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Vandaag is de uiterste kopijdatum voor het blad. Vandaag zou ook de jaarlijkse 

winterbijeenkomst in Nieuwegein zijn. Door de aanhoudende coronamaatrege-

len is ons helaas niet de mogelijkheid gegeven om die door te laten gaan. Ontzet-

tend jammer, want we keken uit naar twee leuke sprekers en natuurlijk hadden 

de standhouders de gelegenheid gehad om hun programma te presenteren, en 

de echt sportievelingen een paar uur het zwembad ter beschikking om van elkaar 

te leren.  

Maar de pandemie brengt gelukkig ook positiefs. Dit jaar begon voor mij met een 

week kajakken in Friesland. Bijzonder was dat dit samen met een goede studie-

vriend was. De pandemie was voor hem misschien net het zetje om het kajakken 

goed op te pakken en in weinig tijd heeft het kajakken hem gepakt. Hij is niet de 

enige die door het kajakken gegrepen is, blijkt wel. Ik zie er dan ook echt naar uit 

dat we zowel de jarenlange PeddelPraters als relatieve nieuwkomers tot de kano-

sport het komend jaar weer veel leuke activiteiten en mooie kanoverhalen aan 

kunnen bieden. Morgen raast dan storm Corrie over Nederland, maar daarna 

komt lente snel naderbij.  

Een heel fijn moment eerder dit jaar was het rondje dat het bestuur maakte, om 

een paar vertrekkende PeddelPraat-vrijwilligers te bedanken. PeddelPraat is ooit 

ontsproten in het midden van het land en bij deze vrijwilligers leek het geografisch 

middelpunt daar ook nog te liggen. Misschien hangt dat samen met het feit dat 

deze mensen ook al jaren vaste ankerpunten waren binnen de stichting. Je leest 

er meer over in deze editie van het PeddelPraatblad, dat opnieuw vakkundig is 

samengesteld door de redactie onder leiding van Ine.  

Verder in deze editie van het PeddelPraatblad geven we net als afgelopen jaar de 

standhouders en adverteerders de gelegenheid om iets over hun 2022 te vertel-

len. Daarnaast vind je in dit blad de weer goed gevulde vaarkalenders vanuit de 

Toer- en de Wad & Kust Commissie.  

Veel leesplezier! 

 

Voorwoord 
tekst:  Marijn van Veelen 
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Afscheid 
 

 

 

Afgelopen jaar was een jaar van lockdowns en gecancelde tochten, maar ook van 

afscheid nemen. Maar liefs vier bestuursleden en vrijwilligers wilden, na lange tijd 

zich ingezet te hebben voor PeddelPraat, hun taak overdragen. 

Graag hadden we hen op de winterbijeenkomst in het zonnetje gezet, maar ook 

dit jaar hebben we de winterbijeenkomst moeten afgelasten. 

Nu dan als alternatief in het speciale winternummer, door middel van beeld en 

geschreven tekst. 

 

Allereerst Ine Dost, die al 

meer dan dertig jaar vorm 

heeft gegeven aan ons blad 

PeddelPraat. Met enige 

moeite draagt zij de taak 

geleidelijk over aan Grean 

en hopelijk met nog een 

vrijwilliger. Wij, de stichting, 

zijn haar zeer dankbaar voor 

haar inzet. 

 

 

 

Dan Ellen Mulders, sinds zij 

in het bestuur kwam in 2007 

als secretaris zorgde zij ook 

voor de advertenties in ons 

blad en hield de contacten 

met de adverteerders warm. 

Ook na haar bestuursfunctie 

ging ze hier mee door. Be-

dankt Ellen! 

Tekst & foto’s:  Chris de Ridder 
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Aleid verlaat het bestuur na twaalf jaar. 

Ook was zij nog actief lid van de toercom-

missie.  

Om hiernaast in corona tijd ook nog een 

bedrijf te runnen, werd te veel. Aleid be-

dankt voor je inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte niet te vergeten 

onze voorzitter Jan Koppe-

laar. Na zeven en een half 

jaar draagt hij de (door Jan 

zelf gemaakte) voorzittersha-

mer over aan Marijn, die nu 

de nieuwe voorzitter wordt. 

Bedankt Jan voor de gezelli-

ge samenwerking en gastvrij-

heid. 
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Voorlopige Vaarkalender 2022 

Datum NaamTocht Com B/G 
 

Maart 
27 Rondje Marken W/K B/G 

 

April 
2 Rondje Kreupel W/K B/G 

2 Grevelingen W/K B/G 

2-3 Vroege vogeltocht Eilandspolder T  

14-18 PP Paaskamp Luxemburg T B/G 

16-18 Paaskamp Vlieland of Terschelling W/K  

27 Rondje Loevestein T G 

29 Strandtocht Camperduin W/K  

 

Mei 
7 Huisduinen-Oudeschild W/K  

7 Rondje aardappelenbult W/K G 

14 Lelystad-Markerwadden W/K B/G 

21 Rondje Ameland W/K G 

21-22 Den Oever- Oudeschild W/K G 

21-22 Kampeerweekend Eilandspolder T  

28 ’t Kuitje- Bol W/K B 

29 Enkel Den Oever- Den Helder W/K B 

 

Juni 
3-6 PP Pinsterkamp Landsmeer T B/G 

4 Laagwaterrondje Hinderplaat W/K  

11  Zwerftocht Brouwersdam W/K B 

18 Rondje Bol vanaf Callantsoog W/K G 

18 Dommeltocht T B/G 

19 Langs strand in branding W/K  

25-26 Lauwersoog- Noordpolderzijl v.v. W/K B 
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Juli 
1-8 Schotland groep 1 W/K G 

2-3 Den Oever- Oudeschild W/K G 

9 Westerschelde W/K G 

9 Buren- Marienwaard T  

9-10 Lauwersoog- Nes v.v. W/K G 

10 Trintelhaven- Urk W/K G 

10 Lauwersoog- Engelsmanplaat W/K B 

10 C1 en C2 oefenen op de Dommel T  

11- 18 Schotland 2 W/K G 

23 Den Oever- Den Helder W/K G 

 

Augustus 
30/7- 7/8 Noorderhaaks W/K  

13 Block van Kuffeler- Volendam W/K B 

21 Balgzand W/K B/G 

28 Branding Wijk aan Zee W/K  

 

September 
3 Zeeuwse Voordelta W/K B 

3-4 Rondje Ameland W/K G 

3-4 Wijk bij Duurstede- Nieuwegein T  

9 -11 Weekend Oudeschild W/K G 

17 Zierikzee- Yerseke W/K B 

23-24 Oude Zeug- De Kreupel W/K  

 

Oktober 
1-2 Najaarskamp Nederhemert T B/G 

9 Springersdiep- Aardappelenbult W/K B/G 

 

15 Trintelhaven- Urkv.v. W/K B/G 

29-30 Herfstweekend Roptazijl- Terschelling W/K G 

 

November 
5  Zand in de snert W/K G 

6  Zwerftocht Grevelingen W/K B/G 
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De winterslaap is voorbij en het voorjaar lonkt. Alle kajakspullen gecontroleerd 

en tiptop in orde bevonden. We zijn klaar voor het traditionele Rondje Marken. 

Natuurlijk starten we weer in de vluchthaven, de Nes, en maken we een korte 

stop om “Het Paard van Marken” te begroeten. Vervolgens varen we naar Vo-

lendam voor de lunch, om uiteindelijk de tocht moe maar voldaan te beëindigen 

bij de parkeerplaats aan de zeedijk  

 

Doelgroep: Grootwater vaarders 

 

Vertrekpunt: Vluchthaven de Nes, aan de zeedijk (N518) 

 

Verzamelen: 09:30 uur 

 

Vertrek: 10:00 uur 

 

Tochtleiding: Nico Bruin, Bart, Onno, Ria en Kees 

 

Opgave (verplicht): Voor maandag 21 maart per e-mail arjaennico@gmail.com 

 Vermeld in je mail je telefoonnummer waarop je te berei-

ken bent en je recente tocht ervaring. 

 

Bijzonderheden: ZV uitrusting verplicht. 

 

Lees vooraf de eisen die gesteld worden aan de deelname van de tochten op de 

site van Peddel Praat. 

Bij een windkracht van 5 Bft. of hoger gaat de tocht niet door. 

Dit wordt de avond voor de tocht bepaald om 20:00. 

Rondje Marken 
27 maart 2022 
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  Andijk- Kreupel-  

Medemblik- Andijk 
zaterdag 2 april 

Wij (Zoetwater Zeevaarders ) hebben ook een eiland met de naam 

“De Kreupel”. 

Dit is een opgespoten eiland tussen Medemblik en Andijk. 

Er zijn zelfs zeehonden gezien op deze mooie plek midden in het IJsselmeer. 

Als we de zeehonden niet zien zijn er zeker een legio vogels waar te nemen. 

Het rondje is ongeveer 25 km. 

 

Voor wie:  Zeer geschikt voor de beginnende zeevaarder, met com-

plete uitrusting. 

Verzamel tijd:  9:30 uur 

Verzamel plaats: Koopmanspolder Andijk. Bij kruispunt Dijkweg/ Kleingouw 

de dijk over. 

De leiding: Kees Huisman. 

Begeleiding: Onno, Karien en Nico. 

Aanmelden: Op woensdag 30 maart 2022 tussen 20:00 / 21:00 uur 

 Bij Kees, tel: 06-10027028  

 of per mail huismansmit@hotmail.com  

 met enige tocht ervaring. 

 

Bij windkracht 5 of meer is er een alternatief rondje Noorder Koggeland (polder) 



maart 2022  13  

 

 

 

Rondje Grevelingen 
za 2 april 2022 

 

Voor wie: Voor beginnende zeevaarders en gevorderden. 

Verzamelplaats:  Het strandje naast restaurant “TWINS”, Punt 7, 3253 MC 

Ouddorp, afslag Grevelingenstrand op de N57, dan doorrij-

den tot de PUNT-WEST. 

Verzamelen om: 09.30 uur 

Vertrek:   10.00 uur 

Vaarroute:  Wordt het een zwerftocht of wordt het een rondje Hom-

pelvoet? (18,5 km). In ieder geval kunnen we de hele dag 

op het water zijn en de uitdagingen opzoeken. 

Vereiste ervaring:  Dit is een prima tocht om jouw ervaring op “ruim water” 

verder uit te bouwen.  

Uitrusting:  Zoals voor het examen zeevaardigheid. Neem kompas en 

kaart mee. Kanokarretje zou handig kunnen zijn en denk om 

een warme, waterdichte uitrusting. Het water is nog koud! 

Tocht leiding:  Loek van der Lans 

Begeleider:  Arjan van Brakel 

Opgave: Bij Loek, via email loekvanderlans@gmail.com  uiterlijk don-

derdag 31 maart. Graag je zee-ervaring aangeven en ver-

meldt ook je telefoonnummer.  

 

De tocht gaat niet door bij windkracht 6 Bft. of meer.  

 

Raadpleeg de avond ervoor:  

http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/maritiem/marifoon.html 

 

Lees vooraf de eisen die gesteld worden aan de deelname op de site van PP. 



14 PeddelPraat 

 

 

TOER 

Midvoorjaartocht De Rijp 
2 en 3  april 

 

De morgenstond heeft goud in de mond.  
Een tocht voor vroege vogels.  

 

Voor wie: Iedereen die kan kanovaren 

Afstand: 15 à 20 kilometer. 

Tochtleiding: Anita Groen  

Opgeven: Uiterlijk 1 april bij Anita via mail: michelleandre@hetnet.nl  

 of tel 06 230 29 632  

De Rijp, gelegen in de Eilandspolder is een pittoresk plaatsje met veel herinnering 

aan de tijd van de walvisvaart. 

Een stukje veenland dat nooit verkaveld is, simpelweg omdat dat onmogelijk is. 

Daardoor is het een stadje met historische huizen, hier en daar een kerktoren en 

een polder van slootjes, rietkragen en vogels. 

In deze omgeving gaan we peddelen in het licht van de ondergaande en de op-

komende zon. We kunnen ons verwonderen over de kleurenpracht van de on-

dergaande en de opkomende zon en het gekwetter van tientallen vogels. 

We verzamelen zaterdag om 17.30 uur, we stoppen onze kampeeruitrusting in 

de kano en gaan peddelen. Waar we overnachten wordt bekend gemaakt bij 

aanmelding. De volgende och-

tend staan we vroeg op, gaan 

ontbijten in het licht van de 

opkomende zon en peddelen 

dan verder in de polder.  

 

Zorg voor voldoende eten en 

drinken voor anderhalve dag,  
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TOER 

PP Paaskamp 2022 
Luxemburg 

14 t/m 18 april  
 

Reserveer al vast het paasweekend in je agenda. 
 

Voor wie:  Iedereen die kan kanovaren. Dus jong, oud, man of vrouw, 

solo of duo, kayak of canadees, iedereen is van harte welkom. 

Uitrusting:  Kano die geschikt is voor stromend water, drijfvermogen, helm 

en zwemvest zijn verplicht. 

Opgave: Voor vrijdag 8 april bij Carool,  

 via e-mail buitenspelenmetgenc@gmail.com. 

 

 

Ook in 2022 gaat het Peddelpraat Paaskamp naar Luxemburg. We sluiten aan bij 

de door Canoe Kayak Luxembourg georganiseerde “ICF Easter Ralley”. Zij heb-

ben de vergunningen om in Luxemburg te mogen varen. Kamperen doen we bij 

www.campingkautenbach.lu. Je zorgt voor je eigen tent of caravan en als je dat 

niet wilt kun je een caravan of huisje huren van de camping.  

 

Hoe het weer gaat worden? Dat kunnen wij niet voorspellen, maar zorg dat je 

op alles bent voorbereid. Reken op zon en sneeuw. Wij doen ons best om on-

der alle weersomstandigheden passende activiteiten op en om het water te orga-

niseren. 

 

Op zaterdag plannen we een gezamenlijke bbq. Wij zorgen voor vuur, houts-

kool, rooster en een dak boven ons hoofd voor als het weer tegenzit. Voor het 

eten moet je zelf zorgen. Wie weet bakken wij wel iets lekkers voor bij de koffie. 
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Dit paasweekend is ook ideaal om eens te proeven aan het varen op stromend 

water. Deelnemers met een open kano worden in het bijzonder uitgenodigd. Er 

zijn mensen aanwezig met veel ervaring in open kano’s en zij willen je graag op 

weg helpen.  

 

Dus, leg dit weekend van 14 t/m 18 april vast in je agenda.  

 

Nog vragen?  Onderaan staan de mailadressen van Kees Grim en Carool Borne-

man. Bij hen kun je terecht voor antwoorden. 

 

Namens de organisatoren tot ziens op het paaskamp. 

 

Kees Grim  c.grimm@upcmail.nl 

Carool Borneman  buitenspelenmetgenc@gmail.com 

Grean Engelkes 
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PP Paasweekend 
Eilandentocht 

za. 16 t/m ma. 18 april 

Het Paasweekend leent zich uitstekend om een of twee Waddeneilanden te be-

zoeken en is dan ook al tijden vaste prik op de WKC kalender. We steken op 

zaterdag over vanuit Harlingen naar Terschelling (maar dit kan ook Vlieland 

worden). Zondags kunnen we het andere eiland aandoen, maar als je liever iets 

anders doet leent deze dag zich daar ook voor. Maandag varen we terug naar 

vaste wal.  

 

Meer informatie volgt op de website & per mail aan deelnemers 

 

Traject:  Harlingen-Terschelling; Vieland; Harlingen.  

 

Afstand: Totaal ca. 45 Nm 

 

Voor wie:  Gevorderden 

 

Aanmelden:  bij Marijn via mail, uiterlijk zondag 10 april  

 

Tochtleiding:  Albert-Jan Zijlstra, Marijn van Veelen 

 

Vermelden:  mailadres, mobiel nr, recente grootwaterervaing, indien onbekend 

bij WKC graag een referentie opgeven 

 

Uitrusting Zee-uitrusting volgens syllabus ZV, houd daarbij rekening met de 

mogelijk nog koele temperaturen 

 

Bij te veel belangstelling zal worden geloot; De tocht gaat niet door bij windkracht 

boven 4 Bft. 
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TOER 

Rondje Loevestein 
27 april 2022 

 

 

Start:  Bruggetje in Gamerense uiterwaard te Gameren 

Einde:  Gemaal in Jan Stuversdreef te Aalst 

Afstand: Ongeveer 25 km 

Vertrek: 10:30 uur, verzamelen om 10:0 

Tochtleider: Chris de Ridder 

 Laat even weten of je meegaat: 

 tel. 0418-561743 

 e-mail: info@peddelpraat.nl 

 

 

Op koningsdag, woensdag 27 april, kunnen we weer de Waal en Maas bevaren, 

met een pauze bij Slot Loevestein (www.slotloevestein.nl). Helaas is het slot op 

koningsdag gesloten. 

De eerste 14 kilometers gaan over de Waal, stroom mee tot Loevestein. 

Omstreeks 14.00 uur zetten we de tocht weer voort over de Afgedamde Maas 

richting Wilhelminasluis te Andel. Voor de liefhebbers kunnen we nog het histori-

sche haventje bij Woudrichem bezoeken. We laten ons schutten door de Wilhel-

minasluis, en via een kreekje bereiken we het JanStuversgemaal, wat tevens het 

eindpunt is. Als het goed is staat daar een auto met trailer klaar om iedereen weer 

naar het beginpunt te brengen. 

 

De Waal is de drukste scheepvaartroute in ons land. Er wordt enige kennis van de 

verkeersregels verwacht en ervaring op groot water. De uitrusting is als op groot 

water, boot met grijplijnen en schotten, spatzeil en zwemvest verplicht. 

 

mailto:info@peddelpraat.nl


maart 2022  19  

 

 

 

Routebeschrijving: 
 

 

Via A2: afslag Zaltbommel, rechts aanhouden. Na 2 stoplichten rechtsaf richting 

Zaltbommel. 

Daarna rechtdoor blijven rijden. Na nog 3 rotondes gaat de weg iets omhoog. 

Op dijkhoogte gaan we links af de dijk op en volgen de dijk tot het bebouwde-

kombordje “Gameren” . 

Daarna rechtsaf de uiterwaard in. Daar zie je het bruggetje al liggen (behalve als 

het hoog water is). 
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Het Peddelpraat Pinksterkamp is dit jaar weer in Landsmeer na drie rampjaren 

waardoor het kamp moest worden afgelast. In 2019 stormschade, 2020 iets met 

een virus, 2021 nog steeds een virus en in 2022 organiseren we het kamp op-

nieuw. Deze locatie heeft voor ons het grote voordeel dat we in de directe om-

geving fijn water hebben om op te varen. Helaas is ons bekende veldje bezet 

voor bezoekers van een groot evenement. Wij krijgen als groep een plekje op 

het campingterrein waar we met z’n allen aan het water kunnen staan. Hierdoor 

kunnen caravans, tenten en campers lekker bij elkaar staan. 

TOER 

Vooraankondiging 
PeddelPraat Pinksterkamp 2022 

Landsmeer 
 

Datum: Vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 2022 

Locatie: Camping “Het Rietveen” 

 Noordeinde 130 

 1121AL Landsmeer 

 

Voor wie: Iedereen die in een kano kan zitten. Dit kamp is geschikt voor 

alle soorten kano’s en kanovaarders. Samen uit is samen thuis. 

Opgeven: Is verplicht bij Carool  

 per mail buitenspelenmetgenc@gmail.com  

Niet vergeten: Een zwemvest. We varen kleine slootjes en open water. 

Kosten:  Op de camping betaalt iedereen het dagtarief. Het tarief per 

dag hebben we vastgesteld op 16 euro voor volwassenen. 

Hierin hebben we alle kampeer en organisatiekosten verwerkt. 

Voor kinderen tot 12 jaar hanteren we een kindertarief van 8 

euro en de allerkleinsten tot 3 jaar mogen gratis mee. 
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Het pinksterkamp is er voor iedereen, voor alle leeftijden en alle soorten kano’s. 

Ideaal dus voor een gezin met kinderen. Wij zorgen voor de aanwezigheid van 

een C10 met stuurman.  

 

Het pinksterkamp kent een lange historie van gezamenlijke maaltijden zoals pan-

nenkoeken bakken en barbecueën op zaterdag avond. Wij zullen iets organiseren 

waarop deelnemers zich kunnen inschrijven, hierover later meer. Het wordt vast 

lekker. 

 

Het voorlopige vaarprogramma: 
 

Vrijdag: Aankomst op het terrein, vanaf 14.00 uur is er voor mensen die aanko-

men koffie, frisdrank en koek aanwezig.  

Zaterdag: Om 10.00 uur vertrek de eerste kanodagtocht. Het wordt een 

zwerftocht en ze zijn tussen de middag weer terug op de camping. Mensen die 

later komen kunnen in de middag aansluiten bij het middagdeel. We sluiten af met 

samen eten voor wie wil. 

Zondag: Om 10.00 uur vertrek de kanodagtocht in de richting van Broek in Wa-

terland. Deze tocht zal rond 13.00 uur in Broek in Waterland aankomen. Hier 

nemen we een lange pauze en zullen rond 14.30 uur weer vertrekken. We zijn 

rond 17.00 uur terug op de camping.  

Maandag: We varen nog een kort tochtje en zijn rond 13.00 uur terug om het 

kamp op te breken. Rond 17.00 uur sluiten we het kamp af.  
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Tweemaal Schotland  
trektocht rondje Mull 2022 

 
Na twee keer afgelast door Corona gaan we het opnieuw  

proberen. 
Dit jaar wel met vaargarantie ( Alternatief ) 

 

Het rondje Mull is een van de 

mooiste tochten die PeddelPraat 

aanbiedt in Schotland. Als het lukt, 

bezoeken we ook de Treshnish 

Isles met Lunga en zijn Puffin kolo-

nie, of Staffa met zijn befaamde 

Fingal’s Cave. De tocht is aaneen-

gesloten. Misschien kun je onder-

weg een winkel aandoen maar 

reken daar niet op. Je moet dus 

voor acht dagen proviand meene-

men Het laatste rondje Mull met 

peddelpraat was in 2013. Alweer 

even geleden dus. 

 

Kandidaten met een reis tegoed gaan voor bij de inschrijvingen. 

 

Groep 1: Vrijdag 1 juli tot met vrijdag 8 juli. (vol) 

Groep 2: Maandag 11 juli tot maandag 18juli. (nog twee plaatsen) 

 

Verzamelen: Groep 1: Uiterlijk 30 juni in Oban. 

 Groep 2: Uiterlijk 10 juli in Oban. 

 

Tochtleiding: Eila Wilkinson. 

Niveau: ZV of varen op ZV niveau en een goede conditie. 

Opgeven: Via het inschrijfformulier.  
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De kosten bedragen € 400,- (camping en reiskosten niet inbegrepen). Wil je 

meer weten?  

Bel of mail even met kees huisman: 0610027028 / huismansmit@hotmail.com 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
Peddelpraat trektocht 2022 

 

Ik schrijf mij in voor groep 1 Vol 

Ik schrijf mij in voor groep 2 Ja/Nee 

Heb een reis tegoed Ja/Nee 

 

Achternaam: Voornaam: 

 

Adres: 

 

Woonplaats: Postcode 

 

Telefoon: Mobiel: 

 

e-mail: 

 

Leeftijd: Geslacht: 

 

In het bezit van certificaat “Zeevaardigheid”:   Ja/Nee 

In het bezit van certificaat “Zeevaardigheid-Extra”:  Ja/Nee 

 

Zeekajaktochten in e afgelopen 3 jaar, 

Wanneer: Waar: Met wie: 

 

V a a r d i g h e d e n 

- Steunen:  niet/ matig/ redelijk/ goed 

- Eskimoteren: niet/ matig/ redelijk/ goed 

 

Formulier mailen naar: 

huismansmit@hotmail.com 
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Zeven dagen lang zeekajakvaren in het mooiste gebied van Nederland, het We-

relderfgoed Waddenzee. 

Om aan deze opleidingsweek deel te kunnen nemen is op het moment van in-

schrijving minimaal het diploma Kajak Vaardigheid A (KVA) vereist. 

 

Locatie 
Ook dit jaar kunnen we gebruik maken van de perfecte locatie, het terrein van 

Scouting Anna Paulowna. Op dit terrein kan alleen worden gekampeerd met klei-

ne tentjes. Je kan dus niet op het terrein met een zeer grote tent, camper of cara-

van staan! In deze week ligt de focus op het opleidingsaspect; er is daarom geen 

toergroep. 

 

Programma 
Op basis van een eerste groepsindeling bepalen we na de eerste vaardag 

(zondag) in welke groep je het beste tot je recht komt. Dit in samenspraak met 

jou en de instructeur. 

Vanaf maandag tot en met vrijdag vaar je met je vaste groep in verschillende ge-

bieden rondom Den Helder, Texel en het IJsselmeer. We hebben groepen voor 

vaarders van verschillende niveaus. 

Afhankelijk van de actuele Covid situatie worden er 's avonds (gezamenlijke) 

workshops/ clinics aangeboden. 

Natuurlijk hebben we als afsluiting van het kamp een gezellige avond met buffet. 

Het wordt een week vol gezelligheid en vriendschap. 

WELKOM op PeddelPraat 
“NOORDERHAAKS 2022”! 

 

Plezier, Leren & Ervaren 
 

zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 6 augustus 2022 
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Maatijdservice 
Geen zin in koken? Ook dit jaar bieden wij de gelegenheid aan om van een maal-

tijdservice gebruik te maken. Door alle drukte overdag blijft er vaak weinig tijd 

over om je avondeten te koken. De catering verzorgt een eenvoudige driegangen 

maaltijd na een lange dag ploeteren.  

 

Examens 
Examen doen? Spannend! Als er voldoende deelnemers zijn en de omstandighe-

den geschikt zijn gaan we examens organiseren voor Kajak Veiligheids Test (KVT), 

Zeevaardigheid (ZV) en Zeevaardigheid-Extra (ZVE). We kunnen absoluut niet 

garanderen dat er een examen wordt afgenomen, maar we doen ons best. 

 

Meedoen is mee doen! 
Een goede conditie en uitrusting zijn een must. Zorg ervoor dat je voorafgaand 

aan de kajakweek voldoende gevaren hebt! Het meeste profijt heb je als je al eni-

ge ervaring op en kennis van groot water hebt. Je gaat 7 dagen intensief varen op 

groot water, dus zorg dat je uitrusting in perfecte conditie is. 

 

Kosten 
De week kost € 300,-- per deelnemer, inclusief kampeerkosten, exclusief de 

maaltijdservice.  

Niet meevarende kamperende familie of partners betalen € 100,--, exclusief de 

maaltijdservice. 

De kosten voor de maaltijdservice zijn € 130,- (7 avondmaaltijden en afsluitend 

buffet).  

 

Inschrijven 
Meedoen? Vul dan vanaf 1 maart het inschrijfformulier in via: www.peddelpraat.nl 

 



Alle informatie die je verder nodig hebt ontvang je ruim voor de start van 

"Noorderhaaks 2022". 

 

Betaling 
Nadat je inschrijving is bevestigd ontvang je een betaalverzoek. Je inschrijving is 

pas definitief als de betaling is voldaan. 

Tot en met 30 april kan er kosteloos geannuleerd worden met volledige restitutie 

van evt. betaalde bedragen. Tot 1 juni zijn de annuleringskosten € 70,-- . Na 1 

juni zijn de annuleringskosten gelijk aan het inschrijfbedrag van "Noorderhaaks 

2022". De maaltijdservice kan tot 1 juli kosteloos gewijzigd of geannuleerd wor-

den. 

 

Wil je meer weten? 
Fred van Keulen 06-12890590 / fred.v.keulen@gmail.com 

Axel Schoevers 06-49994194 / axel.schoevers@seakayaker.nl 

 

 

 

 

 

Foto’s bij dit artikel: Rob Braat 
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Vanwege het niet doorgaan van de  
Winterbijeenkomst in Nieuwegein hebben we de 
“deelnemers” de mogelijkheid geboden zich te 
presenteren in deze wintereditie van het blad 

PeddelPraat. Je leest hun bijdragen in de navol-
gende pagina’s 
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Zeekajak.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we na de harde lockdown in mei 2020 weer volop open mochten hebben 

we besloten toch met kleinere groepen te gaan werken. Voor dag- en weekend-

cursussen betekende dat in principe maximaal twee deelnemers en voor de 

weekcursussen maximaal vier deelnemers. Dat is heel goed bevallen. Als de 

weekenden al vol zaten bleek het makkelijk om een doordeweekse cursus te 

plannen met de deelnemers. Want meestal kenden de deelnemers elkaar al, wa-

ren het vrienden of stelletjes. Minder deelnemers is ook effectiever. Men krijgt 

meer aandacht en daardoor leert men sneller. En natuurlijk is het ook makkelijker 

om de cursus aan te passen aan het ervaringsniveau en de leerwensen van twee 

deelnemers. 

 

De weekcursussen verliepen ook prima. De Schotlandweek hebben we in over-

leg met de deelnemers gewijzigd in een week Noorderhaaks. De Vlielandweek 

werd een kampeerweek in plaats van een huisje. 

  



maart 2022  29  

 

 

Gedurende het jaar kwamen er beperkingen aan de groepsgrootte; eerst maxi-

maal vier en later twee deelnemers. Maar dat maakte voor ons inmiddels niet 

meer uit, want daar voldeden we al aan. 

 

Al met al hebben we in Corona-tijd meer cursussen aan meer mensen gegeven 

dan voor die tijd! Dus voor ons een reden om daar mee door te gaan. We zetten 

weer cursussen op de kalender, maar mensen hebben ook al in overleg met ons 

cursusdata gepland. 

 

Onze cursusweek op Vlieland is al volgeboekt. Maar wil je ook graag een week 

op Vlieland oefenen neem dan contact met ons op en we kijken wat er nog mo-

gelijk is. Schotland hebben we al wel op de kalender staan. Daar hebben we al-

leen met mensen uit ons eigen groepje te maken. Meestal kamperen we op on-

bewoonde eilandjes. Of 

we weer naar Anglesey 

kunnen en willen is nog 

zeer de vraag. Met een 

eigen groep kan waar-

schijnlijk wel, maar of er 

weer een symposium 

met mensen uit meer 

dan tien landen komt is 

op dit moment zeer 

onzeker. 

 

Kijk op onze kalender, 

maar neem vooral ook 

contact met ons op om 

samen te kijken wat 

voor cursus voor jou 

het beste is en wanneer 

we die kunnen inplan-

nen. 

 

De verkoop van kleding 

van Kokatat gaat minder 
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flitsend. Kokatat nam geen nieuwe orders aan, omdat ze het te druk hadden. 

Daardoor moesten we vaak nee zeggen tegen onze klanten. Nu kunnen we wel 

weer bestellen, maar of die bestelling ook voor de zomer geleverd wordt is niet 

zeker. Andere artikelen, zoals Kari-Tek dakdragers, Celtic peddels en Zölzer spat-

zeilen zijn beter leverbaar. 

 

En ja, dan is er ook nog de verkoop van Nigel Dennis en Rockpool zeekajaks. 

Ondanks Brexit (een hele papierwinkel), productievertragingen in de fabriek door 

toegenomen vraag in combinatie met Covid en steeds veranderende Covid-

reisbeperkingen is het Axel in september zowaar gelukt om zelf de kajaks officieel 

naar NL te exporteren/importeren, te vervoeren en klanten hun langverwachte 

kajaks uit te leveren. Met weer een nieuwe Covid variant en per 1 januari 2022 

ook weer nieuwe UK export reglementen begint het nieuwe jaar met nieuwe 

uitdagingen. 

 

Zeekajak.NL 

Nico Middelkoop & Axel Schoevers 

www.zeekajak.nl 

info@zeekajak.nl 
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Voor de tweede maal gaat de winterbijeenkomst niet door. Heel erg jammer!  

Het is altijd zo’n prachtig moment om heel veel PeddelPraters te kunnen ont-

moeten. Gewoon even bijkletsen en leuke ideeën opdoen.  

Daarom is het fijn dat de PeddelPraatredactie ruimte heeft vrijgemaakt om ons 

verhaal met jullie te kunnen delen. 

 

Dat een sportorganisatie zich in de 

loop der jaren ontwikkelt en vormt, 

merken wij ook. Enthousiast zijn wij 

destijds gestart met het aanbieden van 

verschillende workshops. Aanbieden 

van kajakweekenden, introductieda-

gen, zwembadtrainingen voor bv ver-

enigingen. Maar ook organiseerden wij 

trektochten in IJsland. 

En steeds weer kwam de vraag; en 

nu? Wat is de volgende stap?  

Wat volgde was organiseren, mailen en plannen. Veel werk, heel veel werk!  

Dat moet anders, dachten wij.  

Binding met je deelnemers. Een doel. Waar heeft de deelnemer behoefte aan. 

Wat zijn de individuele leerroutes. Zeevaardigheid in een jaar. Dat was het plan. 

En dat is het ook geworden. 

Dutchseakayakers 
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Afgelopen oktober zijn wij gestart 

met onze huidige groep. Alweer 

de derde groep die wij opleiden. 

Een vol jaar, met zeven deelne-

mers, aan de slag. Theorie, mate-

riaal, navigatie, zwembadtraining, 

zeetochten, branding, calamitei-

ten, ervaringstochten. Het vraagt 

commitment van de deelnemers 

maar zeker ook van ons. Maar het 

is zo gaaf om te doen. Het geeft 

ons zoveel voldoening. Wij zien 

de groep in een jaar groeien, hoe 

kort het ook mag zijn. Na een jaar 

hard werken, sluiten wij het af 

met een Zeevaardigheid examen. 

Klaar voor nieuwe avonturen, bij 

PeddelPraat of andere organisa-

ties. 

 

Wij hadden graag  onze ervarin-

gen live  met jullie willen delen.  

Maak er een mooi vaarjaar van! 

 

Paul & Marian 
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Internationale  
Kamper Kano Kampeer Klassieker 

2022 
 

Met Hemelvaart 2022 organiseert Kv Skonenvaarder voor de achtste keer de 

Internationale Kamper Kano Kampeer Klassieker. Deze 4-daagse kanotrektocht 

gaat over groot en klein vaarwater met een lengte van totaal ca. 100 km. De ge-

zamenlijke start is op donderdag 26 mei. Iedereen is op de woensdagavond 

voorafgaande aan de start, vanaf 17.00 uur, van harte welkom bij Kv Skonenvaar-

der te Kampen. Het terrein wordt dan omgetoverd tot kampeerterrein. Die 

avond is er tevens een informatiebijeenkomst over de tocht. Natuurlijk is de bar 

dan geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd dit spektakel mee te maken. 

De tocht gaat over de Randmeren, het Zwartewater, door Natuurpark De Wie-

den en Weerribben, over de IJssel en door de delta. Een gevarieerd aanbod aan 
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bijzonder mooi groot en klein vaarwater. Door mooie natuur, langs mooie stad-

jes en dorpen, over plassen, meren, slootjes en rivieren. Spatscherm en zwem-

vest zijn verplicht, groot-water-uitrusting wordt sterk aanbevolen. Als je al en-

thousiast geworden bent, wacht dan niet te lang en geef je op, want vol=vol. 

Deelname voor leden van TKBN, WSV of PeddelPraat bedraagt €50,-. Voor niet-

leden € 60,- Dat is inclusief kamperen. Je bagage neem jezelf mee in de boot. 

Betalen op NL04INGB0007325194 t.n.v. Skonenvaarder o.v.v. 4K, naam en 

club of bondsnummer. Aanmelden kan tot 16 mei op toertocht4k@hotmail.com 

Ontvangst van de betaling geldt als definitieve in-

schrijving. Ongeveer een week voor de start ont-

vangen de deelnemers uitgebreide schriftelijke in-

formatie over de route en over horeca, winkels, 

campings en bezienswaardigheden op en bij de 

route. 

We maken van deze editie weer een leuke happe-

ning. Kom ook en doe mee. 

Organisatie 4K 
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Plan Ruimte voor Levende Rivieren  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natuur als bondgenoot voor beleefbare rivieren 
Een rivier moet je niet kanaliseren, vangen tussen hoge dijken. Een rivier leeft. 

Die meandert door ons Nederlandse landschap als natuurlijke levensader. Natuur 

en rivieren gaan hand in hand. Al vijfentwintig jaar geleden lanceerde het Wereld 

Natuur Fonds de visie Levende Rivieren. En met indrukwekkend resultaat! Dank-

zij samenwerking met vele partijen, zoals de recreatiesector. Er kwam 15.000 

hectare riviernatuur bij, ooibossen en nevengeulen keerden terug in het rivieren-

landschap. Prachtige natuur die bovendien zowel vanaf het water als het land te 

ontdekken is.  

 

Helaas zijn we er nog niet. Het klimaat verandert rap, de rivierbodem erodeert, 

er zijn overstromingen. Steeds meer mensen bezoeken de gebieden en ook 

landbouw en woningbouw doen een beroep op het rivierengebied. Dit alles 

vraagt om actie en samenwerking. Natuur is voor het oplossen van deze maat-

schappelijke opgaven een onmisbare bondgenoot. In het nieuwe plan Ruimte 

voor Levende Rivieren werken daarom de natuur- en milieuorganisaties en rivier-

sectoren samen om meer ruimte te maken voor levende en klimaatbestendige 

rivieren, waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

 

Tekst:  Irma Melse 
 Senior adviseur delta & rivieren 
Foto:  Alphons van Winden 
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ROB BOOGAART 
Kano reparatie en modificatie Zaandam 

 

voor al uw wensen: 

 

-aanpassen kanodek, luiken, stoel of kuip 

-aanbrengen harde keramische kielstrip 

-repareren polyester, kevlar en carbon 

 

adres: 

TECHNICORE 

Rechte Tocht 9 

1507 BZ Zaandam 

Tel: 06 31931600 

 

Voor een afspraak in de werkplaats of  

vragen graag tevoren bellen. 

Recreatie en toerisme horen bij ons bijzondere rivierenlandschap. Dat zien we 

dagelijks aan de vele gebruikers en bewoners. De Grensmaas en Gelderse Poort 

zijn geweldige voorbeelden. Afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in struinnatuur, 

langeafstandsroutes en gastvrije dijken. Maar er is ook nog werk aan de winkel! 

De bevaarbaarheid en de bereikbaarheid van rivieroevers zijn lang niet overal 

goed. We missen land-water verbindingen en de gebiedszonering schiet op veel 

plekken tekort. Er is teveel verstoring van de natuur en afval blijft achter. Dat kun-

nen we beter regelen samen.  

 

Natuurontwikkeling in het rivierengebied gaat hand in hand met recreatie. En dat 

helpt op zijn beurt weer de lokale economie en versterkt ons welzijn.  Samen 

met de recreatiesector pleiten we juist daarom voor toegankelijke, aantrekkelijke 

en beleefbare riviernatuur.  Met een goede zonering tussen natuur en recreatie 

zijn er volop kansen voor duurzame recreatie en toerisme. U als gebruiker er-

vaart bij elke kanotocht opnieuw hoe bijzonder onze rivieren zijn en hoe de na-

tuur ons kan verrassen en uitdagen. Juist daarom werken we graag met jullie sa-

men voor levende en beleefbare rivieren, nu en in de toekomst.  
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Jaco Benckhuijsen 
“Man in het Wild” 

boek, muziekalbum en filmconcert 
 

Ik had nooit verwacht dat 

mijn solo-zeekajaktochten 

me met zoveel mensen in 

contact zouden brengen. 

Maar toen ‘Man in het Wi-

ld’ verscheen, het boek 

over mijn avonturen aan 

de wilde kusten, merkte ik 

hoe je met woorden, en 

later ook met muziek en 

filmbeelden toch veel men-

sen kunt meenemen.  

Ik merkte al snel ik wat 

mensen er zo in aan-

spreekt met een kleine 

wendbare boot de zee 

op te gaan en een paar 

weken langs onbe-

woonde kusten te 

zwerven. Het is het 

toppunt van vrijheid en 

avontuur. Maar dat 

weten wij kajakkers 

natuurlijk al lang. 

 

Inmiddels heb ik mijn ervaringen langs de Aleoeten, Vuurland en de eilanden van 

Papoea-Nieuw-Guinea ook kunnen vertalen naar een muziekalbum, ‘Man in het 

Wild’, en naar een live filmconcert voor in de theaters.  

 

filmconcert 
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Ik hield mijn solo-trektochten door de natuur altijd gescheiden van mijn werk als 

musicus. Een paar weken alleen met tent en rugzak (Groenland, Brazilië, IJsland) 

waren een perfecte tegenhanger voor mijn leven in de stad. 
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Toen ik een aantal jaar geleden een Feathercraft vouwkajak zag, was ik meteen 

verkocht. Een zeewaardige boot die je overal mee naar toe kunt nemen, uitvou-

wen en dan wegpeddelen, door de branding heen, de zee op. Met voldoende 

bergruimte voor kampeerspullen en eten voor een paar weken. En je hoeft niet 

eens paden te volgen! 

 

Ik begon met tochten rond Schiermonnikoog en in het noordwesten van IJsland; 

natuurlijk moest ik veel leren. Vaak moest ik ook door schade en schande wijs 

worden, zoals je in de proloog van het boek kunt lezen. Maar weken leven met 

het getij, het geluid van de branding en adembenemende rotskusten waren nog 

mooier dan ik me had voorgesteld. Dus begon ik plannen te maken over verafge-

legen gebieden, zoals de Aleoeten en Papoea. 

 

Op een van die reizen, langs een steile fjordwand en een zacht deinende zee 

dacht ik: het moet toch mogelijk zijn om wat ik hier voel in woorden te pakken? Ik 

begon kleine stukjes te schrijven, en ja, ik ontdekte dat het gevoel weer terug-

kwam zodra ik later die woorden weer las. 
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Zo begon ik na te denken over een boek. Mijn idee was om een indruk te geven 

van hoe onwaarschijnlijk mooi die wilde kustgebieden zijn; hoe onafhankelijk je als 

mens eigenlijk kunt zijn, zowel mentaal als fysiek; en hoe de mensen daar leven 

aan de rafelranden van de continenten, vaak onder primitieve omstandigheden. 

Het zet je zo aan het denken over je eigen leven.  

In Uitgeverij De Geus vond ik een enthousiaste partner en zo verscheen, na een 

derde tocht bij Vuurland/Kaap Hoorn, ‘Man in het Wild’. 

 

Ik kreeg op het boek veel meer reacties dan ik had verwacht. Interviews in de 

landelijke bladen en televisie volgden. Het leek alsof mijn verhalen iets overbrach-

ten waar veel mensen van dromen maar wat ze zelf niet snel zouden doen. Mis-

schien ook omdat je met je kajak op zee wordt teruggebracht naar de essenties 

van het leven. 

Omdat ik van huis uit musicus ben lag het voor de hand om de indrukken van 

zo’n eenzame reis ook in muziek te vertalen. Dat had ik nog niet eerder gedaan. 

Een paar weken voor de eerste Corona-uitbraak kon het ‘Man in het Wild’ film-

concert in première gaan. Zo konden we het publiek met live muziek meenemen 

met filmbeelden van vulkanische kusten en zeeën vol ronddrijvend ijs.  

 

Inmiddels is het boek aan zijn tweede druk toe, de elpee is nog steeds te koop en 

het filmconcert kan hopelijk binnenkort weer spelen. En misschien kan ik bij die 

concerten weer collega-kajakkers begroeten! 

 

Jaco Benckhuijsen 

 

www.maninhetwild.nl 
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In het derde weekend van oktober zouden we op vrijdag bij donker naar Oude-

schild. De dag erop konden we van het eiland genieten, en op zondag weer te-

rugvaren. Erg leuk concept, want vaak heb je te weinig tijd om ook op de vaste 

wal eens lekker rond te kijken. 

Maar helaas woei het op de vrijdag iets te veel om in het donker te varen. Echter, 

in plaats van annuleren kwam het voorstel om dan op zaterdag overdag te gaan. 

En dan te starten vanaf Den Oever. Heerlijk vind ik dat, zo’n alternatief. Je stelt je 

toch in op varen zo’n weekend en dan is het mooi dat het door kan gaan. 

Rond het middaguur vertrokken we met een klein ploegje met een straffe wind in 

de rug richting Texel. Twee uren lang genieten van prachtige luchten, ruimte en af 

en toe een surfje. Kon het maar altijd zo gaan. 

Op het eiland was het winderig, vooral de kampeerplaats, waardoor niet ieder-

een een ongestoorde nachtrust had. Bart woei bijna uit z’n hangmat, en tentjes 

kunnen klapperen zeg! We konden ’s avonds echter gebruik maken van de ruimte 

in het jachthavengebouw en daar hebben we gezellig gezeten. 

De volgende ochtend na het ontbijt weer in de boten geklommen en over de 

Bollen richting Malzwin/Visjagersgaatje gevaren. Dezelfde straffe wind, echter nu 

van voren. Zout water in je bakkes en doorvaren dus. Drie en een half uur sport-

school! 

Aangekomen bij Den Oever liep er zowaar al weer ietwat stroom tegen. Precies 

op tijd dus. De natte oefeningen heb ik deze keer over geslagen, want ik zat er 

aardig doorheen. Maar al met al een mooie tocht over een lege Waddenzee.  

Bedankt Bart en Marijn voor de organisatie en begeleiding. En bedankt Joost, Gert 

en Sonja voor jullie prettige gezelschap en veilig samen kunnen varen. 

Heel graag tot een volgende keer. 

Tekst:  Richard Blok 

Met PeddelPraat  
naar Texel 

23 en 24 0ktober 2021 
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Marker Wadden 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Eerst iets over de Marker Wadden 
 

In 2016 is op initiatief van Natuurmonumenten samen met Rijkswaterstaat  

gestart met de aanleg van de eerste van van de 7 eilanden in het Markermeer.  

Zand, klei en slib uit het Markermeer zijn gebruikt voor de aanleg van de eilan-

den. Resultaat is een prachtig natuurgebied in het Markermeer waar veel vogels 

op af komen. Ook is er een haveneiland met een kleine haven, een nederzetting 

en een bezoekerscentrum, sanitair en vier recreatiehuisjes. Ook is er de mogelijk-

heid om met een tent te kamperen. Zie de site van Natuurmonumenten.  

Verder is het eiland off -grid wat wil zeggen dat het eiland duurzaam zelfvoorzie-

nend is zonder enige aansluiting met de wal.  

 

Ik wist al van het bestaan van de Marker Wadden en wilde er in het voorjaar van 

2021  al naartoe varen met de kano maar door Corona liep alles anders.  

Tot Steffan mij er op wees dat PeddelPraat op 13 November 2021 een tocht van 

Wijdenes naar de Marker Wadden organiseerde. Ik was gelijk enthousiast en dus 

direct ingeschreven.  

Tekst: Antoon Claessen 
Foto:  Fred van Keulen 
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13 November vroeg in de ochtend vertrokken wij naar Wijdenes waar we om 9 

uur werden opgewacht door Kees ( tochtleider ) André en Nico ( begeleiding ) 

en nog eens 13 enthousiaste deelnemers.  

Om 9.45 u. zaten we in onze kano’s en vertrokken we voor de 14 km lange 

heenreis.  

Het zicht was prima en anders dan de voorspelling geen wind.  

Tot het na 45 minuten mistig begon te worden. Ondanks de mist bleef het zicht 

dat we hadden 200 á 300 meter dus was het goed en veilig varen; wel op kom-

pas om de goede richting op te varen, je wilt natuurlijk niet de eilandengroep mis-

sen. Een van de deelnemers had gelukkig een GPS-track gemaakt van de route en 

zo zagen we na 2 uur varen de vogelkijkhut uit de mist opdoemen, mooi gezicht. 

Daar was een mooi strandje bij waar we aan land zouden gaan voor de pauze en 

om het eiland te verkennen.  

Op het eiland zijn zo’n 12 km aan wandelpaden en je komt er 3 vogelkijkhutten 

tegen. We zijn nog in een hut geweest maar door de mist met een zicht van 200 

á 300 meter was er niet veel te zien.  

 

Om 13.15 u. zaten we weer in onze kano’s om aan de terugtocht te beginnen.  

Eerst nog mist maar die trok snel op en de zon kwam er zelfs een beetje door.  

Steeds meer zicht en dat op bijna spiegelglad water; mooi om vanuit de mist die 

optrekt te varen.  

 

Om 15.45 u. waren we weer in de vluchthaven van Wijdenes.  

Omdat we uitgingen van de weersvoorspellingen, windkracht 3 opzij en van vo-

ren, is het varen op vlak water wel erg relaxed. Na 28 km varen stapte ik bijna 

uitgerust uit de kano.  

Ook is het varen met mist heel bijzonder. Ons zicht was natuurlijk wel ruim vol-

doende, bij een zicht van 50 meter is dat natuurlijk heel anders. Met dank aan 

Kees, André en Nico en alle andere deelnemers voor deze bijzonder mooie dag.  
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Zou het er dit jaar dan toch van komen om een rondje Bol te doen? Heb er zin 

in en meld ons aan voor de “Zand in de snert tocht”.  Na aanmelding ontvang ik 

een mailtje ter bevestiging met daarin de afsluiter “Nu maar hopen dat het geen 

snertweer wordt.”  

Als ik het weerbericht die week in de gaten houd, dan is duidelijk dat het helaas 

toch snertweer wordt met een windverwachting van west noord-west 4-5 mo-

gelijk later 6 Bft.  Daarom wordt 

het een alternatief op het IJssel-

meer. Startpunt is Medemblik en 

vanuit daar gaan we een leuke 

ronde varen. 

We starten met de wind in de rug: 

heerlijk varen zo, zeker als er wat 

meer golven komen en er een 

beetje gesurfd kan worden. Ik wil 

wel door naar Stavoren op deze 

Zand  
in de  

Snert – 
2021 

Tekst & foto:  Marjoke 
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manier. Maar dan had-

den we het beter moe-

ten regelen, tegen de 

wind in terug heb ik 

namelijk geen zin in. Na 

een lekker stuk gevaren 

te hebben, gaan we 

richting Kerkbuurt. Het 

is winterpeil en dat le-

vert toch een wadge-

voel op: voor de kant 

bij Kerkbuurt liggen een 

aantal “zandbanken”, 

we hebben 10 cm wa-

ter onder de kano en 

sommigen komen al-

leen op hun knokkels 

aan de kant. 

Op de kant zitten we 

beschut en eten heerlij-

ke snert (met dank aan 

Nico en Bart!). Na deze 

pauze kunnen we de 

terugweg goed aan! 

Daarbij doen we ook 

nog een rondgang door 

Medemblik. Altijd weer 

leuk! Voor mij een ge-

slaagde eerste en laatste 

PeddelPraattocht van 

2021.  
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Voor eenieder kan “fotovaren” een mooie manier zijn om vogels te zien en vast 

te leggen. Het is meer stilliggen dan varen, de dieren niet hinderen en dan op het 

juiste moment op de ontspanknop drukken. Het kan overal en zeker in het ons 

omringende natuurgebied de Biesbosch. Ik ging vorig jaar door corona veel solo-

varen en ook wat meer langs de kant lopen. Zo leerde ik  met hulp van verrekij-

ker, vogelboek en vogelaars meer vogels kennen dan voorheen. Ik schreef er 

tweemaal eerder over in PeddelPraat (in nr. 290 van okt. 2020 en 291 van dec. 

2020). Nu iets meer over de visarend. 

De visarend broedt over de hele wereld maar pas sinds kort in Nederland, in de 

Biesbosch, sinds 2016. In andere geschikte gebieden (bv Maasplassen) broedt 

deze fraaie roofvogel vooralsnog niet. 

Waardoor in de Biesbosch? Door de toename van allerlei vissoorten in de nieu-

we natuur van de Biesbosch. Waarvan ook andere eters van (kleinere) vissen 

profiteren, bv. aalscholvers of futen. En door geschikte nestplaatsen zoals dode 

bomen, of een elektriciteitsmast. Maar zeker ook door de toename van visaren-

den in Europa. Door (wettelijke) bescherming en hulp door nestplatforms, door 

toename van kennis door het ringen van jonge vogels en door de inzet van tallo-

ze bevlogen vogelmensen. Na, in de vorige eeuw, een enorme afname door 

jacht, eiroof en landbouwgif. Een afname die in sommige landen nog doorgaat. 

Door de Europese toename zoeken jonge visarenden nieuwe gebieden om zich 

te vestigen. Zo komen zeker drie visarenden die nu in de Biesbosch broeden, uit 

Duitsland; ze hebben een donkere plastic ring aan een poot. Zo ook het vrouwtje 

van het broedende paar in de Huiswaard (in de Sliedrechtse Biesbosch). Dat stel 

Tekst & foto’s: Rob Braat 
 nov. ‘21 
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was enigszins te volgen vanuit de kano, in de Helsloot. Ik noem ze hieronder Pa 

en Ma. Het stel  dat naast het Boomgat bij de Kleine Noordwaard broedde, in de 

Brabantse Biesbosch - met Duits mannetje -  is nog steeds te zien bij de Vogelbe-

scherming: Beleef de Lente/visarend. Want bij dat nest is begin 2021 een camera 

geplaatst. Kijk naar die geweldige groeispurt van de jonge vogels! 

Het nest in de Huiswaard werd, na wegwaaien van het oude nest begin maart 

2021, opnieuw gebouwd in een andere boom naast het eind van het Katse Gat 

(die de Huiswaard in twee stukken verdeelt). De boom naast de Huiswaardsloot, 

waar Pa ook wat takken op had gegooid, werd niet uitgekozen. Heel wat werk in 

een kleine drie weken, niet ver van het eerdere nest. De vogels lieten zich begin 

april niet hinderen door enkele wandelaars, door kanovaarders of motorbootjes 

in de kreek. Terwijl ik meerdere geschikte bomen in het gebied dacht te zien. 

Maar ja, ik ben geen visarend. Vanwege schadelijke verstoring bij het broeden 

was daarna  afsluiting van de kreek door de beheerder van de Biesbosch, Staats-

bosbeheer, vanzelfsprekend noodzakelijk net zoals in 2020. 

Over dit stel. Het mannetje (Pa) kwam ter wereld in Rutland Water. Dat is een 

enorm waterreservoir in Midden-Engeland, zo groot als de Biesbosch, waar va-

ren, vissen en zwemmen is toegestaan. Behalve in een deel dat als natuurgebied 

is afgeschermd. Meer dan 20 jaar geleden haalde men jonge visarenden uit Schot-
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land. Die schijnen niet perse het vissen van de ouders af te hoeven kijken. Een 

zeer succesvolle broedster is de Schotse Maya, die daar sinds 2010 (!) bijna onaf-

gebroken succesvol broedt, samen met enkele partners. In 2015 legde zij het ei 

waaruit Pa kroop. Die ging, met een blauwe ring om de poot, op avontuur. Zijn 

broer werd van een zendertje voorzien maar verdween.( Zie het leuke over-

zichtje 1. Toekomstige Pa t/m 2019, uit een artikel  van 2020 van De Jong, Van 

der Es  en Hulsbosch in De Takkeling) op de vorige pagina. 

Ik weet niet zeker of Ma hem in 2019 al ontmoette. De toekomstige moeder 

werd uitgebroed in 2016 vlakbij een groot watergebied  in Oost- Duitsland, de 

Schaalsee. In Duitsland worden zeer veel visarenden geringd, zij dus ook.  De 

Duitse en de Engelse visarend ontmoetten elkaar ongeveer halverwege, op hon-

derden kilometers van 

het gebied van oor-

sprong. (Zie het eerste 

kaartje 2. Gebied van 

oorsprong Pa en Ma). 

Maar in 2020 was het 

raak. In het door Pa in 

2019 al begonnen nest 

werden, vooral door Ma, 

drie nakomelingen uitge-

broed en gevoerd tot ze uitvlogen eind juli ‘20. Ik liet er al een paar plaatjes van 

zien in de PeddelPraat 291. In het nieuwe nest werden dit jaar, maar dus wat 

later door de nestbouw, twee jongen grootgebracht, die ondertussen hopelijk in 

Afrika verblijven. 

(Zie de  foto van 

half april ‘21: 3. 

Nieuw nest bijna 

klaar en de foto’s 

van het gezin eind 

juli ’21: 4. Pa brengt 

vis 5. Pa met de 2 

jongen op nest 6. 

Ma komt erbij). 

In Afrika, want de 

Europese visaren-

2. Gebied van oorsprong Pa en Ma 

3. Nieuw nest bijna klaar 
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den trekken elk jaar naar hun wintergebieden aan de West-Afrikaanse kust. De 

jongelingen blijven de eerste winter daar. Het is een reis van meer dan 8000 km 

heen en weer en niet elke visarend (of andere trekvogel) overleeft die tochten. 

Ze vliegen over vele landen met gevaren van natuur of mens. In elk land zijn vo-

gel- of natuurbeschermers actief maar bij slechte economische omstandigheden 

heeft dierenbescherming minder prioriteit. En die bescherming vergt internationa-

4. Pa brengt vis - 

5. Pa met de twee jongen op nest -  
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le afspraken en samenwerking. (Zie het tweede kaartje,  7. Route visarend naar 

W-Afrika, van een gezenderde vogel van Rutland Water op pagima 36). 

Tenslotte, wat doet het ertoe dat er een paar visarenden in de Biesbosch broe-

den? Voor de visarend als soort maakt het geen sikkepit uit, er zijn er voorlopig 

nog een paar honderdduizend wereldwijd. Voor de Biesbosch maakt het ook 

weinig uit, het mooie natuurgebied dat is ontstaan herbergt zeer vele andere 

fraaie vogels groot of klein, en andere dieren en bomen en planten, die de biodi-

versiteit al aantonen. We kunnen ook bedenken dat Nederland klein is en dicht 

b e -

6. Ma komt erbij - 

7. Route visarend naar W-Afrika 
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volkt. Denk aan de discussie over de wolf, hoeveel plaats is er te midden van de 

vele mensen? We moeten zeker naar meer natuur en minder mensen maar dat 

zal nog even duren.  

Voor Pa en Ma maakt het wel uit, die hebben een goede plek gevonden. En voor 

onszelf maakt het uit. Ik zou het met vele anderen heel jammer vinden als de 

visarenden (en zeearenden, etc.) die zich op eigen kracht hier gevestigd hebben, 

weer zouden verdwijnen. Mooi als er meer komen omdat de Biesbosch een ge-

schikt gebied is! En mooi als bv. de otter het gebied gaat veroveren. Het is vervol-

gens aan de beheerder om de dieren te beschermen. Het is nu eenmaal zo, in 

Nederland en wereldwijd, dat wilde dieren door mensen moeten worden be-

schermd. Maar het is ook aan Staatsbosbeheer om in samenspraak met bezoe-

kers deze de gelegenheid te geven om de dieren te zien. Ook de bezoekers in 

de kano: wij zijn geen verstoorders maar liefhebbers van de natuur, geef de boot 

zonder motor de ruimte! (Zie de foto 8. Natuurliefhebbers in de kano). Als je 

volgend jaar vaart in de Biesbosch, zal je in ieder geval veel mooie vogels zien. 

Nb. Voor de liefhebbers van een overzicht van alle vogels in de Biesbosch door 

de jaren heen: koop het schitterende boek Avifauna van de Biesbosch om te le-

zen en te bekijken, fraaie foto’s van Hans Gebuis en anderen en mogelijk gemaakt 

door inzet van veel vrijwilligers. Monnikenwerk. Samengesteld door Sander Ter-

louw, Albert de Jong, Rob Haan, Hans Gebuis, Reinier Jacqet en uitgegeven door 

de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. 

 

8. Natuurliefhebbers in de kano 
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TE KOOP: 
Zeer gedetailleerde, massief zilveren 

hanger van een zeekanoër. De leng-

te is 4,5 cm. De hanger is vervaardigd 

door edelsmid en oud-PP’er Hans Ger-

ritsen. 

Doe een goed bod. 

  

Ida Knobbe, Bunnik 

iknobbe@hccnet.nl,  tel. 06-22231904 

Aangeboden 
Gevraagd, gezocht 

(adv. gratis voor abonnees, voor niet-abonnees € 2,50) 

(opgeven bij de redactie) 

TE KOOP: 
 

Kokatat Bip pants dames 

https://link.marktplaats.nl/m1804353361 

 

Neopreen wetsuit Dames van Spreu 

maat 44/XL 

https://link.marktplaats.nl/m1804376460 

 

Neopreen wetsuit van Palm voor kinde-

ren 

https://link.marktplaats.nl/m1804380647 

 

Zwemvest Palm geschikt voor kinderen- 

volwassenen 40-70 kg 

https://link.marktplaats.nl/m1804392749 

 

Zwemvest Palm geschikt voor kinderen- 

volwassenen 40-70 kg 

https://link.marktplaats.nl/m1804392749 

 

Mares Neopreen duikschoen maat 9 

https://link.marktplaats.nl/m1804367490 

 

Neopreen schoen Spreu Booty maat 40

-41 

https://link.marktplaats.nl/m1804370516 

 

Tatteljee Sitje 

https://link.marktplaats.nl/m1804340529 

 

Govert Plugge 

06-13833965 
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