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Beste kanovrienden,

De zogenaamde sportzomer, met het EK-voetbal, Tour de France en de Olympische Spelen, is weer voorbij. Werden 
we van het voetbal en de Tour niet echt blij, de Olympische Spelen van Londen maakten veel goed: de zeilers en de 
windsurfer van het Watersportverbond leverden geweldige prestaties en namens de sectie kanovaren wil ik hen hiermee 
van harte feliciteren. Hoewel geen enkele kanovaarder de Olympische Spelen van Londen heeft gehaald, mogen we 
niet ontevreden zijn met de prestaties in het afgelopen seizoen en zijn er zeker lichtpunten op weg naar de volgende 
Olympische Spelen. Twee prestaties wil ik in het bijzonder noemen en wel de zilveren medaille van Rowdy van Eerde 
in de K1 200 meter op de Europese Kampioenschappen onder 23 jaar. Van harte proficiat, Rowdy. Uiteraard sta ik 
ook stil bij de behaalde wereldtitel kanpolo. Een fantastische prestatie.

Voor verreweg het grootste gedeelte van de kanovaarders zullen deze wedstrijdprestaties niet het belangrijkste geweest 
zijn in de afgelopen periode. Het zelf actief beoefenen van onze prachtige sport zal bij hen op de voorgrond gestaan 
hebben. Hopelijk hebben zij, ondanks de matige zomer tot begin augustus, met veel plezier gevaren op sloot, plas, 
rivier, meer of zee. Half augustus heeft het weer tropische vormen aangenomen en het is te hopen dat we nog een 
prima nazomer krijgen met volop kanomogelijkheden.

We zijn nu sinds acht maanden geïntegreerd met het Watersportverbond, en op bestuurlijk niveau zijn we enthousiast 
over de genomen beslissing. Dit gevoel wordt versterkt door de geluiden die mij bereiken vanuit het veld. Tijdens de 
geplande vergadering (op zaterdag 3 november a.s. in Nieuwegein) van kanoverenigingen van het Watersportverbond 
kunnen we een en ander evalueren!

Ik wens u veel kanoplezier en misschien tot ziens op het water of op de vergadering van 3 november.

Ep Stormink, secretaris sectorcommissie kanovaren/
bestuurslid kanovaren Watersportverbond
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bondsnieuws

Even voorstellen: onze districtsconsulenten
Het Watersportverbond werkt in Nederland via zes districten, verdeeld over zestien regio’s 
om de aangesloten verenigingen maximaal te kunnen ondersteunen. Ieder district heeft 
zijn eigen districtsconsulent. Maak kennis met de consulenten van het Watersportverbond!

V.l.n.r. Hedwich Kuipers, Roel Harbers, Frank Jibben, 
Louise Polet en Remco Remeijer. 

Alle informatie over de districten en regio’s van het 
Watersportverbond is te lezen op  

www.watersportverbond.nl - menu ‘Regio’s’

Noord-Holland, West-Holland, Zuid-Holland 
Midden en Vecht en Plassen:
Hedwich Kuipers (38), sinds najaar 1998 werk-
zaam bij het Watersportverbond.
Heeft voorts als vrijwilligerswerk/hobby: jure-
ren/lid protestcomité bij zeilwedstrijden, hobo 
spelen in een harmonieorkest: “Verenigingen 
met elkaar en met andere organisaties in con-
tact brengen. Dat is een meerwaarde van het 
Watersportverbond en een van de leukste dingen 
van mijn werk”.
Contact via:  
hedwich.kuipers@watersportverbond.nl

Rivierengebied, Deltawateren, Delta Noord, 
Brabant en Limburg:
Roel Harbers (52), sinds zomer 2008 werkzaam 
bij het Watersportverbond.
Heeft voorts als vrijwilligerswerk/hobby: muziek, 
sport en natuur: “Toen ik voor het eerst de water-
sport, en dan met name het zeilen ontdekte, was 
ik zeer verheugd dat er in Nederland zo ‘eenvou-
dig’ gewatersport kan worden. Ik had er nog nooit 

bij stilgestaan dat dit ‘watersportgemak’ een hard 
bevochten mogelijkheid is. 
Sinds ik bij het Watersportverbond zelf dit 
gevecht voer, weet ik welke energie door het 
Watersportverbond gestoken wordt in het open 
en vrij bevaarbaar maken en houden van de 
Nederlandse Wateren. Een belangrijke drijfveer 
voor mijn inzet is dan ook dat ik hoop dat dit 
besef bij meer en meer watersporters landt”.   
Contact via: roel.harbers@watersportverbond.nl 

IJsselmeer en Randmeren:
Frank Jibben (58), sinds 1977 werkzaam bij het 
Watersportverbond.
Heeft voorts als vrijwilligerswerk/hobby: water-
sporten (zeilen, roeien en zwemmen) skiën en 
reizen: “Varen is zo leuk, of je dat nu op de wind, 
op de motor of op spierkracht doet.
De ruimte, de natuur, de rust, maar ook de sfeer 
maken Nederland tot zo'n mooi watersportland.
Daarom vind ik het werken in en voor de water-
sport, ook na vele jaren, nog steeds zo leuk”.
Contact via: frank.jibben@watersportverbond.nl

Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, 
Wadden en Noordzee:
Louise Polet-de Vreeze (52), sinds 1993 werk-
zaam bij de NNWB (Noord Nederlandse 
Watersport Bond) en na de fusie in 2004 als dis-
trictsconsulent van het Watersportverbond.
Heeft voorts als vrijwilligerswerk/hobby: vrijwil-
liger in wedstrijdcomité zeilvereniging, wandelen 
en lezen: “Al sinds mijn jeugd heb ik te maken 
met watersport. Het lijkt dan ook zo’n vanzelfspre-
kend iets. Dat dit lang niet altijd het geval is, reali-
seerde ik mij toen ik bij de bond kwam werken. 
De vrijwilligers van het Watersportverbond, maar 
ook de bestuurders van de verenigingen waar ik 
regelmatig mee te maken heb, zijn allemaal men-
sen die zich bezig houden met hun hobby: water-
sport. Om samen met deze enthousiaste mensen 
te werken aan het mogelijk houden van de vele 
watersportmogelijkheden is geweldig!” 
Contact via: louise.polet@watersportverbond.nl

Eindverantwoordelijke voor alle activiteiten in 
alle regio’s:
Remco Remeijer (49), sinds 2010 werkzaam bij 
het Watersportverbond.
Heeft voorts als vrijwilligerswerk/hobby: wed-
strijd catamaran- & jachtzeilen, koken (en 
uiteraard ook eten, met een goed glas wijn): 
“Het beste boek dat ik over management ooit 
heb gelezen, is geen boek over management, 
maar gaat over… Watersport; De beste film over 
teambuilding die ik ooit heb gezien, gaat over de 
aanloop naar de Volvo Oceanrace, gaat over… 
Watersport; De beste carrièrebeslissing ooit was te 
gaan werken voor de bond, elke dag een nieuwe 
uitdaging. Gaat – alweer - over Watersport. 
Dat kan geen toeval zijn. Ik ben een watersporter.”
Contact via  
remco.remeijer@watersportverbond.nl <

Onze consulenten kunnen niet 
alles weten. Zij moeten worden 

‘gevoed’ door de aangesloten 
verenigingen, dus als er naar uw 

mening bepaalde zaken in uw 
regio (meer) aandacht verdienen 

van het Watersportverbond, 
schroom dan niet contact op te 
nemen met uw regiowerkgroep 

of met het bondsbureau in 
Nieuwegein.
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Jubilarissen

Het Watersportverbond feliciteert onderstaande leden van harte met 
hun jubileum!

Naam Vereniging Aantal jaren lid
Ron Stevens WSV Quo Vadis 40 jaar
Nico Sikkens WSV Quo Vadis 25 jaar
Jan van Oosten WSV Quo Vadis 25 jaar
Leo Nooij WSV Quo Vadis 25 jaar
P. Loos AKV Odysseus 25 jaar
N.J. Nooy AKV Odysseus 25 jaar
 
Kanovereniging Sloterplas bestaat dit jaar 40 jaar. Ab Reinders, voor-
zitter sectorcommissie kanovaren, heeft het jubileumbord tijdens de 
internationale Grachtentochten uitgereikt. <

bondsnieuws

Door de integratie met het 
Watersportverbond zijn de alge-
mene ledenvergaderingen van de 
Nederlandse Kano Bond weggeval-
len. Voor iedereen, die iets met de 
gang van zaken binnen de kano-
wereld te maken heeft, en in een 
ontspannen sfeer gelijkgestemden 
wil ontmoeten en specifiek ingaan 
op kanozaken is dit een prima 
mogelijkheid om frisse ideeën op te 
doen, meningen en ervaringen uit 

Landelijke bijeenkomst 
kanoverenigingen

te wisselen en contacten te leggen!
De dag bestaat uit twee delen. Voor 
de lunch wordt gekeken naar de 
stand van de zaken van de integra-
tie in het Watersportverbond. Na de 
lunch worden er diverse workshops 
georganiseerd rondom de thema’s 
opleidingen, toertochten, wedstrijd-
sport en topsport.
 
Noteer 3 november 2012 dus alvast 
in uw agenda! <

Op zaterdag 3 november a.s. organiseert het Watersportverbond in het 
Huis van de Sport te Nieuwegein een bijeenkomst voor de bestuurders 
en commissieleden van kanoverenigingen en de leden van de diverse 
kanocommissies.

Kanovaarders  
Olympische Spelen 1948
Op 4 juli jl. waren bij de teamover-
dracht van de Olympische 
en Paralympische Spelen 14 
Nederlandse oud-Olympiërs aan-
wezig, die 64 jaar geleden (in 1948) 
zelf deelnamen in Londen. Onder 
deze ervaren sporters waren ook 
drie kanovaarders aanwezig, name-
lijk Lida van den Anker-Doedens, 

Cees Gravesteijn en Cees Koch.
Lida van den Anker-Doedens – die 
in 1948 de zilveren Olympische 
medaille in de K1 500 meter won! 
– is op 28 juli jl. 90 jaar geworden. 
Haar verjaardag is feestelijk gevierd 
bij kanovereniging Trekvogels in 
Haarlem. <

Olympische huldiging K1 500 meter in 1948Links Lida van den Anker 
en rechts Ada Kok

In Memoriam
Begin september bereikte ons het bericht dat op dins-
dag 28 augustus jl. de heer Walter Smeets op 89-jarige 
leeftijd is overleden. Hij was medeoprichter en erelid 
van kanovereniging Viking Venlo en erelid van de 
Nederlandse Kano Bond. Hij is lange tijd lid geweest van 
de Commissie Toervaren van de bond. Dankzij zijn nati-
onale en internationale contacten heeft hij het kanovaren 
in Nederland op de kaart gezet. Wij betuigen de familie 
en naasten ons medeleven. < 

 Nieuw commissielid 
sectorcommissie kanovaren
Het bestuur van de sectorcommissie kanovaren is onlangs uitgebreid 
met een nieuw commissielid. Gerben Klinkenberg, persoonlijk kanolid 
van het Watersportverbond, heeft aangegeven zich graag te willen inzet-
ten voor de kansport. Gerben, veel succes en plezier binnen de sector-
commissie kanovaren.
Wilt u naast het kanovaren ook een paar uurtjes besteden aan het rei-
len en zeilen van de kanosport op landelijk niveau? Neem dan contact 
op met Wim Loots, manager kanovaren via  
wim.loots@watersportverbond.nl. <
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supernieuws

De Nederlandse heren versloegen in 
de halve finale Frankrijk, de titelver-
dediger, met 2 - 1. Sjoerd van den 
Helder en Jurjen Hallegraeff scoor-
den voor Nederland. Met gemak 
wisten de heren van bondscoaches 
Schagen en Schreurs de halve finale 
uit te spelen.  
 
Later werd de finale gespeeld tegen 
Duitsland. Nederland begon goed 
aan de wedstrijd en kwam gelijk op 
voorsprong, maar de Duitsers volg-
den. De wedstrijd eindigde in 4 - 4 

Nederland wereldkampioen kanopolo

Spannende finale tegen 
Duitsland gewonnen

Van 5 t/m 9 september jl. werden in Poznan te Polen de 
Wereldkampioenschappen kanopolo georganiseerd. 

Namens Nederland kwamen er drie teams in actie: de heren, de dames 
en de heren onder 21 jaar. De heren zijn voor de derde keer in de historie 

wereldkampioen geworden! In Polen werd de spannende finale met
 5 - 4 gewonnen van Duitsland. 

en dus werd er verlengd. Uiteindelijk 
scoorde Jeroen Dieperink de fenome-
nale golden goal, 5 - 4 voor Oranje! 

Voor Oranje was het de vijfde keer 
in de historie dat de WK-finale werd 
behaald en dat op de tiende editie 
van deze nog zo jonge sport. Oranje 
verloor de finale in 2000 en 2002, 
maar won in 2004, 2008 en 2012. 

De Nederlandse dames werden uit-
eindelijk zevende. De heren onder 21 
jaar eindigden als tiende in Polen. < 

Foto’s: ICF
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Mijn kajak glijdt geruisloos door het water als ik Reykjavik achter 

me laat. De eindeloze oceaan links van mij, de ruige kust aan mijn 

rechterhand. Het is overweldigend groots en wij zijn slechts stipjes op 

de oceaan. Zo zal het zijn de komende twee maanden. Overgeleverd 

aan de grillen van de natuur met alleen elkaar en onze kajaks.
 
Tekst: Marian Makelaar

Foto’s: Paul de Haas

Rond IJsland per zeekajak 

“ We came  
from the seaside”
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IJsland is het op een na grootste 
eiland van Europa. Omringd door de 
Atlantische Oceaan in het zuiden, de 
Straat van Denemarken in het westen, de 
Groenlandzee en Noordelijke IJszee in het 
noorden en in het oosten de Norwegian 
Sea, ligt het ten zuiden van de poolcir-
kel. IJsland is natuur: vogels, walvissen, 
hoge kliffen, lege stranden, ruige kusten. 
IJsland: het paradijs voor zeekajakkers die 
grenzen opzoeken en verleggen. Die één 
willen zijn met de zee en de kust. Dat is 
wat Paul en ik zochten toen we besloten 
om in onze kajaks rond IJsland te pedde-
len, maar we kregen meer. Het werd ook 
een terugkeer naar onszelf in de puurste 
vorm die alleen dit land en deze zee kan 
bieden. Ons verhaal...

Expeditie
Het is prachtig weer als we in de haven 
van Reykjavik beginnen aan onze tocht. 
We worden uitgezwaaid door medewerkers 
van Samskip. Het bedrijf dat onze kajaks, 
uitrusting en voor 2 maanden voedsel 
van Rotterdam, per schip, naar Reykjavik 
vervoerde. Compleet met omhelzing wen-
sen zij ons een behouden vaart. We zijn 
bloednerveus. Nu begint het echte werk, 
want het varen van een expeditie is niet 
eenvoudig. In mijn hoofd passeert de hele 
voorbereiding. De vele uren die we besteed 
hebben aan het bestuderen van de kaart. 
Het uitzoeken van plaatsen waar we aan 
land kunnen. De contacten die we gelegd 
hebben met de plaatselijke kajakclubs. De 
tijd die we hebben en de kilometers die 
we gaan varen. Onze hele uitrusting; de 
Kokatat expeditiedroogpakken, de boten, 
het extra veiligheidsmateriaal zoals de 

satelliettelefoon, alles is gefocust op de 
ruige omstandigheden die we kunnen 
verwachten. Maar ook: Hebben we echt 
voldoende warme kleding mee? Zijn we 
goed voorbereid? Want eenmaal buiten 
Reykjavik wordt snel duidelijk: dit is zee-
varen in een land waar niet mee te spotten 
valt. Al onze voorbereidingen moeten nu 
kloppen. We zijn alleen. De eerste peddel-
slagen, 1800 km voor ons, we zetten koers 
naar het eerste schiereiland Sneafellsnes. 

Het weer is goed, de zee wisselend van 
spiegelglad tot forse deining met een wind-
kracht 5 uit het niets en andersom. Het is 
wennen. Varen in onbekend water is lastig 
en vergt concentratie, maar ook vertrouwen 
op je ervaring. Wat ook moet wennen is 
de grootheid van het land. Het duurt uren 
voor we ergens zijn. Het is uiteindelijk 
vier dagen varen naar de westpunt van  het 
schiereiland Snaefellsnes,  met als hoogste 
top de Snaefellsjökull. We kijken al dagen 
tegen die ‘witte reus’ aan en zijn blij wan-
neer we eindelijk de punt ronden. We zien 
orka’s en een prachtige kust, we hebben 
geluk: de zee is relatief kalm. 

Om tijd te winnen willen we het volgende 
fjord, de Breidafjördur, naar de Westfjorden 
in een keer oversteken. Helaas gooit de 
wind roet in het eten, we moeten 4 dagen 
wachten. Geduld, iets dat ik niet heb, Paul 
gelukkig wel. De oversteek, 60 km, is 
namelijk riskant en ver. Als we eindelijk 
kunnen starten, vertrekken we van lager-
wal, de zee is onrustig. Het is ook onrustig 
in mijn hoofd. Ik vind oversteken van dit 
formaat lastig, zeker in onbekend water. Ik 
vertrouw op Paul en de weersberichten van 

Karel Vissel, onze weerman. Het pakt goed 
uit, maar blijft spannend. 

Westfjorden
We zijn in de Westjorden: een uitgespro-
ken fjordenlandschap zonder dorpen, dus 
zonder winkels. Om toch aan voedsel te 
komen, hebben we met de plaatselijke 
kanovereniging voedseldrops afgesproken. 
Zij brengen de pakketten op een afgespro-
ken plaats en zo hebben we steeds voor 
twee weken voedsel mee. Hoofdzakelijk 
‘Adventure Food’: instantmaaltijden waar 
alleen warm water bij hoeft. We eten 
tweemaal daags warm om aan de nodige 
calorieën te komen en ontbijten met expe-
ditieontbijt van hetzelfde merk. Tijdens 
de vele oversteken die we maken, eten we 
op zee. Het is soms lastig met een flinke 
deining, maar na een week is het net of je 
aan tafel zit. 
Vlak voor we het meest afgelegen deel van 
IJsland invaren, wordt een voedselpakket 
bij ons afgeleverd. We laden de boten vol 
en vertrekken naar Hornstrandir. Hier 
woont niemand, geen wegen, geen tele-
foon- of internetverbinding, alleen de satel-
liettelefoon werkt. 

Wanneer we het Isafjardardjúp oversteken, 
zien we besneeuwde bergtoppen. We varen 
langs prachtige baaien en kamperen op 
plekken waar nooit iemand komt. Maken 
kampvuurtjes om op te warmen en ped-
delen dagen achtereen. De bergen rijzen 
hier loodrecht op uit zee. Het is machtig 
en groots. Je bent zo op je zelf aangewe-
zen. Gedachten komen als: Wat zoek ik 
hier, kan ik dit aan, deze eenzaamheid, 
redden wij het? Dan zegt Paul, als we een 
enorme rotswand passeren: “Wat als ik nu 
een hartinfarct krijg?” “Dan ben je dood” 
antwoord ik, want ik kan reanimeren, maar 
medische hulp zal te laat zijn. Ook bij hem 
komen gedachten van kwetsbaarheid naar 
boven. De omgeving, in al zijn puurheid, 
laat zien dat we hier nietig zijn. Enorme 
boomstammen, drijfhout uit Siberië, liggen 
als luciferhoutjes bezaaid langs de gehele 
kust. Stille getuigen die je vertellen hoe de 
oceaan bulderend tekeer kan gaan. De zee 
waarvan het water zo koud is, dat je maar 
een kwartier overlevingstijd hebt voor je 
door de kou overweldigd wordt. Ondanks 
je droogpak.
We ronden de noordelijkste punt en wor-
den plotseling stil. Net zo stil als de wind 
die zijn adem lijkt in te houden. Net zo stil 
als de spiegelgladde zee. Een enorme baai 
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met hoge kliffen met daaromheen duizen-
den vliegende alken en meeuwen doemen 
voor ons op. De duizelingwekkende een-
zame schoonheid van dit alles beneemt me 
de adem. Ik kan alleen nog maar in stil-
zwijgende bewondering verder peddelen. 

We besluiten ons te verwennen met een 
dag pauze op deze adembenemende plek: 
met heide begroeide rotsen bieden ons 
een fluweelzachte matras, onze eigen beek 
met het zuiver drinkwater ooit, de mooiste 
plek op aarde, voor ons alleen... Plots mis 
ik onze vrienden met wie ik dit zou willen 
delen. Het totaal op jezelf aangewezen zijn, 
blijkt een ervaring waar eenieder op zijn 
eigen manier mee omgaat: Paul wat ratio-
neler, ik voel mij kwetsbaarder. Dan steekt 
ook nog een storm op, en niet alleen in 
mijn hoofd. Die nacht komt de gure wind 
rechtstreeks van Groenland… Gelukkig 
kunnen we de volgende dagen wel verder. 
Na een paar onstuimige dagen varen we 
de baai richting Krossnes in. Vanaf dit 
punt willen we morgen de 40 km lange 
oversteek naar Noord IJsland maken. Het 
is koud en we zijn moe. De baai is groot 
en lijkt eindeloos. Bij een eenzaam huis 
aan het water besluit Paul te vragen waar 
de camping is. Verbaasd wordt er openge-
daan door een dame. Het duurt even voor 
ze doorheeft hoe wij daar verzeild zijn 
geraakt, maar dan is er van doorvaren geen 
sprake meer. We worden uitgenodigd voor 
koffie en de kachel gaat omhoog. Ze woont 
hier met haar zus en broer, een visser die 
net van zee komt. Als we willen bedanken 
voor de koffie worden er extra borden op 
tafel gezet en nodigen zij ons uit om, na 
het eten, ook te blijven slapen. Ik kom tot 

rust, door de warmte van deze mensen en 
van hun huis. 

Walvissen en midzomernachten
Uitgerust beginnen we aan de oversteek. 
De zee kalmeert voor het eerst sinds dagen 
en dat lijkt nog dreigender dan wilde gol-
ven. Het weer verandert hier zo snel dat je 
continu op je hoede bent. Een rimpeling 
op het water kan betekenen dat je een 
kwartier later op een ruige zee vaart. Je 
bent nooit gerust, maar vandaag blijft het 
kalm.
Het gebied waar we nu zijn, is heel anders 
dan de Westfjorden. Meer vlakke stukken, 
afgewisseld door hoge kliffen. We ronden 
landtongen en steken de vele fjorden over. 
Oversteken die uren duren. Soms is het 
zo saai dat ik me afvraag wat de reden was 

om rond IJsland te peddelen. Maar aan het 
begin van de oversteek richting Husavik 
zien we walvissen. Nog ver weg, maar ik 
voel me zo enorm blij! Totdat ik, uit het 
niets, gebulder achter ons hoor. Een wal-
vis wel erg dichtbij. We maken een vlotje 
en dan komt de walvis opnieuw naar de 
oppervlakte. Hij is groot en zwemt recht op 
ons af. Hij is duidelijk van plan om te kij-
ken wie wij zijn. Het is echt doodeng. Vlak 
achter ons gaat de staart omhoog en duikt 
hij onder. Mijn hart bonst in mijn keel 
en Paul vindt dit ook niet leuk meer. Snel 
varen we door. Lijnrecht naar de overkant. 
We zien ze verder gelukkig alleen nog 
maar op afstand. Dit keer geen saaie over-
steek! Ik mag eigenlijk niet klagen want 
ondertussen kamperen we wel elke avond 
op prachtige plekken bovenop de kliffen, 
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halen we water uit smeltwaterrivieren en 
genieten ‘s avonds van de prachtigste ver-
gezichten. De zon zakt niet meer weg in 
zee, maar klimt na middernacht langzaam 
weer omhoog. Midzomernachten, proble-
men met niet kunnen slapen omdat het 
licht blijft, kennen we niet, we zijn te moe. 

We laten de noordkust achter ons, en wil-
len net via de oostkust zuidwaarts varen 
wanneer een stormwaarschuwing wordt 
afgegeven. Dit is balen, want we hebben 
al weken tegenwind en hoopten op betere 
tijden. Bij – alweer - tegenwind hebben we 
net een dag de tijd om bij het schiereiland 
Langanes te komen. Hier is een Hostel, 
Ytra Lón, waar we kunnen schuilen. We 
kennen de eigenaresse Mirjam en we zijn 
welkom. We varen naar de baai waar de 
ingang van de rivier naar haar huis moet 
zijn. Hoe we ook speuren, we kunnen het 
niet vinden en bellen Mirjam vanaf zee. 
Verdwaalde gasten vanaf zee, dat heeft ze 
niet vaak. Ze zal met haar Landrover naar 
het strand rijden om ons de weg te wijzen. 
Haar auto wordt ons baken. In Mirjams 

Paul en Marian hebben met deze uitrusting gevaren:
Valley Nordkapp
Explorer
Werner Peddels
North water  
Kokatat expedition drysuits
Kokatat zwemvesten
Kokatat boots

huis maken we kennis met haar leven en 
familie. Na twee dagen storm worden wij 
en onze kano’s weer op het strand afgezet. 
We verlaten alweer een geweldige plek.

Lighthouse tour, cyberspace en 
zuidkust stress
We varen verder van vuurtoren naar vuur-
toren. De meestal open vuurtorens zijn 
niet alleen vanwege het uitzicht ons bezoek 
waard: zij staan ook vaak op de enige plek 
waar je aan land kunt. Vaak wonen er men-
sen vlakbij die ook de toren onderhouden. 
Wij zijn altijd welkom en zo krijgen we bij 
de oudste vuurtoren van IJsland niet alleen 
een bed, maar zelfs een heel huis aangebo-
den. ‘s Avonds krijgen we een rondleiding 
en leren we waarom de vuurtoren de vorm 
van een schip heeft: in de winter, wanneer 
stormen de kust geselen, slaan de golven 
zelfs tegen de toren en de huizen aan. 
Bij Vattarnes heeft de beheerder/boer een 
hek rond de vuurtoren geplaatst: hij was 
de toeristen zat. Maar ja; «we came from 
seaside» en dat is een heel ander verhaal. 
Zijn huis is ons huis en vanwege de harde 
wind zijn we drie dagen, hun wel zeer 
speciale, gasten. Zo zien wij IJsland op een 
manier die niet veel mensen gegeven is!

Hoewel de oostkust dichter bevolkt is, zijn 
we veel alleen. Hoewel… er is natuurlijk 
wel ‘cyberspace’. Paul heeft in zijn boot de 
nodige apparatuur om onze contacten via 
het blog en Facebook bij te houden. De 
Ipad, zonnecellen en een accu zijn mee. 
Soms kost het moeite om te schrijven na 
een vermoeiende dag en vaak zit je zo vol 
indrukken van de natuur dat je er niet eens 
aan denkt om te gaan schrijven.
Cyberspace toont zijn beste dimensie nu 
we de moeilijkste beslissing van onze 
tocht moeten maken: wanneer we Höfn 
(de moeilijkste haven van IJsland) reali-
seren we ons dat we het niet gaan halen 
om IJsland rond te varen. Het is fijn om 
met anderen deze teleurstelling te kunnen 
delen…
 De zuidkust blijkt ons struikelblok: ruig, 
verlaten, alleen zwart zand, geen beschut-
ting. Geen escapes, geen mogelijkheden 
voor reddingen. De golven soms zo onbere-
kenbaar en hoog dat het dagen kan duren 
voor je door de branding heen kunt. Wij 

hebben nog maar ander halve week en dat 
is te kort. We willen niet opgejaagd door 
tijdsdruk aan iets beginnen, waarvan we de 
consequenties niet kunnen overzien: het 
gebied is te gevaarlijk. We besluiten om 
een stuk over te slaan en de laatste 200 km 
wel naar Reykjavik te peddelen. Gisly, de 
enige IJslander die om IJsland heeft geped-
deld, haalt ons op en zet ons in Eyrarbakki 
af. 

We peddelen het laatste stuk langs de 
rotskust van het schiereiland Reykjanes. 
De oceaan verrast je hier met uit het niets 
ontstane, metershoge brekende golven. 
We kamperen hier op uitgestrekte lavavel-
den, vinden een walviswervel, verzamelen 
stenen: proppen onze boten vol herinne-
ringen. We nemen afscheid van het pure 
IJsland. Nog even op onszelf voor we de 
beschaving ingaan, want het wordt lang-
zaam maar zeker drukker om ons heen. 
Steeds meer huizen en wegen langs de 
kust.
De één na laatste dag peddelen we 60 
km en komen vlak voor Reykjavik uit, 
een zware tocht, maar we hebben geen 
keus: er is een zuidoosterstorm voorspeld 
en we moeten de volgende dag binnen 
zijn. De wind trekt flink aan wanneer we 
Reykjavik binnen varen, begeleid door 
leden van de plaatselijke kajakclub. Paul en 
ik peddelen het laatste stuk samen. Foto’s 
worden gemaakt, iedereen lijkt blij, alleen 
voel ik mij zo triest. Twee maanden was 
ik samen met mijn lief. We doorstonden 
ontberingen, deelden geweldige hoogte-
punten, maar ook diepe dalen, beleefden 
onze droom en dat is nu voorbij. Ik kijk 
achterom en blik terug op een geweldig 
avontuur. Lichamelijk gaan naar huis, 
maar ik weet zeker dat ik mijn hart hier 
achterlaat. Ik heb het namelijk verloren aan 
dit geweldige land, de eindeloze zeeën, de 
prachtige kusten, de miljoenen vogels en 
aan de hartverwarmende mensen. IJsland: 
zuiver en puur.

Scan deze QR code en 
bekijk direct de video’s 
van Paul en Marian of 
ga zelf naar de website 

www.dutchseakayakers.com. <
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De Veluwerally (een van Nederlands grootste kano-evenementen) is 
bedoeld voor de ervaren kanovaarder. De oudste deelnemer is inmiddels 
80 jaar! Wanneer je jonger bent dan 14 mag je de tocht onder begeleiding 
van iemand van minimaal 18 jaar varen. De Veluwerally wordt elk jaar 
gehouden op de laatste zondag van september. Dit jaar is dat op zondag 

30 september 2012.  
De tocht voert stroomafwaarts 
over de IJssel van Giesbeek 
naar Zutphen (ca. 35 kilometer), 
Deventer (ca. 50 kilometer) of 
Kampen (ca. 100 kilometer).
Meer informatie op 
www.veluwerally.nl. <

De Veluwerally:  
moet je ooit meemaken

Kanovaren op de Gemeenschappelijke Maas 

Vaar veilig!
Waterrecreatie met door spierkracht voortbewogen kleine 
schepen (b.v. kano’s) op de Gemeenschappelijke Maas 
tussen Lanaken/Borgharen en Kinrooi/Stevensweert is niet 
altijd gemakkelijk. De Gemeenschappelijke Maas is een 
regenrivier, waarvan het peil zeer sterk en zeer vlug kan wij-
zigen. Ook de stroomsnelheid van het water verschilt van 
plaats tot plaats en naargelang de (verschillende) weersom-
standigheden. Houd dus rekening met het grillige karakter 
van de Gemeenschappelijke Maas: laat u niet verrassen, 
vaar veilig en wees bedacht op onverwachte situaties. <

Bron: De Scheepvaart en Rijkswaterstaat

KAJAKVAKANTIE CURSUSSEN
Leerzaam, veilig, met veel individuele aandacht en 
een gezellige sfeer.

OP 14 LOCATIES IN 10 VERSCHILLENDE LANDEN - WWW.EUROPAGAAI.NL

Officiële opening  
‘Place Martina Wegman’
In de Franse Pyreneeën zijn verschillende beekjes en 
rivieren die bij uitstek geschikt zijn voor kajakkers die 
relaxed willen wildwaterkajakken: het water is warm 
en de niet al te heftige stroomversnellingen zijn ideaal 
om te oefenen en te leren. In het bijzonder wie voor 
het eerst met een kajak wildwater gaat varen, vindt er 
de ideale omstandigheden. Voor Europagaai zijn de 
Franse Pyreneeën dan ook een locatie die van oudsher 
in het programma staat. ‘Onze’ camping ligt bij een 
authentiek Frans bergdorp met een fraai uitzicht op 
de rivier. De campingbaas is erg aardig en omdat hij 
Martina Wegman de ideale instructeur vindt, wilde hij 
graag een campingpad naar haar vernoemen. Omdat 
de campinggrond van de gemeente is, moest dit offi-
cieel worden aangevraagd. Ook moest een echt straat-

naambord worden gemaakt. Dit alles is tijdrovend, 
maar daags voor het vertrek van Martina was het toch 
gelukt. Iedereen werd uitgenodigd voor de officiële 
opening van ‘Place Martina Wegman’. Na de toespraak 
van monsieur le Maire werd onder de klanken van de 
Marseillaise het straatnaambord onthuld. Uiteraard 
werd met een lekker Frans drankje geproost. In het 
gemeentehuis is enkele dagen de filmreportage van de 
onthulling getoond!

Uit de toespraak van monsieur le Maire: … Dit alles is 
ter ere van Martina: geliefd om haar kajakvaardighe-
den, vriendelijkheid, kookkunst, maar vooral om haar 
prachtige glimlach…
Waarvan akte! <
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Vaarkalender 2013

Beste toertochtorganisatoren,
Stuur de gegevens van uw toertocht(en) 2013 s.v.p. uiterlijk  
15 oktober a.s. naar de Commissie Toervaren. De namen en adres-
sen van uw Commissievertegenwoordiger vindt u op  
www.watersportverbond.nl/kano. Klik op de discipline ‘Toervaren’.
Gerard van der Heijden
Voorzitter Commissie Toervaren <

Initiatiefnemer van deze wedstrijden was profes-
sor Bruggeling, hoogleraar voorspantechnieken, 
met De Eerste Nederlandse Cement Industrie 
als hoofdsponsor.Mijn leerlingen en ik (afde-
ling Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde, 
MTS Gouda) waren echte outsiders tussen alle 
Universiteits- en HTS- studenten uit binnen- en 
buitenland. Tussen vier ploegen (ongeveer 40 
kano´s) werd in afvalraces gestreden om de 
eerste plaats, om de constructieprijs en om de 
schoonheidsprijs.

De bouwvereisten voor een betonkano waren:
-  cement als bindmiddel;
-  door twee personen te dragen;
-  Op ‘Canadese wijze’ te peddelen.
Simpel dus, maar hoe maak je zo’n ding?
Op de universiteit kon uitgebreid onderzoek 
worden gedaan en ook op de HTS was dit een 
klein project, maar hoe doe je dat op een MTS? 
Liefhebbers vragen!
Van hout en hardboard werd een mal gemaakt. 
Eén kano werd gebouwd met kippengaas als 
wapening en bepleisterd met cementspecie. De 
andere kano was opgetrokken uit cementspecie 
van de Duitse firma Pagel, waarin staaldraadjes 
zaten gemengd. Beiden kano’s bleken loeizwaar 
te zijn, maar bleven na tewaterlating echt drijven.

Uit de oude school geklapt

Betonkanoraces
Tekst en foto’s: Gerard van der Linden

Racen met betonnen kano’s? Betonnen kano’s zinken toch? Dat soort 
opmerkingen kreeg ik vaak te horen als ik vertelde dat wij als school 
weer meededen met de betonkanowedstrijden.

In de brede sloot naast de school werd ijverig 
geoefend. Eenmaal op gang waren ze niet meer 
te stoppen en de wendbaarheid liet veel te wen-
sen over, maar toch. Het was heel zwaar pedde-
len. Alleen de meest getrainde jongens lukte het 
een aardige tijd neer te zetten. 
Op de wedstrijddag werden de kano’s gekeurd 
en gewogen. De lichtste kano, die van de TH 
Delft woog bijna 36 kg. Die van ons respectieve-
lijk 340 en 360 kilogram! Wie de race gewonnen 
heeft, weet ik niet meer, maar wij waren het niet! 
Zelfs geen schoonheidsprijs.  Het meedoen von-
den mijn leerlingen al geweldig. 

De Pagelboot ligt nog altijd naast de school in 
de sloot, maar wel op jukken en ondertussen 
aardig door de natuur overweldigd.< 

Het wegen van de betonnen kano

De Pagelboot

Varen in de betonnen kano

Na intensief overleg met Beachclub Riche heeft Surfski-Holland zijn eigen Beachclub in Zandvoort 
kunnen realiseren. Uniek in Nederland: voorlopig worden hier acht surfski’s plus enkele wave-ski’s 
gestald. Naast deze opslag is er ook nog een eigen douche en toiletruimte. De Beachclub is pri-
mair gerealiseerd voor onze vaste groep, maar het is ook mogelijk om na afspraak een keer met 
ons mee te varen of om een surfski te testen en deze fantastische sport te ervaren!

De Beachclub is tot half oktober geopend op 
maandag van 19:30 tot 21:30 uur; 
woensdag van 19:00 tot 21:30 uur; 
donderdag van 19:30 tot 21:30 uur.

Afhankelijk van de condities op zee is de maandagavond voor het varen met de wave-ski. Op de 
woensdag- en donderdagavond wordt er met surfski gevaren. De surfski is bedoeld voor de lange 
afstanden en met de wave-ski kun je in de branding  spelen. Interesse om een surfski te probe-
ren? Kijk op de Facebookpagina van Surfski-Holland. <

Surfski in Zandvoort
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Van Hiddensee naar Møn per zeekajak

De vooral bij Duitsers sinds mensenheugenis geliefde tocht van circa 60 km van 
Hiddensee (Duitsland) naar Møn (Denemarken) is deze zomer door Marlon Cramers 
en Carsten R. Rohde gevaren in een zeekajak. Lees meer over deze prachtige tocht 
over de Baltische Zee op www.hiddensee-til-moen.dk. <

Magische kliffen op een grijze dag in denemarken

Zeekajakken bij Møn
Tekst en foto’s: Marlon Cramers

Zaterdag 7 juli jl. vertrokken we om kwart over 
vier ´s ochtends van Kajakhotel Mønbroen in de 
dichte mist. Na een beetje zigzag varen tussen 
de brug van Møn en de doorgang tussen Møn 
en Bogø kwamen we uit op een spiegelblank 
Grønsund. Het was geheel windstil hier tussen 
Møn en Falster: een mazzeltje! Na de eerste 30 
km gingen we aan land bij ’de witte klint’ langs 
Hjelm Bugt, het kleine zusje van de grote klint 
aan de oostkust van Møn. Vanaf de witte klint 
voeren we direct naar de – eveneens mistige - 
haven van Klintholm: slechts twee vissersbootjes 
markeerden de horizon tussen water en lucht. 
Vanuit de haven van Klintholm kwamen de 
voorspelde regen en bijbehorende wind rond 
het middaguur opzetten. Toch was het zicht 
op de kliffen magisch op deze grauwe dag: de 
wolken verleenden de kliftoppen met hun dichte, 
frisgroene bebossing een magische aanblik.. 
Hoewel ik de kliffen van Møn goed ken, geen 
dag gaat voorbij zonder dat ik denk: ”Zo heb ik 
de kliffen nog nooit eerder gezien”. 
Langs de luwe noordkust voeren we tot het 
mistige Brunshoved: er was opklaring voor-
speld, dus volgden we de laatste 25 kilometer de 
kustlijn en werden we bij Spejlsby beloond met 
blauw tussen de wolken door. We verlieten de 
kust en staken over naar de noordelijke punt van 
Ulvshale, zodra die in zicht kwam. 

Tijdens een mooi laatste vaaruur - met een 
streep zonsondergang over de brug van Møn - 
misten we de vaargeul rond de zuidelijke helft 
van het eiland Nyord. Dit kostte een half uurtje 
zwaar laagwater gepeddel, maar het maakte 
niet uit: we waren beiden in een jubelstemming 
met het einddoel in zicht, dwars over een mooie 
en rustige Stege Bugt, na deze wonderbaarlijke 

mooie dag. Om 19.45 uur kwamen we aan bij 
kajakhotel Mønbroen en werden we ontvangen 
met champagne. 

De contrasten tijdens deze grijze, stille zomer-
dag zullen wij nog jaren koesteren. 

Scan de QR code en bekijk 
direct de route van zo’n 90 
kilometer langs de magische 
kliffen van Møn. <

Toerboekjes

Beste toervaard(st)ers,
In verband met tijdige verwerking van 
uw vaargegevens dient u uw toerboekje 
uiterlijk 15 november a.s. (eventueel 
via het secretariaat van uw kanover-
eniging) in te leveren bij de Commissie 
Toervaren. De namen en adressen van uw 
Commissievertegenwoordiger vindt u op 
www.watersportverbond.nl/kano. Klik op 
de discipline ‘Toervaren’.
Gerard van der Heijden
Voorzitter Commissie Toervaren <

Een kajak, met op de achtergrond Møns brug 

Genieten van de regen 

De kliffen van Møn
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WildWaterAcademie
Wildwatervaren op de wildwaterbaan van Dutch Water 
Dreams in Zoetermeer?
Resterende data 2012
Zondag 7 oktober 2012  17.00 tot 18.30 uur
Zondag 28 oktober 2012 10.00 tot 11.30 uur
Zondag 18 november 2012   10.00 tot 11.30 uur
Inschrijving via: wildwateracademie@watersportverbond.nl. 
De prijs per zondagsessie van 1,5 uur bedraagt € 25,- voor 
leden van het Watersportverbond. Wacht niet te lang met 
aanmelden, want er is vaak een wachtlijst. 
Lees alles over de mogelijkheden op 
www.watersportverbond.nl/vaarnieuws. <

Vaardigheidsexamen 
organiseren?
Een kano-instructeur (niveau III) is 
bevoegd een vaardigheidsexamen 
te organiseren en de diploma’s van 
het Watersportverbond uit te geven 
van zijn/haar discipline. 
Aanmelding voor de examens en het bestellen van diploma’s 
kan bij Bart van Roessel, coördinator Opleidingen van het 
Watersportverbond, via opleidingen@watersportverbond.nl. 

Scan deze QR code en lees direct 
alles over de kano-opleidingen van het 
Watersportverbond of ga naar 
www.watersportverbond.nl/opleidingen <

Planning examenmomenten
Voor alle instructeurs in opleiding is een 
aantal data geprikt waarop het afrondend 
examen kan worden afgelegd. 
Deze data zijn te vinden op 
www.watersportverbond.nl/opleidingen, 

klik bij ‘instructeursopleiding’ op ‘kano 
instructeur’. Meld je aan door een portfo-
lio op te sturen naar de toetsingscommis-
sie, inclusief de akkoordverklaring van de 
leercoach. <

Planning bijscholingen
De bijscholing voor instructeurs van alle 
disciplines staat voor begin november 
gepland. Momenteel wordt nog gewerkt 
aan de exacte invulling van de dag, maar 
de opzet is gelijk aan de vorige bijscho-
ling: twee ‘plenaire’ bijeenkomsten, 
afgewisseld met clinics, waarvoor de 
deelnemers zich kunnen inschrijven. 

Deze clinics zijn gevarieerd, theoretisch 
en praktisch van aard. 
De instructeurs melden zich vooraf aan 
via 
www.watersportverbond.nl/opleidingen 
door te klikken bij ‘instructeursopleiding’ 
op ‘kano instructeur’. <

Met Kano Kollege de winter door
Op vrijdag 26 oktober a.s. start Kano Kollege de eerste van tien lessen met als doel 
de peddeltechniek te verbeteren. De lessen vinden plaats in Bergschenhoek, deelna-
mekosten bedragen € 20,- per les. 
Vragen, aanmelden en opmerkingen richten aan Kanoschool Herbie Bird, via  
www.herbiebird.nl. 

De volledige aankondiging van Kano Kollege is te lezen op  
www.watersportverbond.nl/vaarnieuws. <

Nieuw:

Kanosport nu gratis 

voor iPhone & iPad

Kanoschool
Herbie Bird

meer rendement 
uit een slag

Wilt u ook adverteren in 
Kanosport?

 

Neem dan contact op en mail naar 
kanosport@watersportverbond.nl

      

V e r d e r  i n  d i t  n u m m e r : 
To e r v e r s l a g e n ,  Va a r n i e u w s ,  We d s t r i j d n i e u w s , Wa t e r s p o r t a c a d e m y  e n  n o g  v e e l  m e e r . . .

Rond IJsland 
per zeekajak

t i j d s c h r i f t  v o o r  k a n o v a r e n d  N e d e r l a n d 2012/3

Nederland 
Wereldkampioen 

Kanopolo

Kanosport nu gratis 

voor iPhone & iPad
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Opleidingsweek Instructeur (KSS3) WW II en WW III: 
23 t/m 26 oktober 2012 
Franse Alpen

Opleidingsweek assistent-instructeur (KSS2) of instructeur (KSS3) WW II of WW III:
9 t/m 12 juli 2013
Spaanse Pyreneeën

Opleidingsweek Instructeur (KSS3) WW II en WW III:
22 t/m 25 oktober 2013  
Franse Alpen <

Data opleidingsweken 
kajakinstructeur wildwater
Deze opleidingsweken zijn bedoeld voor men-
sen die (extra) willen oefenen in het veilig en 
verantwoord lesgeven aan groepen. De week kan 
tevens goed dienen als opfriscursus voor  

gediplomeerde instructeurs. De opleiding kan 
aan het eind van de week worden afgesloten 
met een examen assistent-instructeur (KSS2) of 
instructeur (KSS3). 

Cursus Theorie 
Zeevaardigheid
Deze winter organiseert de commis-
sie zeekajakvaren een driedaagse cursus 
‘Theorie Zeevaardigheid’. De inhoud is 
gebaseerd op de theorie die hoort bij de 
eisen zoals omschreven bij het certificaat 
‘Zeevaardigheid’ van het Watersportverbond. 
Deze cursus is zeer geschikt voor iedere 
(beginnende) grootwatervaarder. Aan bod 
komen onder andere de onderwerpen: veilig-
heid, weerkunde, technieken, navigatie, tocht-
planning, EHBO en marifonie.  
De cursus wordt georganiseerd op zondag 
20 januari, zondag 27 januari en zondag 17 
februari 2013 in het clubgebouw van kanover-
eniging de Goudse Peddel in Gouda. 
De volledige aankondiging van deze driedaag-
se cursus is te lezen op 
www.watersportverbond.nl/vaarnieuws.<

Nieuwe pagina Facebook
Kanosport heeft een nieuwe pagina. Hier vind je het laatste nieuws en 
belangrijke informatie over de kanosport.
Ga nu naar www.facebook.com/kanosport en ‘like’ onze pagina, zodat we 
meer liefhebbers krijgen voor deze mooie watersport.

Prijs winnen?
Voor degene met de leukste bijdrage op Facebook stelt het 
Watersportverbond een prijs beschikbaar.
Voeg nu jouw leukste video, foto, link, evenement of…. toe en wellicht  
win jij die prijs. Succes!
Op 1 november a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt. <
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Voor de derde keer op rij vloog ik dit jaar naar San Francisco om twee weken te 

‘creeken’ op de geweldige creeks in Colorado. Bij aankomst sloot ik me aan bij 

een team van drie meiden uit Nieuw Zeeland en reden we naar Coloma, wat de 

komende twee weken onze basis zou zijn. De creeks in Colorado zijn supergaaf.  

Ze staan er bekend om dat ze wild, maar erg ‘clean’ zijn. Ideaal! 

Tekst en foto’s: Martina Wegman

Creeken in the States
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Friends of the Yampa River Festival
Een 20+ uur durende rit van west naar 
oost, bracht ons in Steamboat Spring, 
Colorado waar de jaarlijkse Friends of the 
Yampa River Festival plaatsvond. Een leuk 
festival voor amateurs en pro kajakkers met 
vriendelijke mensen. De pro wedstrijd was 
een combinatie van een freestyle en creek 
evenement. Dane Jackson won de freestyle 
bij de mannen. Bij de dames ging Courtney 
Karin (NZL) er met de eer vandoor en wist 
ik, na een lange tijd niet in een freestyle 
kajak te hebben gezeten, toch de tweede 
plaats te bemachtigen. In de late namid-
dag ging de race van start. Het water stond 
bijna overal zo laag dat je meer stenen dan 
water raakte, maar ik wist de goede lijn 
te nemen,en met het diepe water mee te 
gaan. Dit bracht mij de snelste tijd in de 
dames en 1 seconde achter het tempo van 
Olympisch slalomkajakker Mike Dawson, 
die in de top 5 bij de heren eindigde. 

Teva Mountains Games
Na een heerlijk diner en prijsuitreiking 
vertrokken we naar onze volgende bestem-

ming: Vail. In dit prestigieuze skiplaatsje 
worden jaarlijks de Teva Mountain Games 
gehouden: een mix van meerdere outdoor-
sporten. De Steep Creek Race is het start-
schot van het evenement en opent de vier 
dagen durende actie tijdens de Games. Er 
lag weinig sneeuw in Colorado en daardoor 
stond het water laag. Er lagen veel meer 
stenen boven water dan in andere jaren en 
dit maakte de wedstrijd nog lastiger. 
Er gingen dit jaar tien dames van start. 
Een klein, maar sterk veld. Ik had het 
parcours zes keer gevaren en voelde me 
klaar voor de strijd. Aan de startlijn gieren 
de zenuwen door je lijf. Nog één keer de 
lijn visualiseren. Zodra het licht op groen 
springt, schiet je van de startramp af en 
veranderen de zenuwen in focus en adre-
naline. Het is nu of nooit! Mijn eerste run 
ging goed en stond daarmee met bijna 
drie seconden verschil op de eerste plaats. 
De tweede run is nog spannender en je 
voelt de druk. ..6,5,4,3,2,1 - GO! Voor de 
totale score worden beide runs bij elkaar 
opgeteld: voldoende om mijn toppositie te 
behouden! Louise Jull uit Nieuw Zeeland 
wist vanuit haar positie omhoog te kruipen 
en werd tweede gevolgd door Duitse Anna 
Hubner op drie.

Bij de mannen was de strijd net zo span-
nend. Na de eerste ronde stonden Sam 
Sutton, Mike Dawson, Dane Jackson en 
Nick Troutmen in de top vijf. Dawson 
wist de snelste tijd neer te zetten en de 
Homestake Steep Creek titel voor de derde 
keer te veroveren. Dane Jackson wist met 
twee honderdste van een seconden verschil 
Sam Sutton te verslaan die de bronzen 
medaille verdiende. 

Er was geen tijd voor rust, want de vol-
gende dag volgde de ‘Long Distance’ wed-

strijd. Een inspanning van 24 minuten 
op een ondiepe Gore Creek op een hoogte 
van 3000 meter! Een prestatie op zich. De 
hoogte maakt de inspanning twee keer zo 
zwaar en je komt afgepeigerd aan bij de 
finish. Zowel Mike Dawson als ik hadden 
de snelste tijd en wonnen onze tweede titel 
tijdens de 2012 Teva Mountain Games.

Al met al heb ik me weer supergoed ver-
maakt tijdens dit evenement. Er is zo veel 
te doen en te zien tijdens dit evenement; 
sport, topatleten ontmoeten, concerten en 
feestjes bijwonen, je kunt je tassen vullen 
met goodies in ‘Gear Town’ en je kunt zelfs 
je eigen Teva limited edition shirt laten 
drukken. Oftewel: non stop actie!

Voor alle extreemkajakkers in Nederland: 
volgend jaar vinden de Teva Mountain 
Games weer plaats. Ik zie jullie daar! <

Creeken in the States
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verenigingsnieuws

Wat is HWC De Helmvaarders voor een vereniging?
Wij zijn een vereniging met een lange historie. De laatste jaren is ons 
ledental vrij stabiel rond de honderd, verdeeld in drie groepen: de recrean-
ten, slalom en kanopolo.

Hebben jullie een eigen accommodatie?
Jazeker! Ons clubhuis met de vijftien botenloodsen ligt aan de Zuid-
Willemsvaart. Daar ligt standaard een kanopoloveld en er hangen slalom-
palen. De recreanten gaan voor hun trainingen vaak naar het iets verderop 
gelegen Eindhovens Kanaal. Tijdens onze clubavonden op maandag en 
woensdag liggen er gemiddeld zo’n vijftig boten in het water.

Jullie slalommers presteren op hoog niveau.
Klopt. Claudia Leenders is wel zo’n beetje hét grootste kanotalent dat er 
momenteel in Nederland rondloopt. Daarnaast hebben we veel slalom-
vaarders in andere nationale selecties. Nadeel is wel dat die vaarders bijna 
nooit meer op de club zijn omdat ze bij hun selecties trainen of in het 
buitenland zijn.

Jullie kanopolo-afdeling staat vooral bekend om de organisatie 
van het HIT toernooi elk jaar. En natuurlijk het EK voor 
clubteams in 2011. Heeft dat een aanzuigende werking?
Daar lijkt het wel op. We zien dat de jeugd zich momenteel meer richt 
op het polo dan op het slalomvaren. We hebben nu twee teams en een 
enthousiaste groep ouders daaromheen.

 
En al druk in voorbereiding voor de nieuwe HIT?
Het Helmond International Tournament kent een ijzersterk draaiboek. Dat 
wordt in april zonder twijfel weer een groot feest met heel veel deelne-
mende teams.

Hebben jullie je recreanten of toervaarders ook genoeg te 
bieden?
Veel recreanten hebben genoeg aan een wekelijkse training. Daarnaast 
begint er langzaam maar zeker weer wat belangstelling te ontstaan voor 
het varen van tochten. Ik hoop dat we dat in de komende jaren kunnen 
uitbreiden. Verder hebben we traditionele activiteiten als een Paaskamp in 
Luxemburg, brandingvaren en een zomerkamp in Frankrijk.

Op bezoek bij…
Arnold Otten  

(bestuurslid HWC de Helmvaarders, Helmond)

Hoe staat het met jullie vrijwilligers? Zijn er nog genoeg 
mensen warm te maken voor een klusje?
Voor een klusje zeker, maar het wordt wel steeds moeilijker om mensen op 
structurele posten, bijvoorbeeld in het bestuur en in onze activiteitencom-
missie te krijgen. Iedereen wil wel een ‘projectje’, maar meer liever niet.

Hoe is het contact met jullie omgeving? Of leven jullie op een 
eiland?
Ik denk dat wij een belangrijke speler zijn in het Helmondse gemeen-
schapsveld. De gemeente ondersteunt ons daar waar mogelijk, we hebben 
voldoende sponsorinkomsten, werken samen met een MBO-school op het 
gebied van leisure en vrije tijd en zitten in diverse stedelijke projecten. Een 
vereniging op een eiland? Dat kan in deze tijd niet meer, lijkt me.

Hoe staan jullie er in 2020 voor?
Da’s een goeie. Moeilijk te zeggen. We hebben plannen genoeg. Zouden 
bijvoorbeeld graag een wildwaterbaan in onze omgeving zien, om vaarders 
wat meer uit te dagen, om slalommers beter op te kunnen leiden. Haalbaar? 
Och, dromen mag altijd, toch? Verder is het van belang dat we onze leden 
betrokken houden bij de club. Als die betrokkenheid weg is, als leden echt 
alleen nog maar ‘vrije tijd komen consumeren’, dan heeft het Nederlandse 
verenigingsleven zijn langste tijd gehad. Dat moeten we voorkomen.<

HWC De Helmvaarders
w w w . h e l m v a a r d e r s . n l

Volop aandacht voor een wedstrijd kanopolo

Deelnemers van het zomerkamp
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verenigingsnieuws

Avondmarathon bij KV Keistad

Eind juni werd bij KV Keistad voor de vierde maal 
op rij een avondmarathon in Amersfoort georga-
niseerd. Bij de heren won Joep van Bakel (lid van 
KV de Zwetplassers). Bij de dames kwam Hedy Pol 
(TWV Hengelo) als eerste over de streep.
Lees het volledige verslag op 
www.watersportverbond.nl/wedstrijdnieuws. <

Watersportverbond.tv

Het Watersportverbond heeft een 
eigen portal met films waar diverse 
watersporten zijn te bekijken. Naast het zeilen en surfen komt ook 
de kanosport aan bod. Ga nu naar www.watersportverbond.tv, kies 
de categorie ‘kano’ en bekijk onder andere: 
- een sfeerverslag van de Zaanregatta bij KV de Geuzen
- beelden van de avondmarathon bij de Deventer Kano Vereniging <

Kanotrailer te huur

Het Watersportverbond biedt een kanotrailer met sit-on-
top kano’s te huur aan.
Deze trailer is met name bedoeld voor verenigingen die 
de drempel voor watersporten (verder) willen verlagen.
 De trailer is ideaal om in te zetten tijdens een open 
dag, schoolsportactiviteiten, een kennismakingsdag 
voor de jeugd, een opleiding of een examen. Ook stelt 
het Watersportverbond zwemvesten ter beschikking aan 
verenigingen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Christoffel van Hees: 030-7513721 of 
christoffel.van.hees@watersportverbond.nl. <

Iedere dinsdag en vrijdag na de trai-
ningen wordt de lier opgesteld. Na 
een paar maanden oefenen, worden 
de trucs steeds beter en mooier. 
Aanvankelijk alleen willekeurige 
ongecontroleerde sprongen, maar 
nu zien we al salto´s en meerdere 
360´s achter elkaar. Naast freestyle 
kajaks hangen er regelmatig andere 
boten achter de lier. Bijvoorbeeld 
een ‘Topo Duo’. Deze komt vaak 
een heel eind uit het water. 
Met de lier kunnen we spelen met 
de snelheid en golven. Het sprin-
gen met de kano wordt mogelijk 
doordat je over je eigen boeggolf 
wordt getrokken, deze werkt als een 
schans en doordat het apparaat in 
snelheid regelbaar is, zijn ook ande-

De Kajaklier
Tekst en foto’s: Guy de Kort

Met 30 kilometer per uur in een korte freestyle kajak over 
het water. Coole 360´s en vette jumps zijn hot sinds dit 
seizoen bij kanovereniging Oisterwijk: enkele leden van 
de vereniging hebben namelijk een kajaklier gebouwd.

re moves mogelijk als 360´s. Ook 
nieuwe leden kunnen achter de lier 
snel ervaring opdoen, voordat ze op 
‘echt’ wildwater gaan varen.

Het idee ontstond  na een middagje 
spelen met de waterski-lier, die was 
gehuurd voor de open dag van het 
zwembad. De bouw en ontwikkeling 
van de kajaklier vond voornamelijk 
plaats in de wintermaanden en 
begon met enkele tests achter een 
terreinwagen. Een tijdje later werd 
een oude elektromotor gekocht op 
Marktplaats en met houten balken 
en dikke schroeven een testopstel-
ling gebouwd met het uiterlijk de 
herrie van een middeleeuws mar-
telwerktuig. Het duurde een tijdje 

voordat deze testopstelling goed 
genoeg werd bevonden om mee 
verder te gaan. In de winter werd 
alles opnieuw opgebouwd. Aan 
het metalen frame (met verbeterde 

Specificaties Kajaklier:
Snelheid: 0 tot 30 km/h
Lengtelijn: 120 meter
Vermogen: 4Kw

De kajaklier

Een coole move

trommel en een besturingskast met 
motordrive) moeten nog wel wat 
verbeteringen aangebracht worden, 
maar voorlopig zijn de resultaten 
hoopgevend! <

In het voorjaar van 2012 heb-
ben 24 kanoverenigingen tijdig 
hun aanvraag voor een bijdrage 
in de kosten voor Ecotaks inge-
diend bij het secretariaat van het 
Watersportverbond. Alleen kanover-
enigingen die aangesloten zijn bij 
het Watersportverbond, en daardoor 
via het verbond een lidmaatschaps-
relatie hebben met NOC*NSF, 

    watersportverbond TV

24 kanoverenigingen  
gebruiken Ecotaks-regeling

komen in aanmerking voor deze 
subsidietoewijzing. 
Na verwerking van de aanvragen 
heeft het Watersportverbond, 
namens de aangesloten verenigin-
gen, bij het Ministerie van VWS 
terugbetaling verzocht van de door 
hen betaalde ecotaks. In totaal gaat 
het om het bedrag van ruim  
€ 17.000,-. <
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Meer zien?

Dankzij TV Oost is het kanopolotoernooi te bekijken op 
www.rtvoost.nl , klik op ‘Sport op zondag’ op 1 juli, van 21.07 uur. 
De Deventer televisie maakte een reportage, te zien op 
www.deventertelevisie.nl. Ga naar ‘Uitzending gemist’ en klik dan 
bij ‘Meer programma’s’ op ‘Deventer nieuws en zoek dan in de 
uitzending van DRTV juli de video ‘Internationaal Kanopolo toer-
nooi’. Meer informatie  over het kanopolotoernooi vind je op  
www.canoepolodeventer.nl
Meer over DKV en kanopolo in het algemeen vind je op
www.deventerkanovereniging.nl  <

verenigingsnieuws

Na een rustige nacht volgde een zonnige, maar 
winderige zaterdag. De laatste teams arriveerden 
pal voor de start van het toernooi om 9 uur. Met 
zo’n 175 deelnemers en tientallen DKV-ers was 
het een drukte van belang. 

Vanaf 9 uur startte elke 35 minuten een volgende 
wedstrijd en dat ging zo door 7 uur ‘s avonds. 
Het was dan ook een af en aan geloop met 
boten, omkleden, eten en drinken. De friettent 
werd goed bezocht (diverse DKV-ers blijken 
een carrière in het frituurwezen te hebben mis-
gelopen). Na de wedstrijden was het tijd voor 
de barbecue. Met 120 mensen was het rond de 
barbecues beregezellig genieten van de salades, 
onder het uitwisselen van de ervaringen van de 
dag. Het bleef – mede door het zachte weer – 
nog erg lang druk op de dijk.

De zondag begon al weer vroeg: vanaf 7 uur waren 
alweer ontbijtjes te krijgen! De eerste wedstrijden 
begonnen om 8 uur en opnieuw werkte het weer 
geweldig mee: zonnig en een goede bries, tijdens 
de finales liep het op de dijk aardig vol publiek. 
Naar schatting hebben we in deze 2 dagen ruim 
200 bezoekers bij DKV mogen ontvangen.

Internationaal 
Kanopolotoernooi  
in Deventer
 

 

 

 

 

 

 

 
Tekst en foto’s: Etina van der Sluis

Na vele maanden voorbereiding ging 30 juni j.l. 
het Internationale Kanopolotoernooi van start. 
De eerste teams arriveerden al op vrijdagmiddag 
en langzaam aan liep het tijdelijke kampeerter-
rein bij DKV vol met tentjes. Toen de legertent 
van DKV was opgezet kon de bar open voor de 
eerste dorstige kelen…

Om 15.00 uur vond de eersteklasse-finale 
plaats tussen het Nederlandse Rijnland en de 
Nederlands-Duitse combinatie Pink Panthers. 
Rijnland wist te winnen met 5-4. Als derde ein-
digde KC Rheine uit Duitsland. Het 1e klasse 
team van DKV, Deventer B, behaalde een 7e 
plaats in een poule van 9.

Dan was daar de zinderende hoofdklasse-finale 
tussen Deventer A en MKC Duisburg. DKV A 
won met 4-2 en werd hiermee ongeslagen kam-
pioen. De derde plaats in de hoofdklasse was 
voor het Franse Saint Omer. 
In deze klasse verschenen 15 teams aan de 
start. Deelnemende teams kwamen uit Polen, 
Italië, Zwitserland, Frankrijk, België, Duitsland en 
Nederland.

Tijdens de prijsuitreiking voerde André Hartgers 
een woordje namens het bestuur en bedankte 
alle belangstellenden, deelnemers en vrijwil-
ligers. Ep Stormink – in zijn rol als bestuurslid  
kanovaren van het Watersportverbond – compli-
menteerde de organisatie met een goed en strak 
verlopen toernooi. Toen nam Michel Schreurs 
het woord en memoreerde het verlies van Ans 

Vriendts en de voortrekkersrol die zij bij het orga-
niseren van het toernooi had. Tot slot werden de 
prijzen uitgereikt en alle deelnemers bedankt.

De eerste donderwolken, een regenbui en een 
windvlaag die een doeltje op het eerste veld 
omgooit betekenden een daverend einde van het 
toernooi, maar – hopelijk – ook een nieuwe tra-
ditie van kanopolotoernooien bij DKV. Met veel 
dank aan alle deelnemers en vrijwilligers.<

Winnaars eerste klasse

Zicht op het speelveld
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verenigingsnieuws

Veel jeugdleden van KV Viking 
Venlo wilden tijdens het traditionele 
knobelweekend wel graag meedoen, 
“maar het liefst met mijn polo-
boot”. Speciaal voor hen is het toer-
gedeelte vervangen door een kano-
polotraining met organisatorische 
steun van het Watersportverbond, 
van (ex-)internationals kanopolo en 
van jeugdspelers van andere vereni-
gingen. 

Kanopolokamp bij KV Viking Venlo 
smaakt naar meer
Tekst en foto’s: Wim Ellenkamp

Op vrijdagavond 8 juni jl. voeren 
dus ook 15 kanopolospelers, van vijf 
verschillende kanoverenigingen, mee 
tijdens de openingsact van het kno-
belweekend: de ‘olifantenrace’ met 
twee 10-persoon Canadezen op de 
Maas. Op zaterdagmorgen werd het 
echt serieus met de komst van Paul 
Snijders, topspeler van de Deventer 
Kano Vereniging, en het gezamen-
lijk vertrek naar de trainingslocatie. 
Daar aangekomen werden de spe-
lers ingedeeld naar niveau en per 
groep een jeugdtrainer toegevoegd. 
Voor de jongste deelnemers van 12 
- 14 jaar bleek een volle trainingsdag 
te zwaar en werd op zaterdagmid-

dag uitgeweken naar diverse balspe-
len op het droge. De twee oudste 
groepen maakten er echter een 
stevige trainingsdag van, dus toen 
om 18:00 uur de knobeltocht begon, 
lieten verscheidene spelers deze uit-
daging aan zich voorbij gaan… 
Zondag  10 juni begon rustig met 
in de ochtend trainingsoefeningen, 
afgewisseld met partijtjes, en in de 
middag  een behendigheidsspel op 
de Maas, waarbij een aantal deel-
nemers het niet droog hielden. Zo 
vloog het weekend weer om en werd 
afscheid genomen. Enkele reacties: 
“Super, ik doe volgend jaar weer 
mee”, “leuk om met elkaar te spe-

In het tweede weekend van juni organiseerde KV Viking Venlo een 
kanopolokamp voor jeugdspelers van vijf kanoverenigingen. De deelnemers 
hebben onder leiding van Paul Snijders getraind en vooral veel plezier gehad.

len, in plaats van tegen elkaar”.
Met de knobeltocht van volgend 
jaar in het achterhoofd is duidelijk 
dat veel aspecten aan de verwach-
ting voldoen;  kanopolo met een 
trainer die jeugd op verschillende 
spelniveaus weet te inspireren, ver-
jonging in het knobelprogramma 
en contacten tussen spelers van 
verschillende verenigingen aanhalen. 
Verbeterpunten zijn er ook: zo zien 
wij graag volgend jaar, op 7, 8 en 9 
juni 2013, jeugdtrainers in Venlo en 
natuurlijk meer deelnemers, maar 
dat lijkt niet zo moeilijk, want dit 
weekend smaakt voor alle betrokke-
nen naar meer! <

Oud-international Paul Snijders had ook 
op het droge veel te vertellen

Instructie op de trainingslocatie in het centrum van Venlo

Niet alleen 
maar 

kanopolo 
voor Willem 
en Robin…
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Griekenland: het land van zon, 

zee, eilanden, feta, gyros, olijfolie 

(en tegenwoordig helaas ook 

financiële crisis)… 

Tekst en foto’s: Ivo Clason

Noord-Griekenland

Met zijn vijven vliegen we naar 
Thessaloniki, waar we een busje huren 
om een week lang rivieren te verkennen. 
Bij de eerste rivier ontmoeten we Bartjan 
Konijnenberg en is ons team compleet. 
Roger de Crook, Hans Berghout, Frits 
Vlaanderen, Berwout Leyds en Ivo Clason 
staan te kijken bij de instapplek aan de 
Arachtos, waar het met bakken naar bene-
den komt. Bartjan is allang klaar om te 
vertrekken en het Griekenland avontuur 
kan beginnen. Een door regen veranderde 
volume rivier met indrukwekkende grote 
kloven. Het gesteente doet denken aan de 
Verdon kloof en de rivier aan de Durance. 
Een mooi traject van WW2/3 waar je in 
de mist tussen walsen en grote golven 
vaart. De volgende dag is het water flink 
gestegen en oogt het water als ‘café au lait’. 
We varen de Kallariticos, een zijrivier die 
uitkomt op het stuk waar we de dag eerder 
eindigden. Een rivier met oude stenen 
bruggen uit de 3de eeuw na Christus, die 
het beter uithouden dan de moderne ver-
zakte bruggen waar we over rijden naar de 
instapplek. Als we een colletje oversteken, 

Berwout op de Voidomatis

Frits op de Voidomatis

Instap Vikos kloof
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begint het te sneeuwen en we vragen ons 
af of we de korte anorak niet beter thuis 
hadden kunnen laten. De rivier lijkt op de 
Arachtos, maar met meer water is de bele-
ving totaal anders. Door de hoge golven 
lijkt het bijna op brandingvaren: de juiste 
route varen betekent flink peddelen. Het 
levert leuke speelgolven op en moe, maar 
voldaan, komen we op de uitstapplaats aan. 
We eten weer heerlijk in het kleine dorpje, 
niet ver van onze kampeerplaats. De vol-
gende ochtend vertrekken we richting 
Ioanina voor de Voidomatis en zijn Vikos 
kloof. Het gebied is een stuk zonniger en 
de winterjas kan uit. Een spectaculaire 
plek van groene bergen met witte pieken 
en diepe dalen. Veertig minuten lopen via 
een klein oud pad naar beneden om in te 
stappen bij bergbronnen. We stappen in op 
kraakhelder drinkbaar water en duiken de 
groene kloof in. Slalommend tussen grote 
stenen en wanden van 400 m hoog, met 
andere woorden ’n prachtige WW3/4 tocht. 
We eindigen bij een oude stenen brug en 
drinken in de zon ons biertje en bespreken 
de opties voor morgen. 
De Vikos kloof lijkt bij de instap weinig 
water te hebben en de eerste km is het ook 
zoeken naar een route. In de kloof zigzag-
gen we tussen de metershoge bolders en 
stuiten op de zeven meter hoge waterval, 
die we besluiten om te dragen. Een bijzon-
dere rivier waarbij het verkennen vanuit 

de boot niet goed mogelijk is en je er 
geregeld uit moet om je route te bepalen. 
Verder varen we onder andere de Acheron. 
Volgends de Griekse mythologie is deze 
kloof de ingang van het rijk van Hades, 
de Griekse god van de onderwereld, die 
wordt bewaakt door Cerberus: de driekop-
pige hond die er voor moest zorgen dat de 
doden niet ontsnapten. De Acheron begint 
als klein beekje, waarna je in een versnel-
ling de ‘onderwereld’ in duikt. Een mythi-
sche rivier met heel smalle kloven ‘a la 
Bonne’ en open stukken met oude bomen 
langs de kant. De rivier zoekt zijn weg 
door het gebergte en je voelt je helemaal 
weg van het aardse. Als perfecte afsluiting 
van de week opent de kloof zich, waarbij 
we ons afvragen wat we horen. Het grom-
mende geluid blijkt een waterbron te zijn, 
die uit de berg stroomt. 

Griekenland kent veel van dit soort rivie-
ren en heeft dus voor ieder wat wils: van 
smalle beekjes tot volumerivieren met een 
behulpzame en aardige bevolking en heer-
lijk eten. Volgend jaar Griekenland weer 
op ons programma met onder andere de 
Mileapotamos, Periovoliotiko en de Aoos. <

Berwout op de Kallaritikos

Instap Voidomatis

Uitstap Voidomatis
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EK Freestyle Oostenrijk 

Geen medailles voor 
Nederlandse junioren

Foto’s: SportScene

Eind juni hebben de Nederlandse junioren deelgenomen 
aan de Europese Kampioenschappen freestyle kajakken in 
Oostenrijk. Jim Rövekamp was in Lienz met zijn achttiende 
positie de beste Nederlander. 

Na de trainingsfase, onder leiding van Jasper 
Polak, was het woensdag 27 juni jl. tijd voor 
het echte werk. De 15-jarige Jim Rövekamp, een 
van de jongste deelnemers aan deze kampi-
oenschappen, behaalde een mooie achttiende 
plek en werd daarmee de beste Nederlander. 
Team Groot-Brittannië domineerde tijdens de 
Europese Kampioenschappen in de juniorenk-
lasse. 

Uitslagen van onze Nederlandse junioren 
Jim Rövekamp - 18e

Teus van Nimwegen - 20e

Dylan Vredenduin - 21e

Bobby Groenewoud - 23e

Meer resultaten en foto’s op 
www.euro-lienz.com. <

Jim Rövekamp in actie

Teus van Nimwegen op de voorgrond, met daarachter Bobby Groenewoud en Jim Rövekamp

Eind juni organiseerde kanovereni-
ging de Geuzen uit Zaandam de 
internationale Zaanregatta. 
Al jaren staat deze wedstrijd op de 
korte vlakwaterbaan op de interna-
tionale kalender. 

Zaanregatta 
in Zaandam
Foto’s: Jet Kattenberg

Mandy Post en Yrsa Kattenberg in actie 
in de K2

De strijd in volle gang Opperste concentratie bij Matthijs van der Tas

Bekijk op 
www.watersportverbond.tv 
de beelden van deze wedstrijd. Klik 
bij het menu ‘video’s’ op de catego-
rie ‘kano’. <
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NK Kanosprint op de Bosbaan

Op 1 en 2 september jl. werden de Nederlandse 
Kampioenschapen Kanosprint georganiseerd op de 
Bosbaan in Amstelveen. Deze kampioenschappen waren 
een onderdeel van de ‘Dutch Paddling Championships 
2012’, het gezamenlijke evenement met de drie onder-
delen Drakenboot, Kanosprint en Stand-up Paddle. 

Lees op www.watersportverbond.nl/wedstrijdnieuws 
het verslag. <

Kanopolo in vijf filmpjes
Kanopolo is de snelst groeiende discipline binnen de kanosport. 
Wat is kanopolo? Bekijk deze filmpjes en je weet genoeg!

    watersportverbond TV

Wil je meer weten over de discipline kanopolo? Ga dan naar de website www.watersportverbond.nl/kanopolo. <

 Beelden van de onlangs gewonnen WK finale in Polen. Bekijk hoe 
Nederland op spectaculaire wijze wint van Duitsland.

 

 Beelden van een wedstrijd tussen de heren van de Deventer Kano 
Vereniging en MKC Duisburg. Het betreft de finale van 1 juli jl. van het 
internationale kanopolotoernooi in Deventer.

 

 Beelden van de Europese Kampioenschappen kanopolo voor club-
teams. Dit evenement werd in 2011 georganiseerd in Helmond.

 Oud-voetballer Martin Drent maakt in opdracht van RTV Noord ken-
nis met een voor hem onbekende sport: kanopolo bij de Groninger 
Kanovereniging

 

 Lisso, de proeftuin van NOC*NSF, is op bezoek bij het jeugdteam 
kanopolo van HWC de Helmvaarders.

 

Russische roulette met waterlelies 
Eind juni werden in het Kroatische Zagreb de 
Europese Kampioenschappen kanosprint vlak-
water georganiseerd. Ondanks de tropische 
omstandigheden en de vele waterlelies wilde het 
Nederlandse team een goede prestatie neerzet-
ten. Het Nederlandse team bestond uit Rowdy 
van Eerde, Eef Haaze, Femke Roos, Vincent Kalf 
en Robin Koenders. Lees het uitgebreide verslag, 
met citaten van de sporters, op 
www.watersportverbond.nl/wedstrijdnieuws. <
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Hoe oud ben je?
33 jaar

Waar woon je?
Haarlem

Welke kanodiscipline beoefen je?
Vlakwater sprint

Bij welke kanovereniging vaar je?
KV Frisia Amstelveen 

Kom je uit een sportieve familie?
Iedereen binnen ons gezin heeft wel aan sport 
gedaan, maar niet op topniveau.

Hoe oud was je toen je begon met kanoën?
Ik vaar eigenlijk al vanaf het moment dat ik gebo-
ren ben toertochten bij HKV en vanaf mijn 19de 
ben ik begonnen met wedstrijdvaren bij Frisia 
Amstelveen.

Waarom ben je begonnen met kanoën? 
Mijn ouders vaarden altijd al in een kano. Mijn 
vader heeft zelfs K1’s gebouwd, dus samen met 
mijn zus en zusje gingen we altijd al mee met 
toertochten. Via vrienden van mijn ouders ben ik 
op mijn 19de bij een wedstrijdclub terecht geko-
men en daar niet meer weggegaan. Van het een 
komt het ander…

Hoe belangrijk is de kanosport voor jou?
De kanosport is op dit moment een van de 
belangrijkste dingen in mijn leven. Je laat er veel 
voor, maar krijgt er ook weer heel veel voor terug.

Vanaf wanneer ben je daadwerkelijk topsporter 
geworden?
In 1998 ben ik begonnen met K1 varen en drie 
jaar later voer ik mijn eerste World Cup en EK. 
Eigenlijk is het dus heel snel gegaan. In 2003 
voer ik mijn eerste WK Finale in de K1.

Hoe vaak train je in de week?
12 tot 14 maal per week

Vragen aan topsporters

Femke Roos

Heb je het gevoel dat je dingen mist, aangezien 
je veel tijd besteedt aan de kanosport?
Nee, ik heb op dit moment niet het idee dat ik 
dingen mis. In het weekend spreek ik geregeld 
af met vrienden om wat te eten of te drinken 
of andere leuk dingen te doen. Je hebt deze 
ontspanning ook nodig om goed te blijven pres-
teren.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ergens wat drinken of eten of gezellig naar de 
bioscoop.

Heb je een speciaal voedingsschema?
Nee dat niet. Natuurlijk let je wel op wat je eet, 
maar het is niet zo dat we niks mogen.

Hoe zou je een normale dag in jouw leven 
omschrijven?
’s Morgens en ’s avonds staat er altijd een trai-
ning op het programma (varen, kracht, lopen, 
zwemmen) en tussendoor werk ik. Als ik na de 
ochtendtraining nog wat tijd heb, probeer ik nog 
even te rusten.

Welke overwinning heeft voor jou de grootste 
waarde?
Degene die altijd bijblijft, is mijn eerste WK finale 
in de K1 en de 4de plek op het WK in 2006 met 
de K4. Daarnaast ook de 2de plek op de laatste 
WC in Duisburg met Rowdy van Eerde in de K2.

Wat zijn jouw sportieve ambities?
Helaas hebben we de Olympische Spelen dit jaar 

niet gehaald, maar ik ga zeker nog door zolang 
ik het leuk vind en we ons blijven verbeteren. We 
gaan natuurlijk voor een finale op een van de 
grote toernooien.

Wanneer je stopt met kanoën, wat zou je dan 
gaan doen?
Dan hoop ik mijn werk als masseur en personal 
trainer uit te kunnen breiden en eventueel nog 
een opleiding volgen.

Femke Roos

Hoe oud ben je?
21 jaar

Waar woon je?
In Amsterdam

Welke kanodiscipline beoefen je?
Vlakwater sprint

Bij welke kanovereniging vaar je?
Bij KV Viking in Amsterdam en KV Frisia in 
Amstelveen

Kom je uit een sportieve familie?
Ja, mijn broers doen aan kanopolo en mijn moe-
der is ook sportief.

Hoe oud was je toen je begon met kanoën?
8 jaar

Rowdy van Eerde
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Waarom ben je begonnen met kanoën? 
Mijn oudere broer zat al op kanovaren en ik ben 
via hem in aanraking gekomen met de kano-
sport.

Hoe belangrijk is de kanosport voor jou?
Mijn hele leven draait om de kanosport.

Vanaf wanneer ben je daadwerkelijk topsporter 
geworden?
Eind 2008 ben ik begonnen met toptraining. In 
2009 heb ik mijn eerste internationale wedstrij-
den gevaren.

Hoe vaak train je in de week?
Ik train dagelijks, uitgezonderd de maandag. Ik 
train ongeveer 24 uur per week. 

Heb je het gevoel dat je dingen mist, aangezien 
je veel tijd besteedt aan de kanosport?
Juist door het sporten zie ik veel van de wereld, 
maar soms mis ik het uitgaansleven. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik doe invalwerk op kinderdagverblijven en BSO 
door heel Amsterdam. Ik houd van lezen en 
afspreken met vrienden, de bioscoop bezoeken, 
op een terrasje zitten.

Heb je een speciaal voedingsschema?
Nee, maar ik let wel op wat ik eet. 

Hoe zou je een normale dag in jouw leven 
omschrijven?
Wakker worden, reizen naar de club, sporten, 

terug naar huis, eten, rusten en terug naar de 
club voor de avondtraining en dan naar huis.

Welke overwinning heeft voor jou de grootste 
waarde?
2012: EK-23 Portugal - K1 200m  2e plaats
2012: World Cup Duisburg - K2 200m 3e plaats
2011: World Cup Poznan - K2 200m 2e plaats

Wanneer je stopt met kanoën, wat zou je dan 
gaan goed?
Ik ben voorlopig nog niet klaar met het kano-
varen, maar als ik stop, wil ik nog veel leren (k1 
fights, boksen salsa dansen) en een wereldreis 
maken. <

Rowdy van Eerde

Rowdy van Eerde: zilver in Portugal

Op de slotdag werden drie finales gevaren, waar-
in Nederlanders in actie kwamen. Vincent Kalf 
werd negende in de finale K1 200 meter. Rowdy 
van Eerde kwam tweemaal in actie: zij behaalde 
in de finale K1 500 meter een knappe zesde 
plaats en duldde in de finale K1 200 m alleen de 
Hongaarse Ninetta Vad voor zich. Met dit uitste-

kende resultaat nam Rowdy verdiend het zilver 
mee naar huis

Aan deze kampioenschappen in Montemor-o-
Velho namen acht Nederlanders deel. 
Bij de dames waren dat Rowdy van Eerde en Jitta 
van der Laan. 
Bij de heren verschenen Bram Brandjes, Thijs de 
Jong, Vincent Kalf, Walter Kalf, Menno van Loon 
en Yorben Rot aan de start. <

Van 12 t/m 15 juli jl. vonden in Portugal de 
Europese Kampioenschappen kanosprint voor 
junioren en kanovaarders onder 23 jaar plaats. 

Huldiging dames K1 200 meter, met een zilveren plak 
voor Rowdy van Eerde 

Vincent Kalf finisht als negende in de finale K1 200 
meter
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Van 11 juli tot en met 15 juli jl. werden in de 
Verenigde Staten de WK kanoslalom voor junioren 
en onder 23 jaar georganiseerd. Onze enige dame, 

@Claudia_kano      @maarten_kano        

5 juli 2012
Zweetheet, airco, verkoudheid, lam, supersizes, véél en vet. Amerika 
kort samengevat :) Morgen start de training op de baan #eindelijk                  

03 juli 2012
Veilig aangekomen in Wausau. Nu snel slapen en mijn verloren uurtjes 
inhalen 

6 juli 2012
De 1e sessie ging niet als ik had verwacht. Zo benauwd, voor het eerst 
dat ik liever op de kant stond als in de boot... hopelijk went het

5 juli 2012
Vandaag de eerste training op de baan gehad. Ik was erg explosief en het 
voelde allemaal goed aan. Dit baantje ligt me wel.

12 juli 2012
Nog 3 uur tot ik start. Thuistijd: 21:34 u en 23:15 u. Volg het hier live: 
canoeliveresults.com   al een beetje zenuwachtig.. 

6 juli 2012
Vandaag weer een dag afzien, temperaturen van 37 graden en een hoge 
lucht vochtigheid. Gelukkig is onze training om 8 uur in de ochtend 

13 juli 2012
Een mooie start gemaakt vandaag, morgen rond 23:45 (thuistijd) mijn 
finaleplek behouden! 

10 juli 2012
Vandaag de laatste training op de baan. Morgen beginnen de wedstrijden 
voor de heren U23 en junioren. Ik ben er klaar voor

14 juli 2012
Sterren van de hemel gevaren met een tussentijd van 1 s sneller dan 
Fox, maar toch moest het weer fout gaan, 11e plek... #waarom?

13 juli 2012
9de in de semi finale van het WK U23. Zelf had ik niet verwacht dat de 
run goed genoeg zou zijn voor de finale. Morgen vlammen in de finale.

15 juli 2012
Zo richting Chicago en morgen weer naar Amsterdam. Bedankt voor al 
jullie aanmoediging en steun afgelopen dagen! ik kan weer lachen :-) 

14 juli 2012
8ste plek op het WK U23 in Wausau. Teleurgesteld over mijn finale run 
maar tevreden over het resultaat <

Tweets uit the U.S.A. 

Claudia Leenders, werd derde in de K1 series, maar 
mocht door haar elfde positie in de halve finale 
helaas niet deelnemen aan de finale. Maarten 

Hermans bereikte de K1 finale en werd hierin uit-
eindelijk knap achtste van de wereld. 
Lees het ‘twitter-dagboek’ van Claudia en Maarten.

(Nog) meer lezen…?
Meer wedstrijdnieuws vind je op: 
www.watersportverbond.nl/wedstrijdnieuws
- Russische roulette met waterlelies
- Avondmarathon bij KV Keistad
- NK Kanosprint op de Bosbaan

Meer vaarnieuws vind je op: 
www.watersportverbond.nl/vaarnieuws
- WildWaterAcademie
- Rapport ‘Incident? Een geheugensteun bij de evaluatie’
- Kano Kollege 
- Cursus Theorie Zeevaardigheid

Meer vaarverslagen vind je op: 
www.watersportverbond.nl/vaarverslagen
- Adrenaline op het wilde water
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Adrenaline op het wilde water 

Ik durf best te beweren dat ik aardig spor-
tief ben, maar breng toch de meeste vakan-
ties door op een ligbed aan zee. Een vrien-
din stelde voor om deze vakantie niet los te 
gaan in een beachclub, maar op het wilde 
water in Oostenrijk. Afgelopen augustus 
onderging ik mijn eerste kajakdoop… 
Aanvankelijk leek het me wel aardig, maar 
eenmaal in mijn kajak herzag ik mijn 
mening: wat is dit gaaaaf zeg! Vijf dagen 
lang heb ik een adrenalinekick beleefd die 
ik nog nooit eerder tijdens een vakantie 
gevoeld had. 
We begonnen natuurlijk rustig. Aan 
het handje (peddeltje) van de Kanosport 
Zwalker instructeurs technieken aanleren 
en aanvoelen hoe het is om in een kajak 
te zitten. Vervolgens iedere dag een pit-
tiger stukje varen in een beginnergroep. 
Wanneer iemand met zijn snufferd in de 
plomp ging, keer ik aanvankelijk een beetje 
benauwd toe of dit  wel goed kwam. Door 
die spatlap ben je niet zomaar uit je kajak. 
Maar uiteindelijk, na een niet te ontwijken 
rots ging ik onder en mijn overlevings-
drang zorgde ervoor dat ik binnen een paar 

tellen weer boven was. Zo. Weten we ook 
weer hoe dat voelt.  
Dankzij al die aangeleerde kanotheorieën 
en –technieken heb ik thuis flink gescoord 
bij mijn vriendinnen (leuke meiden, maar 
meer van het soort van een goed boek, 
cocktailtje, feestjes aan zee). Ik voelde zo 
helemaal de echte kajakker! Met termen als 
keerwater, anorak, boogslag en eskimote-
ren had ik ze snel plat, ze waren behoorlijk 

onder de indruk. Wie weet krijg ik ze 
ooit ook zo ver, want ze moeten die kick 
gewoon ook een keer meemaken! 
Ik denk ik erover om volgend jaar weer 
mee te gaan. Voordat ik beslis eerst nog 
maar eens nagenieten van de foto’s. Maar 
dat ik in de toekomst weer een keer ga 
kajakken staat vast! 
Lees het volledige verslag op 
www.watersportverbond.nl/vaarverslagen. <

Tekst en foto: Pauline Breukelman

In mijn ‘eigen’ kajak.. Wat voelde ik me al stoer zeg!

Leer eskimoteren! 

Deze winter, in helder, 
warm water!

Onder professionele 
begeleiding, meer 

informatie op 
www.zwalker.nl

Hierom bent u kanolid:
–  Elke werkdag gratis telefonisch advies
–  4 maal per jaar het magazine Kanosport
–  Maandelijks de ledennieuwsbrief in uw digitale postvak
–  Altijd op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van watersport
–  Deelname aan nationale en internationale toertochten
–  Deelname aan nationale en internationale wedstrijden
–  Mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen van de Watersportacademy
–  Aantrekkelijke ledenkorting op bijvoorbeeld artikelen in 
de webshop en cursussen
–  Zekerheid: wij komen op voor uw belangen

Wilt u ook kanolid van het Watersportverbond worden?
Ga naar www.watersportverbond.nl/kano 
voor meer informatie.

      



vraag & aanbod

Te koop
VAJDA, type Civet Cat, kevlar carbon, wit, 2 
luchtzakken, z.g.a.n., vraagprijs € 995,- 06-338 
478 98 / raloost@alice.nl 

Te koop
Zeekano Ice Flo Fjord, rood/wit, bouwjaar 1986, 
l. 5.30 m, b. 0.62, binnenmaat 0.38, 2 schotten, 

Voor leden van het Watersportverbond zijn 
geen kosten verbonden aan het plaatsen 
van een advertentie in deze rubriek. 
Niet leden betalen € 12,- voor 1 t/m 4 regels.  
€ 16,- voor 5 t/m 8 regels. 

Stuur de tekst naar 
kanosport@watersportverbond.nl. 
Vergeet niet het lidmaatschapsnummer te 
vermelden.

handpomp, variabele scheg, fibreglass origineel 
P&H UK, variabele voetensteun, 2 deknetten, 
spatzeil,1 Lendal peddel, 1 deelbare Schlegel ped-
del. Vraagprijs € 600,-. Eventueel kampeerspul-
len (kanoformaat) overnemen. 
Info: Wim Bos 06-51334525 w.bos55@kpnmail.nl 

Te koop
Nigel Foster Silhouette,: snel, laag-volume, 
groenlandse kajak, kleine kuip. 5.35 m, b. 51 cm. 
2 ovale luiken en 1 rond dagluik; scheg; vast 
schot op maat (1.70-1.75 m) met voetpomp; 
kompas; extra kielbies; spatzeil en afdekzeil. In 
prima staat. Vr.pr.  € 800. Info: 030-6374974 / 
06-53408724 / n.de.jonge@planet.nl.

Te koop
Wildwaterkano Stip Yaks Verdon Expeditie, wit 
met blauwe bies, bouwjaar 1986, l. 4.00, b. 0.65, 

binnenmaat 0.41, 2 luchtzakken en 1 reserve 
luchtzak, 2 draaglussen, ruggensteun, variabele 
voetensteun, spatzeil, polyester/dioleen, peddel 
Schlegel Racing lengte 2.30 Vraagprijs € 250,-. 
Info: Wim Bos 06-51334525 w.bos55@kpnmail.nl

Oproep
Welke kanoliefhebber vindt het leuk om het oude 
filmmateriaal van de NKB te digitaliseren en 
zodoende weer toegankelijk te maken voor 
onze kanoleden? Het betreft: VHS / VHS ban-
den; 8mm filmpjes (uit de erfenis van Gerrit 
Heijnis) en de originele 16mm (geluids)bonds-
film (gemaakt door Jan de Jong zaliger). Info en 
overleg: Frank Bonte, KV De Geuzen, Zaandam, 
frankbonte@gmail.com.<
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opmerkelijke tweets

@iriskroes  
Wauw... Wat is Friesland toch mooi !! #kanova-
ren #leijen 
@robertbouten  
Yheaa, krachttraining overleefd!! Maar was 
zwaaar :-)
@AnneliesvdZwart 
Na een zware training (de 2e van vandaag) met 
wedstrijdruns doet #JO er ook nog een duurtrai-
ning achteraan! Wat een doorbijters! #pittig
@KVDRV
Eindelijk weer eens lekker weer. #kwoudatikop-
deplassenzat
@robinkoenders
2x gevaren vandaag. Op een mooie baan, 

Twitter mee met het Watersportverbond en volg @kanosport
met blauw warm water alleen vol waterlelies. 
Benieuwd of ze ze dit keer op tijd kunnen weg-
halen...
@Puud
We kijken live kanovaren. Waterlelies blijken een 
groot onderdeel te zijn van de sport. Spannend.
@astridkuiper
Kanovereniging Zeeburg wil graag een perma-
nente accommodatie neer zetten in het OHG, 
lijkt me goed idee om iets te doen voor de 
jeugd.
@Edwin_de_Goede
Supertoernooi! RT@Kanosport Deventer 
#kanovereniging wint internationaal #kanopolo 
toernooi. finale tegen MKC Duisburg

@Nirak67
Op weg terug van m’n eerste kanopolo toernooi. 
Smaakt naar meer!
@Kanosport
In 2016 wordt het een kanovaarder! Surfer 
Dorian van Rijsselberge is de Nederlandse vlag-
gendrager tijdens openingsceremonie OS in 
London!
@AdrieBerk
Drie Olympische medailles voor het watersport-
verbond. Focus en keuzes maken. 
Gefeliciteerd @Topzeilen @watersportNL in Rio 
een kanomedaille! <

Invulhulp bij incidentenrapportage

Van Cor Blok (voorzitter van kanovereniging Hardenberg-Vecht) ontving de 
redactie het rapport ‘Incident? Een geheugensteun bij de evaluatie’.
Zijn rapport bestaat uit een schema dat een prima kapstok vormt om alle 
details rond een vaarincident in kaart te brengen (kan zinvol zijn bij verzeke-
ringskwesties, evaluatie van toertochten en voor instructiedoeleinden). U kunt 
het rapport downloaden via www.watersportverbond.nl/vaarnieuws. <
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www.kajak.nl

De grootste

kanowinkel van Europa!

Alle ’grote’ merken onder één dak...!

Honderden 
Kajaks en 

Kano’s!
Nieuw en Gebruikt!

Honderden 
Kajaks en 

Kano’s!
Nieuw en Gebruikt!

Ons totaal-assortiment
www.kajak.nl

Onze STUNTprijzen
www.kanokoopjes.nl

Onze Verzendservice
www.kanowinkelonline.nl

Onze Noviteiten
www.kanoberichten.nl

Prijsgarantie!
Dus NERGENS voordeliger!

U vindt het allemaal in Wormer.

OPENINGSTIJDEN: van 1 april tot 1 oktober: 7 dagen per week geopend!
van 1 oktober tot 1 april: 5 dagen per week geopend!

n.b. Bijzondere feestdagen gesloten! Januari maand = vakantiemaand, dus gesloten.


