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foto's, minimaal 500 kb, apart bij het artikel in
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Het onderwaterschip wordt dit keer fundamenteel vernieuwd
waardoor we daarna nog voor jaren ons veilig kunnen voelen op
ons geliefde clubschip. Deze foto stamt uit 2013 toen we noodge-
dwongen, kort op elkaar,  twee keer de Werf Misty aangingen voor
laswerk.

Beste leden
Het laatste nummer dit jaar van het Jason Baken, een
jaar waar het coronavirus centraal staat in ons han-
delen, dus ook op gebied van de watersport. In dit
nummer aandacht voor de voorbereidingingen van de
veel omvattende hellingbeurt. De hele organisatie
heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het uitruimen
van de loods, een paar weken voor vertrek, verliep
gesmeerd. Helaas werden vanaf 14 oktober de restric-
ties i.v.m. het coronavirus voor de watersport weer
volop van kracht.Uiteraard ook ruimte voor andere
verhalen en beeldende foto's die met de watersport
hebben te maken.
Veel leesplezier,
namens de redactie,
Beatrijs van den Brink
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Voor het eerst een vrouw als
havenmeester
 
Sinds 1 juli is Henny de nieuwe havenmeester binnen
het team dat de Zeil en Motorbootvereniging beschikt
in de passantentijd. Door alle coronamaatregelingen
is het passantenseizoen veel later op gang gekomen.
Henny is binnen onze vereniging lid van de Kanover-
eniging dus dit is andere koek. Na haar pensionering
als instellingskok wilde Henny eigenlijk nog wel iets
om handen hebben en dan liefst ook nog in de buurt
van water. Wat is dan mooier dan een aantal dagen
in de passantenhaven te werken samen met collega
havenmeesters Antoon, Eddy, Karel en Sam. De
dagen van aanwezigheid worden onderling verdeeld.
Een dag in de haven begint met het hijsen van de
nationale driekleur. De rest van de dag besteed je aan
het aanwijzen van ligplaatsen voor passanten die je
als het goed is van tevoren laten horen dat ze er aan
komen zodat je kunt plannen waar ze moeten afme-
ren. Je gaat naar de afgesproken plaats en helpt indien
nodig met het vastmaken van het schip. Je geeft hen
informatie over de haven en eventueel de omgeving
en dat is vaak het leukste, het contact met de schip-
pers. Zij komen naar boven om de codes te krijgen en
af te rekenen. De kosten zijn afhankelijk van de
lengte van de boot. We moeten er voor zorgen dat zij
zich bij ons thuis voelen en wellicht nog een keer te-
rugkomen. De oude rotten in het vak hebben in de
loop der jaren geconstateerd dat dit ook het geval is.
Een havenmeester op de steiger, die bij het aanleggen
ook een handje helpt, wordt schaarser in den lande.
Dus dat hebben we gelukkig nog in stand weten te
houden.
 
Ed van der Beld

Voor het eerst een vrouwelijke havenmeester; een andere dyna-
miek en helemaal passend in deze tijd. Hennie is als kajakker veel
op het water en is vertrouwd met de verschillende vormen van
watersport. 

Havenmeester zijn in de hitte is zwaar. Bij Eddy is zelfs zijn aure-
ool naar beneden gezakt.
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Wie is er bang in het donker?

Uiteraard wel een toplichtje op de boot voor de zichtbaarheid.  Dit
is overigens een verplichting waar iedereen die aan de Elfsteden-
roeimarathon heeft meegedaan van op de hoogte is. Vooral met
ouderwetse olielampjes krijg je een romantisch schijnsel over het
water. Dat vergeet je niet meer.

Volle maan en  een nieuwe erva
ring op het water
Nou roei ik toch al een flink aantal jaren op de Rijn,
soms de ene kant op richting Rosandepolder, soms
de andere kant richting Looveer. Je zou dus denken
dat een tochtje op de Rijn vertrouwd zou moeten zijn.
Waarom kun je er dan van te voren zo zenuwachtig
van zijn?
Het begon met een mailtje van Jan Schaefer met de
vraag wie er zin had om een keer ’s avonds in het
donker, maar bij volle maan een tochtje op de Rijn te
gaan roeien. Dat leek mij wel wat en met mij nog
aantal anderen. En zo kon het gebeuren dat op
dinsdagavond 1 september rond 22.00 uur een groep
van 15 roeiers zich verzamelde in de clubkamer. Het
was een mooie avond, rustig, niet al te koud, helder,
maar niet onbewolkt. Volle maan, dat wel. Maar die
zat soms achter de wolken. ‘Ik  twijfel of we het moe-
ten laten doorgaan’, zei Jan Schaefer eerlijk. De
spanning was voelbaar. Toen na een half uur wachten
de maan achter de wolken vandaan kwam, sprak Jan
beslist de woorden “we gaan!”.
 
Toplichtje
De Schoutenwaard, de Wolfswaard en de Noorman
werden naar buiten gebracht en voorzien van een
geïmproviseerd, maar uiterst effectief toplichtje. Een
passant in de haven kwam even polshoogte nemen
om te zien wat er op dit late uur op het roeivlot allemaal
gebeurde. Hij zal ook gehoord hebben dat één van
ons in het donker misstapte en tussen vlot en vlot
belandde, wat een nat pak opleverde.
Om 22.45 uur draaiden we met de drie boten de Rijn
op. Richting Looveer heb je minder last van de licht-
vervuiling van de stad; het Blauwe Huis was dus ons
doel. Langzaam maar zeker raakten onze ogen beter
gewend aan de duisternis en dan zie je steeds meer,
ook als de maan weer eens achter een wolk wegkroop.
Roeien in het donker is en blijft een bijzondere erva-
ring. Je ziet andere dingen en je ziet de dingen anders.
En je hebt het gevoel dat je veel harder gaat dan
normaal, omdat je je verplaatsing door het water direct
naast de boot wèl en je verplaatsing ten opzichte van
de oever veel minder ervaart. Het passeren van het
Looveer in het donker is ook spannend, ook al lag het
veer keurig aan de kant en de veerman op dit late uur
op één oor.
 
Blauwe huis rond
Ter hoogte van het ‘Blauwe Huis’ maakten we rond,
wisselden we van stuur en maakten ons klaar voor de
terugtocht. Af en toe kwam de maan even achter de
wolken vandaan om te kijken wat die drie lampjes op
de Rijn betekenden. En verder was het heel erg stil.
En mooi!!

Het was al na middernacht toen we weer terugkwamen
bij het roeivlot. We hebben ons best gedaan om die
ene passant niet in z'n nachtrust te storen, maar of dat
helemaal gelukt is, betwijfel ik. Een gevoel van opluch-
ting en ontlading was bij iedereen wel merkbaar en
hoorbaar.
De ‘diehards’ dronken daarna nog een wijntje of
biertje in de clubkamer, om even na te praten. Rare
ervaring om dat rond het middernachtelijk uur te doen.
En om vèr na 01.00 uur de deur van de clubkamer
achter je dicht te trekken.
Mooie ervaring.
 
Dank aan Jan Schaefer voor het initiatief!
 
Frank Jibben
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Westervoorsedijk 98   6827 AX  Arnhem 
Tel.: 026 – 3614810  /  Fax: 026 – 3612585   

Openingstijden: op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 

uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
Website: www.komeet-accu.nl  /  E-mail: info@komeet-accu.nl 
 

 

AL 85 JAAR DE VERTROUWDE NAAM VOOR 

LEVERING 

VAN ALLE TYPES (KOMEET, VARTA, DYNAC, WILCO): 

• ACCU'S   

(voor alle toepassingen, zoals: auto's, motoren, golfcars, campers,  

heftrucks, vrachtwagens, boten, etc.) 

• TRACTIEBATTERIJEN          

• LADERS 
 

UW VOORDELEN: 

� ZEER SCHERPE PRIJZEN  

� SNELLE LEVERING  

� EIGEN BEZORG- EN SERVICEDIENST 
 

EXTRA SERVICE: 

Kom gerust bij ons langs. Wij meten uw accu GRATIS en geheel vrijblijvend door. 
 

Contactpersoon: Henk Bruntink, rechtstreeks telefonisch 

bereikbaar onder mobiel nr. 06 - 83059620. 
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Geen loop, dan zwemmen
Bridge to Bridge Swim debuteert imponerend in Arn-
hem en Jason kon ook z'n steentje bijdragen met boten
en bakens. Uiteraard waren er voldoende partijen bij
betrokken om veiligheid te garanderen.
 
Reuring
Een beetje reuring in de stad teweegbrengen. Met die
ambitie in het achterhoofd heeft Arnhemmer Hans
Roodzant (59) zich de afgelopen weken met donde-
rend geweld gestort op het organiseren van een
evenement dat nog niet eerder in de Gelderse hoofd-
stad heeft plaatsgevonden: de Bridge to Bridge Swim.

De titel zegt het al. Er moet gezwommen worden. Van
brug naar brug. Het gefaseerd starten vindt plaats op
het strand bij de Stadsblokkenwerf, op de zuidoever
van de Nederrijn. Vervolgens gaat het eerst tegen de
stroom in richting de John Frostbrug en daarna met
de stroom mee naar de Nelson Mandelabrug. Het
laatste gedeelte is opnieuw stroomopwaarts, terug
naar het strand bij de Stadsblokkenwerf. 

Jongste deelnemer aan dit zwemfestijn zwom met vader en opa.
Drie generaties die gek op zwemmen zijn en binnen hun wereld
van sport ook de nodige medailles hebben binnen gesleept. 

Ook Karel en Beatrijs genoten van dit festijn, geen zondagsroeien
maar wel op het water heerlijk in de zon. Vanuit de positie van het
bootje voor de John Frostbrug was het mooi fotograferen.

 
 
Een watertemperatuur van 19 graden, amper stro-
ming, een aangenaam najaarszonnetje en 95 deelne-
mers: een beter debuut had de Bridge to Bridge Swim
in de Nederrijn tussen Arnhems bekendste bruggen
zich zondagmorgen niet kunnen wensen.
 
Wat wel kan
Vanwege corona is de klassieke septemberloop tus-
sen de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug dit
jaar geschrapt. Het natte alternatief dat Arnhemmer
Hans Roodzant bedacht, is een schot in de roos ge-
bleken. De zwemtocht over een afstand van 2 kilome-
ter, met start en finish bij de Stadsblokkenwerf en het
silhouet van de binnenstad als achtergrond, was voor
zwemmers én publiek een belevenis.  
 
En Jason deed mee in de vorm van support: drie boten
met enthousiaste leden, die o.a. als keerpunt dienden
in de route van de zwemmers.
Een heerlijke start van de zondag.
 
Beatrijs van den Brink

Op gebied van veiligheid waren verschillende partijen actief.
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Bedrijvigheid bij het coronaproof
ontruimen van de grote loods
Zaterdag 26 september was het dan zover. De kajak-
kers beten de spits af met het leegruimen van de grote
loods en het verhuizen van de kajaks naar de tijdelijke
opslag. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Iedereen
wist wat hij of zij te doen had. De afspraken om goed
afstand te houden waren helder. Er werd hard gewerkt
en in minder dan twee uur was de klus geklaard. Mede
dankzij de goede coördinatie. Dank aan alle sjouwers
en degenen die met de trailer en auto's de kajaks
vervoerden. En niet te vergeten, dank voor de verzor-
ging van een heerlijke lunch.

En dit was nog maar het begin. De roeiers kwamen
daarna in actie en vervolgens in mix met ZM en KV
leden.
 
Ada Bot
 

De eerste stap in het traject van leeghalen van de botenloods werd
gezet door de KV. Alle verenigingsboten eruit en de privéboten
werden al eerder eruitgehaald.

Tussen de middag stond de lunch klaar. Je opladen en daarna
weer door. 

Waar gaan we het neerleggen?
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Gezocht nieuwe liefhebbers voor
de Archiefcommissie
Al sinds een groot aantal jaren hebben we een Ar-
chiefcommissie. Tineke Lely zit er al 15 jaar in, Marij-
ke de Bruïne 10 jaar en Beppie van Ierland is er sinds
5 jaar bij betrokken. Taak van de Archiefcommissie is
om het aangeleverde historische materiaal te verza-
melen, te categoriseren, te selecteren en tot slot te
archiveren, om het vervolgens over te dragen aan het
Gelders Archief. Daar kan het dan, voor wie dat wil,
tot in de eeuwigheid geraadpleegd worden. Niet de
meest spectaculaire klus, die we binnen Jason te
vervullen hebben, maar wel hartstikke belangrijk.
Want we zijn met onze 93 jaar één van de oudere
watersportverenigingen. En we hebben roerige tijden
meegemaakt, intern en extern.
 
Start dossier 2010-2020
 
De Archiefcommissie is met haar klus gevorderd tot
het jaar 2010. En nu houden ze ermee op. En dus
zoeken we nieuwe mensen om de klus af te maken.
En dat is nog wel een dingetje. Natuurlijk zijn we de
laatste jaren steeds meer digitaal gaan werken in
plaats van alles op papier, maar dat maakt het archief-
werk wat complexer. En sinds de reorganisatie in 2007
kent Jason naast de koepelvereniging (R&ZV) ook drie
zelfstandige sportverenigingen (de ZM, de RV en de
KV). Elke vereniging heeft z’n eigen taak en dus z’n
eigen vergaderingen en activiteiten. Taak van de ar-
chiefcommissie is om het aangeleverde historische
materiaal van die vier verenigingen te archiveren. Om
die reden zoeken we voor de nieuwe Archiefcommis-
sie bij voorkeur vanuit elke vereniging één lid.
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Frank
Jibben, telefonisch op 06-53840308 of per email
secretaris@rzvjason.nl
 

Voorbereidingen en vervolg
hellingbeurt
In de planning werd voor de zekerheid een extra week
ingebouwd voor als het tegen zou zitten. Daarnaast
lag het accent voor de klus in de weekenden, want
velen zitten aan hun baan vast. Timmeren en zwaar
sjouwen vraagt om handige en krachtige leden en die
zijn vaak onder de pensioenleeftijd. Het zat mee, was
goed georganiseerd en het kon daardoor ruim op tijd
worden afgerond. Voor de inwendige mens werd ge-
zorgd op dagen dat er de hele dag door een groep
werd gewerkt. Samen ergens naartoe werken heeft
zijn gezelliige kanten en dat is goed voor het vereni-
gingsgevoel. Dat zal twee maanden wat minder zijn,
want koffie wordt er niet geschonken, hoog en droog
in de clubkamer.
In de eerste helft van december verwachten we de
terugkeer van ons honk. Opbouwen en op kleine
schaal vernieuwen wordt de insteek. 
 
Beatrijs van den Brink

Wherry's van hout zijn loodzwaar en al helemaal als het laag water
is en de loopplank steil omhoog gaat. Wie het laagst staat moet
zwaarder tillen dan bovenaan.
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Alles wat eruit moest en worden ingepakt was gedaan. De vloer
ofwel de vroegere sluisdeuren laat haar historie lezen.

In het uitruimproces stonden de neuzen dezelfde kant op en dat
werkt goed in deze situatie.

Op de Rijn kan ook in de winter gevaren worden mits de corona-
maatregelen en veiligheidsregels dit toelaten. 

In het opruimproces worden overtollige oude spullen naar de stort
afgevoerd. Zonde vinden deze twee heren en zo werd de berg
vanzelf kleiner.

In de 2e roeiloods blijven boten beschikbaar zodat er beperkt
geroeid kan worden. Ook bij andere watersportverenigingen en
op Rhederlaag kan door ons geroeid worden, zie afschrijfsysteem
op de website RV. 

Tenslotte werden de steigers aangepast voor de nieuwe situatie
als het clubschip weg is.

En de volgende dag in de late middag zag een passant dit unieke
mooie plekje. Ach ja, waarom ook niet? Maandagochtend vertrek
van het clubschip, in een volgend Baken meer hierover.
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Maskerade
2020 bijna voorbij
Het virus beslist niet langszij
Zijn wij schaap of aap?
2021 laat dat ons zien
Ons clubschip herleeft
Wat dan voorbij zweeft
laat zich raden.
 
Een ding is zeker
Ook voor diegene die mort,
Onze watersport 
blijft onze heilzame beker.
 
 
Beatrijs van den Brink

Een vast ritueel dit jaar..

Deze houten zeilboot uit de vorige eeuw type 'Vrijheid' vraagt de
nodige zorg. Dat valt niet mee in deze tijd van druk druk, hurry,
hurry en ik wil zoveel. In het kader van Covid  zien we her en der
de slogan 'Zorg voor elkaar '  en in de botenwereld geldt  'zorg
voor je schip' . De praktijk is weerbarstig, helaas. 

Als het zo extreem warm is ga je onherroepelijk steeds meer van
elkaar zien. Soms heel verrassend. De tattoo op de rug van deze
Powervrouw was imponerend en kleurrijk.  

Een abnormale hete zomer veroorzaakte veel apart vervoer over
het water. Zo kan je toch ook lekker relaxen met voldoende
ruimte tussen de opvarenden met de wind door de haren waaiend.

Een zomer vol hitte en coronamaatregelen om niet te vergeten

Scheurmonsters veroorzaken soms wel erge deining aan de
weststeigers. De riggers van deze ongestuurde twee kregen er
wel een opdonder van omdat ze boven het betonnen vlot hangen.
Dat valt moeilijk te voorkomen in deze omstandigheden.
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• divers assortiment bootlakken

• veiligheidsartikelen en reddingsvesten

• groot assortiment elektra

• touwen van diverse merken en diktes

• uitgebreid assortiment bevestigingsmateriaal

• gecertificeerd keuren van reddingsvesten

Al het onderhoudsmateriaal voor uw schip 
vindt u bj Scheepvaartwinkel marine BV.

openingstijden:

maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 uur | zaterdag 08:30 - 17:00 uur

online kijken en bestellen: www.scheepvaartwinkel.com

Nieuwe Kade 17 | 6827 AB Arnhem | 026 44 56 597
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De 2e picknick op zaterdag verliep
anders
Over een picknick-roeitocht, die anders verliep…
In deze bizarre coronatijden verlopen veel evenemen-
ten anders dan gepland. Dat lot trof ook de picknick-
roeitocht van zaterdag 22 augustus. Alleen was het
niet het Covid 19-virus, dat de plannen doorkruiste,
maar de weergoden.

Schakelen
‘We vertrekken om 16.00 uur richting de Loowaard,
waar we op een strandje genieten van onze picknick,
en daarna roeien we weer terug’. Dat was het plan.
Maar het pakte anders uit. Om 16.00 uur kwam het
met bakken uit de lucht, waardoor het vertrek werd
uitgesteld naar 16.30 uur. En er stond een dikke wind,
5 Bft, uit het westen; niet handig om met een volle buik
tegenin terug te roeien. Dus werd de bestemming het
2e Rosandepoldergat. En tot slot was de grond, na
die stortbui en alles wat daaraan vooraf was gegaan,
kletsnat; niet lekker om je picknickkleedje op uit te
vouwen. Dus werd besloten de picknick gewoon na
afloop van de roeitocht in de clubkamer te nuttigen.
En zo geschiedde.

Even het strandgevoel opsnuiven alvorens toch meteen terug te
keren naar het honk. Het verwachte weer was iets te onaange-
naam om in de buitenlucht te picnicken. 

Op het honk
 
Toen het rond 16.30 uur weer een beetje droog werd,
vertrokken we met zo’n 15 vrouw/man in drie boten
richting de Rosandepolder. Door de tegenwind was
het even stevig doorroeien, maar ach, dat maakt
hongerig. Terug naar het clubschip ging lekker vlot en
makkelijk. En eenmaal in de clubkamer bleek de
stamtafel zowat te klein om alle lekkernijen op uit te
stallen. Hartige taart, salades, kaas en worstjes, kip-
pedingen en nog veel meer lekkere happen en hapjes.
En ‘bubbels’ ter verhoging van de feestvreugde. Het
smaakte alles bij elkaar weer prima, en het was weer
eens reuze gezellig om in een andere setting met el-
kaar bij te praten. Wel op 1,5 meter afstand; zo druk-
te het Covid 19 virus toch nog een beetje z’n stempel
op deze activiteit.
Hulde aan Frits en Ada voor het initiatief om deze
picknick-roeitocht te organiseren; en complimenten
voor de flexibiliteit die je als organisator in deze rare
tijden soms moet hebben.
 
Frank Jibben.

Als het weer niet meezit voor een aangename picknic dan kan je
altijd terugkeren naar Jason voor een beschut plekje in de club-
kamer. Die beslissing werd al snel genomen op de geplande plaats
van bestemming.
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Watersportwinkel Arnhem

www.watersportwinkelarnhem.nl

info@watersportwinkelarnhem.nl
www.watersportwinkelarnhem.nl

Tel. 026 32 16 035

• winkel met 300 m2 watersportartikelen

• diverse soorten gasfl essen en Campinggaz®

• passantenhaven vlakbij het stadscentrum

• kraancapaciteit tot 16 ton

• Suzuki-dealer

DIESEL 

TANKSTATION
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Terugblik en vooruitzien junioren
roeiers 
Wedstrijdjunioren bij Jason komen en gaan vaak
binnen enkele jaren. Ze beginnen meestal tussen de
14 en de 16  jaar en gaan er weer vandoor als ze
student worden en dus gaan studentenroeien. Dat
betekent dat je vaak kunt spreken van “generaties”
van wedstrijdroeiers. Dit jaar markeert het einde van
een groot deel van zo’n generatie. 
In de zomer van 2017 was het al weer x jaar geleden
dat er voor het laatst wedstrijdjunioren waren op
Jason, toen er twee junioren besloten om nationale
wedstrijden te gaan varen. Dit waren Nikolai van den
Dungen en Robert Pluijmert. Al gauw kwamen daar in
de winter Saïd Orafa en Pieter van Diemen bij. Dat
wedstrijdseizoen van 2018 was dus voor het eerst in
jaren dat er weer junioren aan het racen waren op 2
kilometer wedstrijden voor de trots van Jason. Het
plezier dat wij daarmee hebben beleefd dat eerste
seizoen heeft het seizoen daarop vier dames en nog
een jongen gemotiveerd om ook wedstrijden te gaan
varen. Zo hebben we met een flinke groep wedstrijd-
junioren veel plezier beleefd aan het gezamenlijk
trainen en racen. 
 
Eerdere afscheiden
 
In het afgelopen jaar hebben er een aantal al eerder
afscheid genomen van Jason en dit jaar betekent voor
drie van die junioren ook een nieuw begin. Nikolai,
Carmen en Robert gaan alle drie verder in het studen-
tenroeien. Nikolai is gaan roeien bij Laga in Delft.
Carmen is begonnen bij Phocas Nijmegen en Robert
is naar Seattle gegaan om daar voor de University of
Washington te gaan roeien. Hoewel het wedstrijden
roeien voor Jason er nu op zit, zullen zij alle drie de
ervaringen die ze hebben opgedaan meenemen naar
hun nieuwe vereniging. Ook zullen ze terugkijken op
een mooie periode van zware trainingen en gezellig-
heid op Jason. 
Van de groep die in 2018 en in 2019 is gestart is er
nu dus nog maar één roeier over; Georg Vasiliev. Hij
heeft nog twee jaar op Jason te gaan en deze zal hij
samen roeien met de net nieuwe jeugdleden Milan en
Matej, die via een TeamNL Talentdag zijn gescout om
te gaan roeien afgelopen december. Dus hoewel het
grootste deel van de generatie 2018-19 nu verder is
gegaan heeft Jason met deze drie jongens nog ge-
noeg goede resultaten om naar uit te kijken.
 

Nikolai van den Dungen

Robert showt zijn 'blik'. 
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Kajakavontuur op de Ilmenau.
Willy Oberhover viert met vrienden vakantie in de
omgeving van het stadje Lüneburg in Duitsland.
Het is een mooi gebied voor mensen die houden van
oude stadjes, veel natuur om te fietsen, te wandelen
en te kajakken.

Ze wil er in haar eentje een dag op uit om te kajakken
op de Ilmenau, een rivier ten zuiden van Hamburg. De
Ilmenau vindt zijn oorsprong in de Lüneburger Heide,
Het is een linker zijrivier van de Elbe. De Ilmenau is
121 km lang, inclusief de bronrivier Stederau.
Het is niet moeilijk om een kanoverhuurbedrijf te vin-
den met huurstations in Melbeck en Lüneburg voor 24
euro voor een hele dag.
Willy vertelt: ‘ik kon kiezen uit twee opties, ik koos voor
de mooiste route die verder stroomop begon. Ik moest
om half 10 bij het vertrekpunt zijn. Degene die me
wegbracht kon het eerst niet vinden, de tijd werd krap,
maar ineens zagen we een trailer met kano’s. Meteen
er achteraan. En dat bleek een goede zet. Al snel
waren we via een bospad op het punt waar het ver-
huurbedrijf de kano’s uit stond te laden.

Terplekke werd de instructie gegeven. Vooral de uitleg
over de peddellengte vond ik interessant. Ik kreeg het
advies om niet alleen de peddel uit te zoeken door
naar mijn lengte te kijken zoals we bij Jason doen,
maar ook naar de breedte en lengte van de boot. De
instructeur vertelde dat dit te maken heeft met de

juiste plek van insteek in het water’.

Naast Willy vertrekken drie personen in een Canadees
vanaf een kleine houten steiger. Later komt ze nog
een supper op een supboard tegen. Verder is het
vooral heerlijk stil. Het voelt voor Willy alsof ze in een
andere wereld is. Peddelend op een meanderende
rivier die her en der breder is dan bijv. de Linge, en
dan weer heel smal, met mooie afwisselende oerbe-
groeing. Een gebied waar otters en ijsvogels leven.
Ze maakt een prachtige tocht, zo’n 5,5 uur aan één
stuk, stroomafwaarts. Er staat een flinke stroom, an-
ders dan op de Rijn is er geen mogelijkheid tot kripvak
varen. Tijdens het maken van foto’s drijft ze zo zes
meter verder.

Elk stuk op de route is weer anders. Maar even lekker
pauze houden op het land is niet haalbaar. Toch
probeert Willy het, ze heeft aan haar medevakantie-
vierders beloofd dat ze onderweg zal laten weten waar
ze is en hoe het gaat.
Willy: ‘Ik peddel naar de kant, een wat glooiend
stukje lijkt me de best haalbare plek. Maar ik heb geen
grip op de kant, de kajak kantelt wat en voor ik het
weet sta ik tot aan mijn nek in het water. Gelukkig is
het niet koud. Het is zo’n 34,5 graden, dus mijn dunne
kanokleding droogt snel. Wel voel ik me wat opgela-
ten, dit is me nog nooit overkomen’

Maar haar humor voor de situatie overwint. Ze ziet een
ezel aan de kant die onverstoorbaar toekijkt en kan
om zichzelf lachen. Nu ze toch aan de kant is heeft ze
wel trek in de meegenomen lunch. Maar helaas, de
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ovale deksels van de kajak zijn niet open te krijgen,
dus een pakje sultana’s en water wat wel in bereik ligt
moet voldoende zijn.

Willy vertelt enthousiast: ‘Wat is het daar mooi. Er
drijven kleine margrietjes op het water en ik spot on-
derweg een stuk of zes ijsvogels. Een hele zwanen-
familie ligt op twee á drie meter afstand breeduit te
zonnen, met al flinke jongen erbij. Een mooi gezicht.
Ik heb ze vriendelijke gevraagd of ik ze mocht passe-
ren.

Het is daar zo schoon. Geen enkel stukje plastic of
ander afval te zien. Dit is een Naturschutzgebiet dat
door degenen die het onderhouden en de gebruikers
schoongehouden wordt. Je peddelt tussen lage
struiken door, soms is er maar een doorgang van twee
meter en dan ineens wordt het weer wijder. Kortom,
een en al natuur, met hooguit vijf mooie luxe woningen
langs het water. Kortom, een aanrader voor onze
Jasonleden om daar een tocht te plannen. Ook voor
de roeiers zijn er mogelijkheden: ‘huur een canadese
kano en al peddelend kom je op de mooiste plekken’.
In Melbeck is een camping waar je kunt overnachten
en in Luneburg zijn goede appartementjes te huur’.
 
Voor wie interesse heeft:
https://www.kanustation-melbeck.de/kanuvermietung/
https://www.kanustation-melbeck.de/stand-up-paddling/

Ada Bot

Deze prachtige zwaan wist Roanna tijdens hun tocht met de
Canadees vast te leggen.

Märkische Umfahrt, een kanotrek
tocht in de wilde natuur.
Een bericht van Roanna Sold in de whatsapp groep
van de kajakkers: ‘Hallo allen, ik wou graag de tocht
met jullie delen die ik heb gemaakt. Een echte aanra-
der voor de liefhebbers van puur natuur. Wat je bijna
niet ziet op de foto’s is het wild dat we hebben gezien:
everzwijnen, eekhoorns, reeën, burlende herten, be-
vers, beverratten, zwemmende ringslangen, wasbe-
ren, arenden….Als je meer wil weten om zelf de tocht
te gaan doen, laat het weten.’ En daarbij deelde ze
haar album vol met prachtige foto’s. Hier wilde ik meer
van weten, dus Roanna gebeld.

Ze vertelt enthousiast over de kanotrektocht die ze
met haar vriend maakte in de door hen zelfgebouwde
houten Canadees! (Waarover later in een ander
Jasonbaken meer)
Na wat proefvaarten op de Rijn en een trektocht over
de Dommel, lokte het idee om een langere, serieuze-
re trektocht met de Canadees te maken. De keuze viel
op een rondtocht in het natuurgebied ten zuid oosten
van Brandenburg, onder Berlijn. Het gebied van de
Oder-Spree, Dahme-Seenland en het Spreewald.

Ze bouwden de auto om tot een kampeerauto met
twee slaapplekken. Na twee dagen rijden arriveerden
ze bij Märkische Buchholz, vanwaar ze de trektocht
startten. Ze kampeerden voornamelijk in het wild.
Sliepen in een  hangmat opgehangen aan twee
wandelstokken, met een zeil erboven of op de grond
onder de tarp, die met lijnen bevestigd was aan
bomen. Hoe avontuurlijk wil je het hebben!

Vooral het eerste deel van de tocht genoten ze van
de stille wildkampeerplekjes. Roanna vertelt: Overdag
zagen we de waterpolitie, maar die controleerde niet
streng. We zijn nooit van ons plekje gestuurd.  ’s
Nachts, als het goed donker was, vond ik dit wel
spannend. Je hoort best griezelige geluiden die je op
een camping niet hoort. Vooral de everzwijnen lieten
zich dan zien en horen. Door met een zaklamp op hen
te schijnen verdwenen ze weer. Maar ook vossen en
wasberen kwamen op ons kamp af. En dan niet te
vergeten de burlende herten. Kortom, het maakte
diepe indruk op me. Dit voelde als echt in de wilde
natuur kamperen. Verder zijn er veel Wasserwander-
rastplätze, vooral aan het begin van de trip zo om de
20 km, sommige heel mooi en sommige heel wild. Er
zijn ook wel campings, maar daar sta je veel minder
mooi.’

Roanna vindt de tocht echt een aanrader: ‘Rond deze

17



tijd van het jaar (september) is het heel rustig. We
kwamen een enkele kajakker tegen, maar hele stuk-
ken niemand. Tijdens de tocht kom je door veel slui-
zen, soms zelf bediend, soms automatisch door een
handel om te zetten en soms met een sluiswachter.
Er waren ook plekken waar je met een karretje op rails
je kano over kon zetten. Je kan ook heel goed gedeel-
tes van de tocht maken. Er zijn genoeg punten om je
af te laten zetten of je op te laten halen. Wij gaan er
absoluut nog een keer heen. We weten nu wat de
mooiste plekken zijn.'

Op de vraag wat dan minder mooie plekken zijn ant-
woordt ze: ‘Het gedeelte direct onder Berlijn is wat
minder. Wel oké, maar meer bebouwde kom en veel
privétuinen van rijke mensen, waar je niet aan kan
leggen. Een volgende keer willen we net na dat stuk
starten. Kortom, we komen zeker weer terug’

Wil je meer informatie? Roanna vertelt je graag meer.
Via de groepsapp deelde ze al haar album met de
prachtige foto's.

En als de wind goed staat neemt het zeil het werk over. Ook dat
is genieten!

Wisseling van de wacht bij de KV. Fany neemt afscheid als
voorzitter en Merel neemt haar taak over.

Secretaris Sjoerd en webmaster Steffan zorgen voor een goed
verloop tijdens deze ALV met zowel leden op keurige anderhalve
meter afstand en de leden thuis die via zoom ingelogd zijn.
Steffan heeft als digitaal moderator ook contact met de deelne-
mers thuis via de chat.

KV ALV Coronaproef
Een dag na de online ALV van Jason heeft de Kano-
vereniging haar ALV. Een deel van de leden is in de
clubkamer aanwezig met in achtneming van alle af-
spraken die tijdens deze Coronatijd nodig zijn. Een
deel van de leden volgt de vergadering digitaal via
zoom en kan via de chat ook de broodnodige inbreng
leveren. Fijn dat het zo kon, maar allemaal live bij
elkaar voelt een stuk beter. Laten we hopen dat dit in
de toekomst weer kan. 
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Nieuwe leden 
Zeil en motorbootvereniging (ZM) 
Er zijn geen nieuwe leden sinds
uitkomen vorig Jason Baken
 
 
Roeivereniging (RV) 
Bing Dik
Willem van Gemert
Elienke Dekker
Neeltje Ketelaar
Taniska `sharma
Gerlinde Hamming
Leander Baak
Babette Muller
Mirjam Zonneveld
 
 
Kanovereniging (KV)
Lion de Leeuw
Talicia van Doorn
Lilian Kraus
Michiel van Wijhe
Roanna Sold
Matheas Lazerin Alberto
Robbert ten Bloemendal
 
 

Opzeggingen Leden 
Zeil en motorboot vereniging (ZM) 
Overleden: Theo Derksen op 20-09-2020
Verder geen opzeggingen
 
 
Roeivereniging (RV) 
Jan Bertus
Margot Kleinpenning
Carmen te Wechel
Eric van Sadelhoff
Heidi de Lange
Said Orafa
Frank Gerritsen
Madelief de Lange
Mariska Roos
Joan Voetelink
Dorien te Kiefte
Lisette van der Wind
Lous van Son
 
Kanovereniging (KV)
Geen opzeggingen

Voor iedere vereniging is het een hele klus om de schoonmaak
te regelen. Sinds begin dit jaar is deze wekelijkse klus in vertrouw-
de handen gekomen van de voortvarende Thea de Jong, die voor
het extra werk dat door de Corona regels moet worden geleverd,
haar hand niet omdraait. Veel complimenten daarvoor hoor je
terug in de vereniging. Met  dank voor deze inspannning.

Op 19 oktober vertrok in de ochtend het clubschip naar de werf
Misty. 
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