witjes
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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
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Algemene mededelingen
Het lidmaatschap loopt van januari t/m december en wordt telkens voor 1 jaar
verlengd. Opzegging dient schriftelijk voor 1 december bij de secretaris bekend te zijn.
Contributie
-Volwassen lid:
€ 37,50
-2de volwassen lid:
€ 27,50
-Jeugdleden (tot 18 jaar) € 22,50
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
€ 25,00
- Tweede jaar
€ 37,50
- Derde jaar
€ 50,00
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
Het mooie weer is eindelijk gekomen. Tot en met 28 mei was het koud en hebben we
veel regen gehad. 29 mei kwam de omslag. En precies op die dag gingen 14 leden
naar Gieten om aan een trektocht te beginnen. Het is de hele week droog gebleven.
Vrijdagavond weer heerlijk in het eigen bed slapen met de volgende dag weer
bakken regen. Hoe kun je zo iets plannen???? Het verslag van de trektocht zal in
een volgende Ruggensteun komen. Ook lijkt het coronavirus met het mooie weer
zich terug te trekken. Ook het massaal vaccineren werpt zijn vruchten af. Het biedt
het verenigingsgebeuren weer meer mogelijkheden.
ALV:
Zo organiseren we op woensdagavond 30 juni de ALV. Deze wordt gehouden in het
dorpshuis De Sethage, Grevenweg 2a te Vegelinsoord. We beginnen om 19.30 uur.
De agenda en bijbehorende stukken voor de ALV worden apart toegezonden. De
coronaregels gelden dan nog wel. Bij binnenkomst worden de nodige vragen gesteld
m.b.t. het coronavirus.
Je dient je van te voren aan te melden via www.dekanoniers.nl/alv2021 of via
secretariaat@dekanoniers.nl .
Het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt en bijgevoegd om ons als vereniging aan
te sluiten bij de TKBN (Toeristische Kano Bond Nederland). Het bestuur ziet steeds
meer verplichtingen op zich af komen. Bij de TKBN zit veel kennis en know-how. Het
bestuur kan daar altijd een beroep op doen. Om de maand krijgt iedere lid van de
vereniging het blad kanotities thuis gestuurd. O.a. staan er tochtverslagen in,
aankondiging van tochten en wat al niet op het kanogebied. Het lidmaatschap is een
stimulans om het kanovaren te optimaliseren en slapende leden weer enthousiast te
krijgen. Tevens komt er maandelijks een nieuwsbrief uit met actueel nieuws. Het
lidmaatschap heeft financiële consequenties. Het voorstel vind je bij agendapunt 10
van de agenda.

Nieuwe leden:
Piet Koen, Herman Bos, Esther Koppens van harte welkom bij de Kanoniers. We
wensen hen heel veel kanoplezier.

Tochtverslagen:
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In de Ruggensteun vind je 2 verslagen van bijzondere tochten. Molkwerum –Workum
via het IJsselmeer weer naar Molkwerum en Veessen via de IJssel en het
Apeldoorns kanaal naar Heerde.
Het bestuur wenst u veel mooie kanotochten en zien graag de verslagen tegemoet
om die in een volgende Ruggensteun te plaatsen.
Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Mient
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A.L.V

Woensdag 30 juni om 19:30
In de Sethage, Grevenweg 2a te Vegelinsoord
Deuren open vanaf 19:15.
Je dient je van te voren aan te melden via
www.dekanoniers.nl/alv2021 of via
secretariaat@dekanoniers.nl .
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Tochtverslag Apeldoornskanaal
Zaterdag 8 mei 2021 tocht Gelderse IJssel- Apeldoorns Kanaal 30 km
Leo, Siep, Mient, Ronald en Peter
Leo en Leo hebben deze tocht bedacht n.a.v. mooie
fietstochten langs het Apeldoorns kanaal.
We vertrokken vanuit het jachthaventje te Veessen na
een auto een paar honderd meter bij de
eindbestemming geplaatst te hebben. We maken
namelijk een rondje: eerst stroom afwaarts de IJssel
af en linksom weer terug door o.a. Het Apeldoorns
kanaal.
Met een matige wind en stroom mee maken we
ongeveer 9 km per uur over de grond en na bijna
twee uur varen zitten we in Hattum op het terras
koffie te drinken.
Een goed begin, de IJssel kronkelt prachtig door het typische rivier landschap, kribben,
zandstrandjes, wilgen, ooievaars, een paar vissers, een enkel vrachtschip en enkele pontjes, de
tijd staat hier stil, de rivier beweegt.
Na de koffie en lunch het Apeldoorns kanaal in met na een paar honderd meter een niet meer
in werking zijnde sluis. Erachter staat het kanaalwater meer dan 3 meter hoger en daar begint
het moois. We varen door het groen, mooie hoge oevers met veel bever sporen, puntige
takken en burchten verscholen in de wal. Vorig jaar hebben twee beverfamilies bijna het
kanaal droog gelegd met 15 meter diepe gangen. Het
waterschap was er nog net op tijd bij.
Omdat er onderweg vele stuwen en gemalen zijn
moesten we een keer of 7 overdragen, gelukkig had
iedereen een karretje of wielen bij zich.
Begin van de middag begon de wind aan te wakkeren
en werden we verrast op regenbuien. Nog 10 km te
gaan door de Groote Wetering, een saai
afwateringskanaal waar
geen eind aan kwam.
Zwijgzaam voeren we richting eindbestemming die bij iedere
bocht, beton brug en elektriciteitspaal maar niet dichterbij wilde
komen.
Maar toen we die bereikt hadden was het leed al weer snel
vergeten.
Al met al een mooie afwisselende en uitdagende pittige tocht
die voor herhaling vatbaar is. Leo’s....bedankt.
Peter
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(Veiligheids-) Regels voor De Kanovaarder
Veiligheidsregels voor de tochtleider.
1.
2.

Deelname aan kanotochten is voor iedereen op eigen
verantwoording. Men dient zich te houden aan de instructie’s van de
tochtleider.
Bij het varen op open water en (te verachten) harde wind is het dragen
van een zwemvest verplicht.

3.

Jeugdleden (leden jonger dan 18 jaar) zijn verplicht om bij alle activiteiten in
de kano op het water een goedgekeurd zwemvest te dragen. Ook iedereen,
die een kano van de club huurt, is verplicht een zwemvest te dragen.

4.

Ga als een groep varen op open water, waarbij de tochtleider de
controle houdt (vaart aan de zijkant), hij of zij benoemt een
kanovaarder die als laatste (achterste) peddelaar vaart. Beide
kanovaarders dragen een fluitje. Voorkom uitwaaieren van de groep
waarbij niet iedereen meer is te bereiken.

1.
2.
3.
4.
5.

De tochtleider let verder op de volgende punten.
Een ieder zorgt voor voldoende drijfvermogen in de kano.
Neem droge kleding mee.
Neem voldoende eten/drinken mee.
Zorgt voor een E.H.B.O.-doos, reddingsdeken -zak (wordt in voorzien
door de kanovereniging)
Een mobiele telefoon.

Tijdens de tocht mag de tochtleider de route zo nodig wijzigen.
Dit kan bijvoorbeeld door:
- Het omslaan van het weer
- Door drukte van andere boten op het water
- Of als de tocht voor één van de deelnemers te zwaar blijkt te zijn.
Het Bestuur.
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Beginnerscursus zee varen Wirdumerklap

Klaas Hofman organiseert van vrijdagavond 3 september, vanaf 19.00 uur tot en met
zondag 5 september, 20.00 uur een cursusweekend zeekajakken voor beginners.
Een aantal leden van onze vereniging heeft dit in het verleden al eens gedaan en het
is een echte aanrader om deze cursus te volgen. Aanmelden kan via de website
Klaas Hofman kanocentrum Wirdumerklap.
Pieter Hiemstra, Watze Roorda en Leo Witjes hebben zich reeds aangemeld.
Lijkt jou dit ook leuk om te doen?
Neem dan contact op met Klaas Hofman via www.wirdumerklap.nl
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Kanotocht Molkwerum-Workum
Voor zaterdag 1 mei was door Siep Vellinga de tocht georganiseerd en de deelnemersgroep
bestond uit 7 personen. Het weer werkte best aardig mee, droog, een beetje zonnig, wind
NW2-3 en een buitentemperatuur van 11 graden.
Goede omstandigheden om ook eens het IJsselmeer op te gaan.
Planning was vanuit Molkwerum binnendijks eerst naar Workum en door de zeesluis van
Workum via het IJsselmeer naar de aanlandingsplaats ter hoogte van Molkwerum.
In Hindeloopen hebben we een pauze gehouden en zijn daarna doorgevaren naar Workum.
Daar hebben we even geluncht en toen naar de sluis van Workum. De sluismeester gaf aan
dat we per boot €5.= moesten betalen, maar de menselijkheid liet hij meespreken en mochten
we met z’n zevenen voor een totaal bedrag van €15.= wel geschut worden.
Aan eind van ’t Soal werden nog even enkele afspraken gemaakt hoe wij over het IJsselmeer
zouden varen.
Siep zou voorop varen en de richting bepalen en Jan Kleefstra zou de hekkensluiter zijn.
Gezien het grote water, de golfslag en mogelijkheid van een ongelukje werd verder
afgesproken bij elkaar te blijven, goed op jezelf te letten en ook met anderen contact te houden.
De wind was afwijkend van de voorspelling, was W2-3 en daardoor kwamen de golven dwars
op onze route. Liever had men natuurlijk de golven op de kop gehad, maar met bovenstaande
afspraken en onze zwembadcursus ervaringen moet dat voor menigeen wel een vertrouwd
gevoel gegeven hebben.

Een oversteek van zo’n 6 km, vrijwel in één rechte koers, en rekening houdend met verboden
natuurgebied. Al na 2 km viel de groep uiteen en moest er even aan de afspraak om bij elkaar
te blijven herinnerd worden.
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Ter hoogte van het verboden gebied leek daar nog een andere watersporter aanwezig te zijn.
Of het een surfer of kanoër was kon ik niet direct vaststellen gezien zijn bewegingen en koers.
Al gauw kwamen we dichterbij en bleek het een kanoër te zijn die in de problemen was geraakt.
Hij was omgeslagen, kon niet meer in zijn kajak komen en zwom naar de boei van verboden
gebied.
Reden genoeg om onze koers te verleggen en te kijken of hulp gewenst was.
Al direct was de conclusie dat hij geholpen moest worden, want hoewel hij de wind naar de
kust mee zou hebben, was het wel een afstand van 700 meter uit de kust!

Hij had een kano met slechts één gesloten compartiment, een klein beetje drijfvermogen in de
voorpunt en dus een volledig met water gevulde kano. Zelf had hij slechts een dun neopreen
surfpak aan en geen zwemvest!
Hij gaf in het Duits aan dat hij niet kon eskimoteren en daarom ook niet meer in zijn kano kon
komen.
De drenkeling (leeftijd 30 jaar ….?) werd duidelijk gemaakt de kano aan Jan te geven en verder
aan zijn voorpunt te gaan hangen. Ondertussen dreef zijn peddel weg. In de golven is die
peddel moeilijk te volgen en heb ik die met een snelle actie veilig gesteld en aan Peter
Gerritsma gegeven.
Omdat de kano vol water zat, met slechts alleen achter drijfvermogen, was het een bijzonder
zware klus om de kano te keren en leeg te krijgen. Door de kajak van Jan te stabiliseren en
met extra assistentie van Peter hebben we gezamenlijk de kano leeg kunnen krijgen.
Daarna was het zaak om de drenkeling in zijn kano te krijgen.
Gezien zijn kano-capriolen konden we niet verwachten dat hij zou weten hoe in de kano te
komen, maar met enkele aanwijzingen kwam de Duitser met de hielhaak supersnel weer aan
boord!!
Gezien de watertemperatuur van 10 graden en de tijd dat hij al in het water had gelegen was
onderkoeling zeer wel mogelijk. Hij was echter nog goed aanspreekbaar. Hij wilde alleen
verder varen via het IJsselmeer naar Hindeloopen, maar dat zou onverantwoord zijn.
Als iemand is omgeslagen is de kans aanwezig dat hij door alle emotie al snel weer omslaat.
Hij is met ons meegevaren en aan de peddelslag kon je wel vaststellen dat hij niet veel kano
ervaring had.
Uiteindelijk is hij aan landzijde naar zijn camping in Hindeloopen teruggevaren.
Als je leest hoe onderkoeling negatief kan ingrijpen op je handelen dan zal hij beseffen welk
een mazzel hij heeft gehad dat we op tijd bij hem kwamen en konden helpen!!
Het behoeft geen betoog wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan.
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Terugkijkend op onze tocht kan je vaststellen dat op groot water andere krachten werken.
Ver verwijderd uit de kant, grotere golfslag, onregelmatige golven.
Het blijkt moeilijk te zijn goed bij elkaar te blijven, maar dat is wel zeer gewenst. Aangeven
waar je grens ligt en elkaar in de gaten houden.
Als iemand omslaat kunnen anderen daardoor sneller reageren en is assistentie van meerdere
kanoërs mogelijk en vaak gewenst. In zwembad doe je de redding alleen, maar nu zijn we met
drie man in touw geweest!
Een fluitje voor noodsignaal gebruiken is na een afstand van een paar honderd meter nihil.
Helaas hebben een paar mensen van onze groep de redding niet waargenomen…….
Temperatuur van het water (10’) en luchttemperatuur kunnen snel leiden tot onderkoeling.
Lees ook eens een artikel over onderkoeling en de gevaren daarvan.
Alleen kanoën op groot water en met weinig ervaring en bij deze temperatuur is niet aan te
bevelen.
Een zeekano is een vereiste op groot water.
Mooi als iedereen de reddingen kan toepassen, als redder en drenkeling.
Bij onbekendheid daarvan blijkt dat de redder(s) met duidelijke aanwijzingen wel de drenkeling
weer in de kano te krijgen is.
Ronald le Rutte
In plaats van een nabespreking ook aan de deelnemers van de tocht:
Siep, Albert, Jan, Peter, Pieter, Leo, Ronald
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Vaarkalender 2021
Activiteitenkalender 'De Kanoniers’ zomer 2021
iedere woensdagavond van begin april tot oktober vaaravond vanaf 19.00 uur
Datum

Tijd

Bij

vr

25-6

09:00

Loods

Schoolkanoen
Sevenwolden

w
o
za
za
za
za

30-6

19:30

07-8
14-8
21-8
28-8

N.T.B

Vegelinso
ord
Loods

A.L.V in de
Sethage
Verrasingstocht

09:00
09:30

Loods
Loods

zo
za
za

29-8
4-9
11-9

08:30
08:00
18:00

Loods
Loods
Loods

za
za

18-9
25-9

15:00
09:00

Loods
Loods

za
za

2-10
9-10

09:00
09:00

Loods
Loods

za

16-10

09:00

Loods

Rondje Lemmer
25
Groot rondje
23
Sneek
Kampen
25
Marker wadden 20
Giethoorn
25
middag / avond
BBQ
Actie Skjin
N.T.B
Wetter
Blikvaart
20
Makkum
Workum
Snerttocht
15
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Omschrijving

Afsta
nd

Organisator
Atte,
Albert,
Geert-Jan,
Marleen,
Mient(o),
Watze (m) Tsjirk
Bestuur
Roelof
Leo Mos
Peter
Leo Witjes
Leo Witjes
Siep
BBQ Commissie
Bestuur
Sjouke
Mient
Atte
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Ligplaatsen
Momenteel zijn alle ligplaatsen bezet. Een ieder heeft zo zijn eigen ligplaats, echter we lopen
soms toch wel tegen knelpunten aan. Bijvoorbeeld: en actief lid die de kano op 3 of 4 hoog
heeft liggen en op eigen kracht de kano niet uit de stelling kan krijgen heeft een probleem om
alleen even te gaan kanoën. Het bestuur vraagt de leden die de kano op de onderste of 1 na
onderste ligplaats heeft liggen of zelf 2 kano’s en niet meer kanoot of bijna nooit, de ligplaats
te willen ruilen met het eerder genoemde voorbeeld.
Je kunt het even doorgeven aan Roelof Grondsma, r-grondsma@home.nl of 0513-416704 /
06-52775182.
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