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Klusje geklaard
“Wat een plaatje! Het mooiste van de club. Hoe heeft ie 'em
gemaakt? Het wordt tijd voor een diepgaand interview voor
het nieuwe clubblad” was mijn impuls, toen ik Wouter
Kammeijer zag varen in zijn zelfgebouwde kajak.
Maar het bleef gelukkig niet bij leuke vage plannetjes,
in een mum van tijd had ik weer een enthousiast team.
Ook was het een uitdaging iets gedaan te krijgen van
iemand van buiten. Hoewel niet de brutaalste, heb ik toch
contact gezocht met 's lands grootste kanohandelaar (nu
werkzaam als administratief medewerker).
Binnen zes dagen stuurde hij dierbare jeugdfoto's,
waarop hij als topkanoër met hartstocht de eer van ons
geliefde vaderland verdedigde tijdens 's werelds
belangrijkste sportevenement. Met een niet mis verstane
opdracht: “Maak er wat van.” Hoe zo? Een mooi en
spannend kanoblad maken? Dat lijkt ons zeker gelukt!
Alweer de snelste!

Johanna Nussy

Een woordje van de voorzitter
Wanneer je dit leest, zijn de dagen al weer lang aan het lengen en heb je,
wie weet, je kano al weer van het winterstof ontdaan. Maar terwijl ik dit tik,
is het nog oudejaarsdag, de dag van Johanna’s uiterste deadline voor ‘t
aanleveren van de tekst. De eerste oliebollen en champagne en het over het
water ijl verklanken van de rotjes, duizendknallers en gillende keukenmeiden
hebben me in gepaste mijmerstemming gebracht voor een terugblik over
KVZ-jaar 2011. Sinds het verschijnen van de vorige editie, die van
jubileumjaar 2010, is er veel gebeurd. Een prachtig voor- en najaar waarin
het heerlijk kajakken was op het water in en rond Amsterdam, hebben veel
goed gemaakt van de wat druilerige zomer. Het was weer een kanojaar met
veel afwisseling in het aanbod. Met, naast de vaste woensdagavond en
zaterdagochtend, dit jaar nog meer bijzonder tochtjes op de zondagen en ook meerdaagse avonturen.
Dankzij een ruimhartig gebaar van het Stadsdeel en het opknapwerk van Auke, hebben we dit jaar ook de
beschikking gekregen over een prachtige kanotrailer. Zijn maiden’s voyage was meteen helemaal naar het
noorden van Groningen, voor een tweedaags club-heen-en-weertje naar het Duitse Waddeneiland Borkum.
En mede dankzij de trailer kunnen er nu door onze eigen club ook zwembadtrainingen in de winter worden
georganiseerd.
En wat zit onze vereniging toch op een mooie plek: in een half uur peddel je naar de sluizen, klaar om de
wijdte van het IJsselmeer te gaan verkennen, een bezoekje aan stadsstrand Blijburg te brengen, mee te rijden
op de branding op weg naar de nooit gebruikte verdedigingswerken op Pampus, of de oostkant volgend,
langs Durgerdam naar ‘t noorden. Of het IJ over en de rietbegroeide slootjes van Waterland in.
Maar in net zo’n halfuur zit je in de Amsterdamse binnenstad. Waar je ‘s avonds geniet van de feeëriek
verlichte bruggen, de huiselijke inkijkjes bij woonboten, arken en de grachtenpanden.
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Of ‘s zondagochtend, als nog niemand wakker lijkt, als
schijnbaar enige vaarder door het stille hart van onze
wereldstad te glijden. Of dan, zaterdagochtend, de in
lichte nevel gehulde Amstel op, richting Ouderkerk, met
de voorzichtige ochtendzon die de oude en nieuwe
silhouetten aan weerszijden tekent.
In 2011 kwam er na lange tijd gewal en geschipper binnen

Wanneer je dit leest, is de uitslag misschien al bekend.
Als die gunstig is, dan zou het zomaar kunnen dat de
volgende editie van het clubblad niet alleen een ‘artist’s
impression’ bevat, maar ook een echte foto van ons
nieuwe gebouw.
Passend voor zo’n eindejaarsstukje is natuurlijk ook om
nog een keer iedereen te bedanken die op wat voor ‘n
manier dan ook in 2011 heeft bijgedragen aan de
vereniging en het welvarende verenigingsleven. In 2012
kunnen we, meer dan ooit, de hulp gebruiken van
iedereen die een handje wil helpen. Bij het organiseren
van activiteiten en cursussen, bij onderhoud van
materiaal, terrein en accommodatie, bij alles wat met de
nieuwbouw te maken heeft, bij financiering,
fondsenwerving en bij PR. Dus als je wilt bijdragen: laat
het weten.
Op een afwisselend en activiteitenrijk kajakjaar 2012!

Erik Lambooy

het bestuurlijk apparaat van het gefuseerde Stadsdeel Oost
zicht op een besluit of we op onze mooie plek kunnen
blijven voor de komende jaren. Sterker: we hopen dat de
einde-seizoensopknapactie van de door ouderdom
bevangen zeecontainers de laatste geweest zal zijn. En dat
we ze nu echt binnen afzienbare termijn kunnen
vervangen door een permanent clubgebouw. Een
clubgebouw dat het mogelijk maakt om als vereniging
onze vleugels uit te slaan: meer leden, meer diversiteit in
de activiteiten en ook het bereiken van de jeugd. Het
aansprekende ontwerp van architect Jan van Erven
Dorens voorziet hiervoor in

schoon schrobben na het peddelen in het nieuwe clubhuis...

extra opslagruimte, extra aanlegruimte, goede faciliteiten
voor omkleden en douchen en een clubruimte-with-aview. In het najaar werd door een besluit van de
stadsdeelraad het officiële startschot gegeven voor een
zogeheten haalbaarheidsonderzoek. Daaruit moet
duidelijk worden of we de vergunningen en financiering
rond kunnen krijgen en of we in de komende jaren de
exploitatie van die nieuwe accommodatie kunnen
bekostigen.

Avontuur bestaat nog
Of hoe een lijntje in Amsterdam iets anders betekent dan
in Groningen maar dezelfde uitwerking heeft.
Het is een drukte van belang op de weide voor het kanocentrum van Wirdumerklap. Mensen om me heen zoeken
geanimeerd een boot uit die in alle kleuren en vormen op
het gras liggen. Ze zien er sportief uit en ik ben bang dat
ze ietsje meer kano ervaring hebben. Bedremmeld kijk ik
rond en begin bijna in m’n onwetendheid te zwelgen als
Klaas er aan komt en een pracht exemplaar aanwijst.
“ Is dat niet iets voor jou?”
Na twee beginnerscursussen bij de KVZ kon ik heel goed
droog uit de boot komen. Daarna niet meer gekanood.
Dus werd het niet eens tijd voor ‘Klaas'? Bij de
vereniging was zijn naam vaak gevallen. Als je de zee op
wilt dan moet je bij Klaas zijn – zelfs zonder ervaring –
‘hij trekt je er wel door’. In dat blinde vertrouwen toog ik
in het voorjaar op weg naar Wirdum. Een vriendin ging
mee die kort tevoren had gevraagd ‘wat ga jij van het
weekend doen’ en spontaan mee wilde. Er was nog plaats.
Op die vrijdagavond kwamen we aan met onze nieuwe
neopreen pakken (verplicht) en een slaapzak.
De eerste nacht heerlijk geslapen met de wetenschap
dat ik de volgende dag met die prachtige kano -met een
gigantische sticker met mijn naam erop - het zeegat uit
zou kunnen. Samen met vijftien anderen.
De dag begint al vroeg want de kano’s moeten op een
aanhanger worden gehesen en vervoerd naar het
Schildmeer.
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De zee mogen we nog niet op voordat Klaas gezien heeft
waar je toe in staat bent. Dus bij het meer worden we in
groepen verdeeld en krijgen we opdrachten mee. Voor de
tweede keer van mijn leven sla ik om (het moest!). De
omslaan-les bij de beginnerscursus van KVZ had me al
op deze onaangename ervaring voorbereid. Niet iedereen
heeft er zin in maar Klaas en zijn assistenten zijn
onverbiddelijk.

opkomen. Prachtig! Iedereen maakt zich klaar voor de
eerste etappe die ons zo met de stroom mee het haventje
van Schier in zal trekken. Na een uurtje of twee flink
peddelen –zal dit allemaal wel goed gaan? - valt in het
haventje van Schier de spanning van ons af.
Er lonkt koffie met appeltaart bij hotel van der Werff.
Maar het getijde regeert! Een minuut te laat en je komt de
haven al niet meer uit of je moet je kano dragen. In een
klein uurtje lopen we heen en terug naar het dorp en
verorberen we onze bestellingen. Als we allemaal weer in
de kano zitten peddelen we gemoedelijk een aantal
zandplaten langs. In de verte liggen de zeehonden te
relaxen. Wat zijn we er dicht bij! Als het water te ver zakt
gaan we ook ‘aan land’ om de vloed af te wachten die ons

Het getijde regeert!

Na alle oefeningen peddelen we 15 km terug via
Appingedam naar Wirdum. Dat het regent geeft niet, we
zijn toch al nat! Niet iedereen haalt het en sommige
mensen krijgen een ‘lijntje’ waarna het wel weer gaat. Na
een heerlijke Hollandse maaltijd hebben we heel even
rust. Onder het eten heeft er een natuurlijke schifting
plaatsgevonden van hen die mee kunnen morgen en
degenen met ‘dikke polsen’.
Na die 15 km en een beetje rust hebben een aantal
mensen opgezette polsen gekregen. Maar dankzij Kees
van de KVZ kan ik mee! Al mijn scharnieren doen het
nog - bij de KVZ leren we een prima techniek! Voor de
derde keer vanavond maakt Klaas zijn punt...bijelkaar
blijven…de stroming ...verraderlijk… vaargeul …
getijden…veerboot…In de kantine van kanocentrum
Wirdum klinkt collectief gemompel: “Sjonge”. De
assistent van Klaas neemt het over. Een frisse gespierde
jongeman vertelt eerst iets over zijn achtergrond:
marinier. Hij neemt met ons het verloop van de getijden
door, de werking van het kompas en het vaarplan. Het
getijdenpatroon zit niet echt mee zo blijkt. Er ligt ons een
duivelse keus voor: vannacht om vijf uur op en de
mooiste zonsopgang van de wereld zien of gezellig aan de
bar hangen, kennis maken met die leuke andere kanoërs,
uitslapen en de volgende stroming opwachten. We kiezen
voor de ‘hard way’. Gauw slapen dus.

Klaas had niet te veel gezegd. Als we eenmaal bij
Lauwersoog aankomen is het licht en zien we de zon

Wil je een lijntje?

weer naar Lauwersoog terug moet brengen. De meeste
mensen gaan heel druk doen (eskimoteren oefenen,
vissen, uitgebreid lunchen, wandelen op de zandplaat)
maar ik kruip achter m’n kano om me uit de wind eens
helemaal uit te strekken en een dutje te doen. Het ging
nog maar net en ik moet straks nog terug. Na een aantal
uren krijgen we van Klaas een seintje dat we er vandoor
gaan. Het water komt snel opzetten. Nu blijkt pas dat het
toch wel makkelijk zou zijn als ik de zijwaartse slag wat
beter onder de knie had gehad.… sjees…de groep
verdwijnt plotseling rechts van mij en het lukt mij niet
meer om mee te komen. Wat een stroming!
Inmiddels beginnen mijn schouders te protesteren, krijg ik
gigantische honger en gaat mijn geest ook ongecontroleerd zijn eigen gang …visioenen…vreselijke
ondergang...vaargeul …verdwijnen onder pont....nooit
meer patat mét ...tranen…Opeens hoor ik iemand achter
me vragen “wil je een lijntje?”
De marinier klikt me vast en loodst me moeiteloos de
haven van Lauwersoog binnen.
Antje van Driel
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Kuifje in Groenland
Ik moet in een vorig leven een stoere Viking zijn
geweest, anders kan ik de aantrekkingskracht die
noordwest Europa op me heeft niet verklaren. Maar de
afstand tussen dromen en doen is in dit leven een stuk
groter en pas ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag
heb ik aan die roep gehoor gegeven met een
wandeltocht op IJsland. Op die ervaring heb ik 10 jaar
kunnen teren maar toen ik in het NKB-blaadje van juni
2009 de oproep zag voor een kennismakingsdag over
een expeditiekanotocht in Groenland met Sien van
Meurs heb ik dat opgevat als een signaal dat het weer
tijd was voor een nieuw avontuur. In de loop van het
daaropvolgende jaar zijn er wel een paar waar-ben-ikaan-begonnen momenten geweest maar ik had het al
aan zoveel mensen verteld dat ik alleen om die reden
niet meer terug kon krabbelen. En dat is maar goed
ook, want het was een unieke belevenis en geen van de
vooraf bedachte horror-scenario´s is uitgekomen. Dat
laatste vooral dankzij de gedegen voorbereiding en
begeleiding: 7 trainingstochten, inclusief kamperen bij
0°C in de Biesbosch en sleep- en hielhaakreddingsoefeningen tussen de ijsschotsen in het Stoetenslagh,
een lijst met 89 do’s en dont’s, ontelbare bezoekjes aan
Arjan Bloem, Bever, Carl Denig, de Kampeerwinkel,
Perry en Decathlon, het met veel hoofdbrekens
samengestelde en vooraf opgestuurde voedselpakket
voor 14 dagen onder de 20 kg (waarvan in mijn geval
1,5 kg chocola en pinda’s want “je moet jezelf af en toe
verwennen”), een mega-EHBO-pakket, een
Nederlandse stand-by huisarts (bedankt, Ton!),
weervoorspellingen via satphone, nachtelijke
ijsberenwacht met vuvuzela (een maatregel die is
ingevoerd na een beangstigende encouter een paar jaar

geleden), etc.
In de Mercatorprojectie wordt het extra vertekend
maar ook op een globe kun je zien hoe immens groot
Groenland is. Ruim 2M km2, dat is 4 x de oppervlakte
van Frankrijk. Grotendeels bedekt met een convexe
ijskap die in het midden 3 km dik is; er worden ook
sledetochten over de ijskap georganiseerd maar zover
gaat mijn fascinatie nou ook weer niet. Verkenning (van
een klein stukje) van de fjordenkust met de kajak is een
ideale manier om een indruk te krijgen hoe de aarde er
uitzag in de tijd dat het leven zich begon te ontwikkelen. Planten, dieren en mensen doen
bewonderenswaardige pogingen in dit barre klimaat te
overleven maar de niet-levende natuur overheerst. Als
je daarvan houdt (zoals ik) kun je je hart ophalen.
Onze uitvalsbasis was het plaatsje (met airstrip)
Kulusuk, aan de oostkust iets onder de poolcirkel.
De groep bestond uit een Fries en een Belgisch
kanostel, een Duitse, Sien en ik. Bij aankomst was het
stralend helder weer en dat is het een week lang
gebleven. Eén nadeel: het haventje was dichtgeslibd
met ijsschotsen (ongewoon voor het zomerseizoen,
mogelijk veroorzaakt door de versneld smeltende
gletsjers) waardoor we pas twee dagen later dan
gepland konden vertrekken met behulp van een local
met een motorboot die als ijsbreker fungeerde. Die
twee dagen hebben we overigens goed benut als een
wat uitgerekte warming-up met wandelingen en
proefkamperen en -varen met alles wat daarbij komt
kijken zoals in- en uitpakken, kano sjouwen (60 kg per
stuk tot boven de vloedlijn over glibberige rotsen!), etc.
Vanaf de top van een berg zagen we een ander groepje
kajakkers aan de goede kant van de ijsbarrière glijden
door de stilte over het spiegelgladde water. Een beetje
frustrerend maar wel een prachtig plaatje van wat ons te
wachten stond.
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Over het doel en het hoogtepunt van de reis, het
kajakken en kamperen zelf, valt zo weinig te vertellen.
Dat moet je ervaren, woorden doen daar alleen maar
afbreuk aan. Zelfs met de prachtigste foto’s (er zijn er
heel wat gemaakt) kun je dat gevoel niet goed
overbrengen. Ik heb zelfs genoten van de nachtwacht,
mede omdat nacht in die omgeving en in dat jaargetijde
iets heel anders is dan bij ons, 13 graden zuidelijker.
Echt donker wordt het niet maar de stilte is nog intenser
dan overdag.
Het water is natuurlijk (letterlijk) ijskoud dus
regel 1 is: zorg dat je niet omvalt. Daar was met de
superstabiele en volgeladen Prion Seakayaks in het
beschutte fjordengebied ook weinig kans op en tijdens
de twee dagen dat het stormde en regende hadden we er
democratisch voor gekozen ons heil te zoeken in een
voor Groenlandse begrippen luxe gemeenschapshuis in
het plaatsje Kungmit waar ik op mijn 62e verjaardag
ook nog werd verrast met taart met kaarsjes en
cadeautjes.
Voor de rest is de buitentemperatuur overdag met
een paar laagjes prima te genieten. Hoofdbedekking is,
zeker voor mij, onontbeerlijk (ook ’s nachts) maar
meestal voeren we zonder handschoenen. ’s Nachts en
met mist koelt het wat af maar ook daar kun je je met
een niet al te extreme uitrusting goed tegen wapenen en
laten we eerlijk zijn: daar kies je juist voor als je je
voor een expeditie in die contreien opgeeft.
Hans van Dongen

Een paar laarzen en een spray-skirt daar
moest je het mee doen!
Afgelopen zomer heb ik een rondreis door Alaska
gemaakt. Het was een prachtige reis en er is veel over
te vertellen. Voor KVZ Magazine heeft de redactie mij
gevraagd één element van deze reis te belichten en een

zeeotter

stukje te schrijven over de zeekajaktocht die ik met het
reisgezelschap gemaakt heb.
De tocht vond plaats vanuit een lodge, de Kayakers

Cove. Deze ligt aan de Resurrection Bay, in de buurt
van Seward, aan de zuidkust van Alaska. De lodge is
alleen bereikbaar over water en we gingen er dan ook
heen met een watertaxi. Hiervandaan hebben we een
ééndaagse zeekajaktocht gemaakt. Onder begeleiding
van drie piepjonge, een rondtrekkend bestaan leidende,
gidsen trokken we er met veertien groepsleden op uit in
superstabiele tweepersoonskajaks. Ondanks dat het
zeewater ijskoud was vanwege de gletsjers die er in die
omgeving in uitmonden droegen we geen wet- of
drysuits. Je kreeg een paar laarzen en een spray-skirt
en, daar moest je het mee doen!
We bleven wel dichtbij de rotskust, waar de rotsen
loodrecht naar beneden de diepte ingaan. Van het leven
in de kustzone zagen we vooral zeewier en zeesterren.

De zeesterren klampen zich metersdiep aan de
rotswand vast en zijn dankzij het heldere, bijna
mediterraan ogende zeewater goed zichtbaar.
Onderweg hebben we twee keer gepauzeerd,
waarvan éénmaal bij de monding van een riviertje. Hier
stikte het van de zalmen, die op hun laatste reis waren,
terug naar hun geboortewateren om daar te paaien en
vervolgens te sterven. Ik had altijd het idee dat de
zalmen hiervoor nog eindeloos landinwaarts trokken,
maar in dit geval besloeg de tocht over de rivier slechts
30 meter... Dertig meter voor de riviermonding bevond
zich een meertje en direct stroomopwaarts een enorme
waterval, die de zalmen met geen mogelijkheid konden
bedwingen.
Al met al hebben we zo een hele dag gevaren. Het
varen was al erg leuk, maar de omgeving maakte het
toch wel heel speciaal. Om ons heen zagen we talloze
gletsjers, kliffen, bossen, eilandjes, Amerikaanse
Zeearenden en allerlei andere zeevogels. En de
wetenschap dat er elk moment een zeehond, zeeleeuw,
zeeotter, walvis of dolfijn in de buurt zijn kop op kan
steken maakte het voor mij helemaal compleet.
Taco Strasser
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Een jongensdroom…
Wie koestert nou niet een onvervulde wens uit langverlogen kindertijd? Helaas, voor bijna iedereen
sneuvelen die verlangens door pech, foute keuzes of
gewoon onvermogen. Maar niet voor Wouter Kammeijer.
Met veel liefde, toewijding en doorzettingsvermogen is
zijn jongensdroom uitgekomen. Varen in een
zelfgebouwde boot!
Wanneer ben je begonnen? Eerst schetstekeningen
gemaakt?
Ik ben begin 2009 begonnen. Eerst heel veel uitgezocht
over wat een kajak een kajak maakt. Wat doen knikspanten precies? En een kiel? Wat is rocker? Rompsnelheid? Oppervlakte onder de waterlijn versus volume
onder de waterlijn, enz. Leuk om over te lezen en op deze
manier over hydrodynamica te leren maar het begint pas
echt wat te zeggen als je de verschillen voelt in een kajak
op het water. Ik heb in veel verschillende boten gevaren
om daar een duidelijk beeld van te krijgen. En als je dan
weet wat je zelf in een kajak wilt terugzien, begint het
schetsen inderdaad.

Waar heb je hem gebouwd?
Op de bergzolder van mijn vriend Teun. Samen hebben
wij een paar jaar geleden de meubelvakschool gedaan en
hebben toen zijn bergzolder omgebouwd tot werkplaats.
Zes meter lang, dus precies groot genoeg voor een kajak.
Met welk materiaal?
Ik heb western red cedar gebruikt vanwege het lage
gewicht en lange rechte nerf. Worden om dezelfde
eigenschappen ook potloden van gemaakt. Na een dag ermee werken ruik je alsof je 1200 punten hebt geslepen.
Aan de binnen- en buitenkant is het hout ingesloten door
160 gr./m² glasweefsel in epoxy gelamineerd.

Inspectie...

Maar het uiteindelijke ontwerp kan je pas testen als je
hem hebt gebouwd. Dat is een grote onzekerheid om voor
lief te nemen als je voor het eerst aan zo’n project gaat
beginnen. Uiteindelijk heb ik precies gevonden wat ik
wilde hebben in een ontwerp van Björn Thomasson uit
Zweden. Zijn Black Pearl was precies wat ik voor ogen
had. Honderden zelfbouwers zijn mij voor geweest en
stuk voor stuk superenthousiast over de boot. Om
dezelfde redenen: scherpe knikspanten, weinig rocker (in
de lengte vrij rechte romp), lang, smal, licht en laag
volume. Dus! Bestelformulier op zijn website met mijn
lichaamsdimensies ingevuld en een week later had ik de
tekeningen voor de mallen, voor mij op maat gemaakt, in
huis!

Wat zijn de maten? Kleur?
Hij is 5.46 meter lang geworden, 48 cm breed en de
diepgang is 10 cm. Net achter de cockpit is de romp maar
13 cm hoog waardoor hij daar maar 3 cm boven de
waterlijn uitkomt. Het is gebruikelijk om de Black Pearl
helemaal zwart te lakken. De ontwerper doet dat zelf
altijd en veel zelfbouwers volgen daarin zijn voorbeeld.
De mooie lijnen van de boot komen daardoor goed tot hun
recht maar het is ook wel een beetje zonde van het mooie
houtwerk. Ik heb uiteindelijk de romp zwart gelakt en het
dek transparant. Hij weegt 16 kg.
Door welk type boot ben je geïnspireerd?
De Siberische of die uit Alaska?
Ik ben steeds van de Groenlandse kajak uitgegaan. De
Black Pearl is daar ook een afgeleide van. Een laag
volume geeft de boot een laag profiel waardoor de wind
er weinig vat op heeft en gemakkelijk te rollen is.
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Door zijn lengte en scherpe knikspanten is de boot koersvast en makkelijk te manoeuvreren tegelijk. In eerste
instantie wilde ik eigenlijk een traditionele skin-on-frame
maken (geraamte van hout met doek bespannen) maar heb
toch gekozen voor strip-built (houten strips tussen glasvezel gesandwiched) i.v.m. hogere stijfheid en duurzaamheid.

Hoe is het varen op grootwater?
Super! Hoewel ik dat alleen nog met mooi weer heb
kunnen testen. Maar er stond genoeg zijwind om te
merken dat ie heel koersvast is.
Heb je misschien ook amuletten gemaakt?
Een standaard uitrusting in kajaks van de Beringzee
Eskimo's. Ter bescherming tegen de machtige en soms
duivelse geesten op zee.
Nee. En hij heeft zelfs (nog) geen naam gekregen! Dat is
volgens sommigen de goden verzoeken.
Ik was op een gegeven moment wel heel blij om bijna
klaar te zijn en heb besloten de puntjes op de i te bewaren
voor de eerstvolgende grote beurt.

Heb je wel es gedacht, waar ben ik mee begonnen?
Dit wordt een nachtmerrie!
Zeker! Maar niet zo zeer omdat het veel werk bleek te zijn.
Dat had ik wel zo’n beetje aan zien komen. Maar je hebt
wel eens een volle agenda en dan raak je uit het bouwritme. Of er komt iets anders op je pad dat ook heel leuk is
om te doen (klimmen). Het is dan wel eens moeilijk om de
draad weer op te pakken. Begin 2011 was ik dat zat.
Een nieuwe uitdaging? Een zelfgemaakte peddel?
Ik heb toen besloten om aan één stuk door te gaan tot ie Uitdagingen zijn nooit op! Op m’n lijstje staat nu een
klaar was.
salontafeltje voor m’n ouders (van de berk uit de
voortuin), een spiegel slijpen voor m’n sterrenkijker, een
goede espresso zetten (work in progress), een
zwaartekracht
aangedreven
muziekdoos,
een
gitaarversterker, leren smeden, leren lassen, een mooie
alpine route klimmen. Ik wil ook nog eens een
Groenlandse peddel maken. Zeker!
Johanna Nussy

Amulets

Le moment suprême toen hij helemaal klaar was.
Beetje hartkloppingen? Zuchtje van verlichting?
Wanneer was dat?
Begin augustus 2011 was dat. Eindelijk! De maanden ervoor vrijwel niets anders met m’n vrije tijd gedaan dan
bouwen. Geweldig dat ie af was. Maar er was nog even dat
giga-spannende moment, dat nog maar moest blijken of
hij ook goed zou varen. In het project is steeds flink ruimte
geweest voor eigen invulling. Had ik steeds de goede
keuzes gemaakt? Dat ging op dat moment duidelijk
worden. Maar alle twijfel loste op toen we wegvoeren.
Zuchtje? Totale euforie was het!
Eskimoteren is voor jou een koud kunstje.
Re-entry gaat ook mooi vlotjes?
Heb ik nog niet geprobeerd. Ik ben er wel heel benieuwd
naar want het zou wel eens de Achilleshiel van mijn boot
kunnen zijn. Door het hoogteverschil tussen de achterkant
en de voorkant van de cockpitrand schept de boot flink wat
water, zelfs als je het spatzeil onder water hebt vastgemaakt. Ik ben benieuwd hoeveel dat is en hoe de boot
daarmee vaart.

A hunter's kayak is his most prized possession and symbol
of manhood.The kayak is not ready for sea until it has
been given personal and religious marks and symbols. To
protect him from the powerful and sometimes evil spirit
that dwell in the sea the Bering Sea Eskimo kayak hunter
carries charm images in the form of smiling male and
frowning female faces lased inside his kayak cockpit.
These charm images, or spirit helpers, are standard
equipment for all boats in the Yukon-Kuskokwim region.
Bron: Smithsonian Institution Washington
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Vaderlandse Kanogeschiedenis
Netherlands Canoeing at the 1976 Montréal Summer Games

Semifinals,Canoeing
Men's Kayak Doubles, 500 metres
Men's Kayak Doubles, 1,000 metres
Youngest Participant for Netherlands:
Lo Jacobs (25 years,26 days)
Oldest Participant for Netherlands:
Arend Bloem (28 years,334 days)
De Olympiër uit Wormer, 36 jaar later: “Montreal 1976
was geen best resultaat vergeleken met de verwachtingen.
Beter waren de finaleplaatsen op overige WK's en EK's.
Beste prestatie op EK was vierde plek in Moskou 1969
en op WK een zesde plek in Mexico 1974”.
noot:de redaktie is helemaal vergeten te vragen EK en WK in K1 of K2.
Nieuwsgierg? Bel gerust Arjan Bloem Kanocentrum 075-6218805 en
vraag naar AB senior. Je krijgt supersnel antwoord.

I'm just a lucky girl / Rondje Zuid Amerika
(NRC Handelsblad dinsdag 3 januari 2012)

De Duitse superlangeafstand zeekajakster Freya Hoffmeister vierde Oud en Nieuw
eenzaam in een tentje op een afgelegen kiezelstrandje bij Kaap Hoorn. Windkracht tien en
huizenhoge golven maakten het de laatste vijf dagen van 2011 onmogelijk verder te varen.
Op Nieuwjaarsdag luwde het weer en lukte het de laatste tien kilometers naar een
Chileense marinebasis op de Kaap af te leggen. Het weer was zo heftig dat een
reddingspoging onmogelijk was. “Maar dat is ook niet nodig, ik heb nog voor twee weken
eten en drinken ” liet ze via de satelliettelefoon weten. Vandaag vervolgde ze haar avontuur,
voor het eerst sinds maanden vaart ze een noordelijke koers. Hoffmeister is bezig met een
“rondje Zuid-Amerika”. Vier maanden terug startte ze voor de eerste etappe in Rio de Janeiro.
Afgelopen week dacht ze naar een Chileense marinebasis op Kaap Hoorn te varen. Het weer sloeg echter met het
zicht op de haven onverwacht en vrij heftig om. ”Dat ik het toch probeerde was de slechtste beslissing die ik ooit
genomen heb in mijn kajakcarrière. Ik liep met open ogen in de Kaap-Hoorn val”, meldt de Duitse. De kajak is
behoorlijk beschadigd. Zelf bleef ze ook niet geheel onbeschadigd. “Ik heb slechts enkele blauwe plekken.
I'm just a lucky girl”, laat Hoffmeister weten. Niet iedereen is zo gelukkig. Hoffmeister maakte ook bekend dat
haar kajakvriend Alejandro Carranza enkele dagen eerder is verdronken. Hij kwam om in te zware omstandigheden. Carranza stond Hoffmeister veelvuldig bij in de eerste maanden van haar tocht.
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Ve Yukon
Op kano-avontuur over de
Grote Rivier van het noorden
Opnieuw tuurt Sanderien op het
geschetste kaartje. “Hier hoort
helemaal geen eiland te liggen, alleen
een bocht naar links!” We kiezen voor
de rechter tak. Daar gaat het meeste
water door. Na een paar dagen op deze
rivier zijn we beducht voor ondiep
water. De stroming neemt rap in
snelheid toe, de oevers worden steiler.
Het bos lijkt in tweeën gescheurd. Uit
de rafelige aarde steken wortels van
sparren. Sommige bomen hangen
schuin richting het noodlot van hun
voorgangers. Die liggen kriskras in het
water. “Hé, wat is dat voor gebulder?!”
We zien schuim en nevel en rotsen en verder alleen
water. Woest en vooral veel, heel veel water. Terug
kunnen we al lang niet meer en door al die
omgevallen bomen is aanmeren hachelijk, zo niet
dodelijk. “Blijven peddelen!” schreeuwt Sanderien.
Het is onze bezweringsformule tegen verlammende
schrik. “Ad fundum!” roep ik nog. Maar dat hoort ze
niet meer, want we zijn al in de wave train gedoken.
De staande golven bereiken een meter hoogte.

Niet alles loopt volgens plan in deze noordelijk
wildernis. We waren juist in Ross River gestart
omdat de rivier vanaf daar een bescheiden klasse II
wildwater-rivier zou zijn. Zo ver van hulp of
uitwegen wil je je vouwkano en vaardigheden niet al
te veel op de proef stellen. Maar ongeplande
gebeurtenissen, zoals zo’n doorbraak van een
meander, horen erbij. Ze máken het avontuur.
De meeste kanoërs beginnen hun tocht over de Yukon
in Whitehorse, de hoofdstad van de Canadese
provincie Yukon Territory. Vanaf hier kun je in acht
dagen naar Carmacks peddelen en in twee weken naar
Dawson City. Maar de Yukon wordt gevoed door een
heel scala aan prachtige kano-rivieren, zoals de Big
Salmon, de Stewart en de Macmillan. Ze zijn net als
de Pelly wat korter dan de officiële bovenloop van
Yukon, maar zeker zo ongerept. En bovendien: aan
kano-kilometers heb je hier niet gauw een gebrek.

Het zien van de eerste beer heeft, gek genoeg,
een kalmerende uitwerking...

.

We hebben ons in Ross River laten afzetten met
voedsel voor drie weken. Ruim genoeg, zo is de
inschatting, om Dawson City te halen.
Dat goudzoekersplaatsje is voor ons slechts een
tussenstop. We willen door naar Alaska, langs de
wonderlijke kliffen van de Ogilvie Mountains en door
de gevreesde Yukon Flats. Als we Fort Yukon
bereiken, net boven de poolcirkel, hebben we 1270
km afgelegd. En dat is nog niet eens de helft van de
lengte van de Yukon.
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Beren zien
De Yukon ontspringt aan de voet van de
Llewellyngletsjer, vlakbij de Canadese westkust van
British Columbia. Maar in plaats van naar de Grote
Oceaan te stromen zoekt de rivier een weg naar het

broodbakken in een dutch oven
noorden om na 3185 km uit te monden in de Beringzee.
De Yukon plaatst zich daarmee bij de top drie van
langste rivieren van Noord-Amerika. Alleen de
Mississippi en Missouri zijn langer.
Hoewel de Yukon in alpien terrein begint en eindigt
in een boomloze toendra-delta, is het bovenal een rivier
van de taiga. Bij taiga denk je al snel aan een
eindeloos, monotoon naaldwoud. En vanuit de ruimte
ziet het er inderdaad zo uit: de taiga omspant het
noordelijk halfrond en vormt zelfs het grootste landbioom van de aarde. Maar als je er door heen trekt,
krijg je een veel genuanceerder beeld. Witte sparren,
hier de dominante boomsoort, maken hogerop plaats
voor struwelen met bosbessen. Lager, in de vele
veenmoerassen, tref je vooral zwarte sparren aan of
misschien een contorta-den. Bosbranden zorgen voor
nog veel meer afwisseling. Grassen, kruiden, berken en
populieren koloniseren de open stukken en het kan wel
een eeuw duren voor het naaldwoud de lederen weer
gesloten heeft.
Maar het meest lonende perspectief is natuurlijk
vanaf het water. Daar zijgen de sparren naar
zonovergoten oevers vol leven. Bijna elke dag zie je
wel een eland of bever of spectaculaire vogels zoals
kraanvogels, arenden en ijsvogels. En natuurlijk beren.
Het zien van de eerste beer heeft, gek genoeg, een

kalmerende uitwerking. We zijn op beren voorbereid.
Dat wil zeggen: we hebben elk een busje pepperspray
en in een luchtdichte ton bewaren geurende dingen
zoals aangebroken voedsel, kookgerei, tandpasta en de
kleding die we bij het koken aantrekken. Die ton
verstoppen we op minstens honderd meter van onze
kampeerplek, samen met het overige voedsel en de
benzine-blikken. En die kampeerplek zoeken we weer
op tenminste een uur varen van de plaats waar we voor
het laatst gegeten hebben.
De bedoeling van de pepperspray is dat het je de
moed geeft om niet te vluchten of te gillen. Dat gedrag
attendeert beren erop dat je niet een raar soort beer
bent, maar een potentiële prooi. Verrassen zullen we ze
in ieder geval niet, want we zingen luidkeels bij het
aanmeren. De titelsong van Bolke de Beer (daar zijn we
weer!), is een grote favoriet.
Ondanks deze bewapening en maatregelen voelt de
aanwezigheid van beren als een constante dreiging.
Vooral bij pauzes of tijdens het slapeloos geluister naar
geritsel, plonsjes en stapgeluiden. Maar nu is-ie daar
ineens: een forse zwarte beer, waggelend tussen de
wilgen, snuffelend alsof het een hond is. We passeren
op enkele meters, met ingehouden adem. Niemand uit
bezweringsformules. Ongetwijfeld ziet de beer ons
langsdrijven, maar hij geeft geen enkele sjoege en
snuffelt onverstoorbaar verder. Misschien stelt juist dat
wel het meest gerust: voor de beer doen we er helemaal
niet toe.
Een zalmroze toekomst
Vanaf eind juni zakt het peil van de Pelly gestaag. Voor
en achter de eilanden ontluiken strandjes. Dat zijn
ideale kampeerplekjes: de wind houdt de muggen weg
en de kans is klein dat je op de patrouille-route staat

voor en achter de eilanden ontluiken strandjes
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van de lokale beer. Naast zo’n eiland kan laagwater een
probleem vormen. Van diep water ben je eigenlijk
alleen in buitenbochten verzekerd, maar daar moet je
weer op je hoede zijn voor bomen die van de
afkalvende oever zijn gestort. Sommige hangen met

dankzij de koningszalm overleefden de indianen de winter

hun takken vlak boven het water en zwiepen je
moeiteloos van je zitje. Die bomen heten daarom
sweepers. Andere bomen bevinden zich onzichtbaar
onder het oppervlak en rijten in een oogwenk de kano
open. Bomen die omgezaagd zijn, tenslotte, steken
vaak met de top in het stroombed terwijl de stam net
onder het oppervlak drijft. Die heten deadheads, naar
de lichtgekleurde ronde vorm van de doorgezaagde
stam (en wellicht ook vanwege hun uitwerking op de
romp van vaartuigen).
Na elf dagen zien we een brug: Pelly Crossing. Je
kunt er hamburgers krijgen en universele tankstationitems. De indianen van de Selkirk First Nation hebben
een museum ingericht, over zichzelf. De prachtig
geweven viskorven van babiche (repen ongelooide
huid, meestal van eland) zijn een hoogtepunt. De
huizen ogen armoedig. Een handgeschilderd billboard
waarschuwt tegen alcohol- en drugsmisbruik.
Misschien zegt dat wel meer dan de viskorven. Vanaf
hier is het nog een dag varen naar de monding in de
Yukon. De rivier snijdt diep in het gruizige gesteente.
Om de paar kilometer prijkt op de oevers een fish
camp. Die bestaat meestal uit een tent of camper en
altijd een schuurtje met wanden van gaas waar rook uit
opstijgt. Hier drogen de indianen hun zalmen. Alleen de
grootste soort trekt zo ver de Yukon op: de koningszalm
of chinook. Het is eind juli en de vangst is in volle
gang.
Peter en zijn neefje zijn zo aardig me mee te nemen
bij de vangst. De boot heeft Peter zelf gebouwd. Hij
bestaat uit multiplex en schroeven uit een doe-het-zelfzaak. De zalmen halen ze levend uit kiewnetten die in
het keerwater zijn uitgezet. De meeste zijn zo lang als
een mannenarm en bezwijken pas na een forse
knuppelslag.“De zalmen zoeken het keerwater op om
uit te rusten” verduidelijkt Peter. “We zetten de netten

altijd stroomafwaarts. Dat heeft met respect te maken.
Je moet een gevangen zalm nooit stroomafwaarts
vervoeren. Dat is tegen zijn wil.” Dan houdt de neef
een zalm omhoog met een ronder hoofd en bescheiden
onderkaak. “Woman!” zegt Peter met een twinkeling.
Hij streelt de buik van de zalm. “Hier ligt de toekomst.”
Samen zetten ze de zalm voorzichtig terug.
In het kamp helpt de hele familie met het
schoonmaken. De filets worden ingekerfd om het
drogen te
bespoedigen. Smeulende houtsnippers
moeten de vliegen weg houden, net als het gaas. De
gedroogde zalm was twee generaties terug nog
noodzakelijk om de winter door te komen. Nu spaart
het vooral de karige inkomsten. Indianen hebben het
recht om ze te vangen voor eigen gebruik, maar
verkopen mag niet. Wij mogen geen zalmen vangen,
tenzij we een peperdure vergunning aanvragen. Daarom
krijgen we een enorme moot mee. Goed systeem!
Van pelshandel naar goudkoorts

In 1843 zakt de eerste Europeaan de Pelly af. Dat is de
Schotse ontdekkingsreiziger en pelshandelaar Joseph
Campbell. Zijn opdrachtgever, de Hudson Bay
Company (HBC), is naarstig op zoek naar nieuwe
jachtgebieden, want de bevers ten oosten van de
continentale waterscheiding zijn zo goed als uitgeroeid.
Van het onderhaar van de bevers worden hoge vilten
hoeden gemaakt die in de mode zijn bij de Europese
burgerij. De Pelly blijkt uit te monden in een grote
rivier. Hier bouwt Campbell een handelspost, Fort
Selkirk.
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De Tlingit-indianen beheersen de handel tussen de Europeanen
aan de westkust en de indianen van binnenland.

Er is nog zo weinig bekend van de topografie, dat
Campbell meent nóg een rivier ontdekt te hebben. Hij
noemt haar de Lewes, naar een hoge functionaris van
de HBC, en start in 1851 een kloeke
verkenningsexpeditie. Stomverbaasd klopt hij een
maand later op de poort van Fort Yukon. Die post ligt
aan een rivier die door de Russen al grotendeels in
kaart is gebracht en bekend staat als de Youcon of
Yukon, naar een indiaanse naam die “grote rivier”
betekent. Campbell’s misvatting is niet overal
gerectificeerd. Sommige kaarten duiden de bovenloop
van de Yukon nog altijd aan als Lewes River.
Fort Selkirk is geen lang leven beschoren. De Tlingitindianen beheersen de handel tussen de Europeanen
aan de westkust en de indianen van binnenland. Zij
zien het fort als een bedreiging van hun handelspositie
en branden het in 1852 tot de grond toe af. Met de
goudkoorts aan het eind van de negentiende eeuw
herrijst de post, compleet met een ijzerhandel,
schooltje en twee kerken. Aan de restauratie wordt al
twee decennia gewerkt.
De Yukon is met een gemiddeld debiet van 6400
kubieke meter water per seconde bijna negen keer zo
volumineus als de Pelly. Dat betekent meer snelheid –
op sommige plaatsen stroomt ze wel met tien kilometer
per uur- en geen problemen meer met ondieptes. Varen
is bovendien wat gezelliger: we treffen een handvol
mede-kanoërs en zien soms een motorbootje. In vier
dagen peddel je naar Dawson City. Het stadje vormde
rond 1900 het episch centrum van één van de heetste

goudkoortsen allertijden, de Klondike Goldrush. Hier
is de restauratie al jaren geleden voltooid. Het resultaat
oogt als een decor uit een western-film.
Paniek in het zicht van de haven
Na Dawson City snijdt de Yukon door een ruig
bergland. De meest spectaculaire kliffen zijn wellicht
Old Man en Old Woman. De indianen weten dat in
mythische tijden Old Man een belangrijk sjamaan was.
Hij veranderde de mens-etende monsters in de dieren
die we vandaag kennen. Samen met zijn vrouw, Old
Woman, leefde hij in het midden van de rivier. Maar
tijdens een fikse ruzie zette zij hem aan de kant.
Letterlijk: Old Man werd de hoge klif op de linker
oever. Zelf bleef ze als een eenzame rotsformatie de
overstromingsvlakte domineren.
Bij Circle, dat ten onrechte naar de poolcirkel
vernoemd is, zijn alle heuvels achter de horizon
verdwenen. Wat rest zijn moddervlaktes, ontwortelde
sparren en het onpeilbare wit van de Yukon. Kanoërs
vrezen de harde wind en het gebrek aan helder water.
Navigeren doe je hier met printjes van google-earth,
want de eilanden verplaatsen zich zo snel dat ze niet op
kaarten worden weergeven. Dit zijn de Yukon Flats.
Zoveel ledigheid kunnen mensen niet goed
verdragen. In 1959 besloot de overheid dan ook dat het
gebied één gigantisch stuwmeer moest worden: 435 km
lang en zo groot als België. De dam zou energie
genereren voor de aluminiumindustrie, of anders wel
voor de zuidelijke staten. Dat 1500 indianen hun huis
en traditionele leefgebied verloren, was een goede
zaak.
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Door de herhuisvesting in de stad, zo luidde het
argument, konden ze eindelijk mee in de vaart der
volkeren.
Het verzet kwam niet alleen van de indianen, maar
ook van sportjagers. Het stuwmeer dreigde het leven te
kosten aan miljoenen watervogels en aan zeven procent
van de pelsdieren van Alaska. Bovendien zouden alle
zalmpopulaties verdwijnen die stroomopwaarts van de
dam paaien. Nu zijn de Yukon Flats een National Wild
Life Refuge, een status die werd toegekend door Jimmy
Carter in 1978.
“Dat lijkt géén goede doorgang. Ik zie amper water
stromen.” Sanderien tuurt op het google-earth-printje.
Voor de zoveelste keer. De satellietfoto komt uit 2003,
zo staat er onder. Toen lagen de eilanden er net wat
anders bij, misschien door een andere waterstand,
misschien omdat ze schuiven. Ook dreef er toevallig
een dikke, witte wolk. Precies boven de wirwar van
eilandjes en kanalen waar we nu door heen moeten om
bij Fort Yukon uit te komen. We kiezen voor de linker
tak. Die slingert langs brede oevers van modder. Of
drijfzand. Uitstappen is dodelijk. “We gaan teveel
west!” roep ik. Lichte paniek. Misschien zitten we toch
aan de verkeerde kant van het eiland! Dan passeren we
ongezien Fort Yukon! Een nieuwe GPS-peiling
bevestigt de angstige vermoedens. Zware paniek. We
besluiten te keren. De stroming is hier relatief mild,
maar toch komen we amper vooruit. Nergens is
keerwater waar je even kan rusten. “Daar zie ik droog
zand” roept Sanderien wijzend. Ze hapt naar adem.
“Misschien kunnen we vanaf daar lijnen.” Alleen al
door dat wijzen vallen we meters terug.“Blijven
peddelen!” Bij de zandbank knopen we een touw aan
de boeg en het hek. Daaraan trekken we de kano
stroomopwaarts. Na een uur bereiken we de ondiepe
doorgang die we hadden moeten kiezen. Niet alles
loopt volgens plan in deze noordelijk wildernis.

Koen Alefs

www.ethnographicnature.org

Praktisch
Planning De rivieren zijn ijsvrij van juni t/m
september. Hoog water, rond eind juni, levert vaak
moeilijkste water op en berooft je bovendien van
kampeerplekjes. De hele periode kan het gestaag
regenen. Hoogzomerse dagen zijn lang en mild van
temperatuur. De overlast door muggen en knutjes neemt
in augustus aanzienlijk af en verdwijnt met de vorst van
september. Wij namen vijf weken voor de beschreven
route. Maar sneller kan ook. In de Yukon1000-wedstrijd
tussen Whitehorse en de Dalton Highway (1600 km)
finishen de winnaars binnen 120 peddel-uren.
Veiligheid Op rivieren in de Yukon Territory en Alaska
ben je bijna altijd ver van wegen en gsm-netwerken.
Neem een Spot-apparaat mee. Daarmee kun je via een
satellietverbinding een noodsignaal naar de lokale
hulpdiensten sturen. Helikopter-evacuaties en medische
behandelingen kunnen erg prijzig zijn, vooral in de VS.
Check daarom goed je verzekering(en). Behandel al het
oppervlaktewater alsof het geïnfecteerd is met giardiaparasieten. Hou vanaf Dawson City rekening met
motorboten en de hogesnelheids-ferry naar Eagle.
Kano De meeste kanoërs kiezen voor een open kano.
Dat was vanwege de laadcapaciteit ook onze eerste
keus. Wie haast heeft, is beter af in een (zee)kajak,
vooral omdat wind vaak meer problemen zal opleveren
dan stroomversnellingen. Open kano’s kun je in
Whitehorse huren of bij Dieter’s camping in Dawson
City. De verhuurders verzorgen ook transport naar meer
afgelegen start- en eindpunten. Luchtvaartmaatschappij
Condor neemt tegen betaling kano’s mee. Ze vliegen
van Frankfurt op Whitehorse, Fairbanks, Anchorage en
Bethel.
Info De riviergidsjes van Mike Rourke zijn
onovertroffen. Aan alle belangrijke kano-rivieren in de
Yukon Territory heeft hij een gidsje gewijd. De Yukon
(tot Circle) is verdeeld over drie delen. Informatie over
afstanden en omstandigheden, ook voor het deel na
Circle, biedt de website van de Yukon1000,
http://yukon1000.com.
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Jacht op de narwal
Wie het afgelopen jaar de BBC televisie serie “Human
Planet” heeft gevolgd, heeft in de aflevering “Arctic”
kunnen zien hoe Groenlandse Inuit met kajaks jagen op de
narwal, een walvissoort die alleen in het poolgebied
voorkomt. De narwal heeft een langwerpige,
speervormige slagtand waarvoor in vroegere tijden
kapitalen werden neergeteld. Door overbejaging is het dier
bijna overal uitgestorven. Behalve in het noorden van
Groenland, waar de narwaljacht aan strenge regels is
gebonden. De jacht is voorbehouden aan de lokale
bevolking en er mag alleen op de traditionele manier
worden gejaagd, dat wil zeggen zonder geweren,
uitsluitend met kajak en harpoen.

Het jachtseizoen begint in juni, als de temperatuur in het
poolgebied boven het vriespunt is gestegen. De jagers
laden hun kajaks en overige uitrusting op hondensleden en
spoeden zich vanuit hun nederzetting op het land naar de
rand van het zee-ijs op zoek naar hun kostbare prooi.
Groepen narwals zwemmen door het smeltwater naar de
voedselrijke baaien en fjorden. Het seizoen duurt maar
kort: in een paar weken tijd zal de meters dikke laag ijs
die zich in de winter heeft gevormd, gesmolten zijn. Het
ijs wordt dunner en overal ontstaan enorme spleten en snel
stromende rivieren van smeltwater. Grote brokken pakijs
breken af en drijven met de stroom naar zee. Dit maakt de
tocht voor de jagers tot een riskante aangelegenheid.

De mannen maken een bivak op het ijs. Een windscherm
biedt beschutting. Zij dragen hun dikke bontkleding ook ‘s
nachts wanneer zij in hun slaapzakken kruipen op hun met
huiden bedekte sledes. In de zomer gaat de zon niet onder
en de slaap is van korte duur. Daarbij is waakzaamheid
geboden: een plotselinge scheur in het ijs kan de slee met

hondenspan en al in de diepte van het ijskoude water doen
verdwijnen. Als de jagers een groep narwals in het vizier
krijgen, bereiden zij zich voor. Zij dragen de kajaks naar
de rand van het ijs en laten die voorzichtig te water. Zij
moeten zo stil mogelijk te werk gaan om te zorgen dat de
dieren niet schrikken en op de vlucht slaan.
Zowel de kajaks als de uitrusting zijn technisch
hoogstaand en verfijnd. De kajaks zijn licht en rank
gebouwd. Ze zijn niet bedoeld voor lange tochten op zee
maar voor het manoeuvreren tijdens de jacht in baaien en
fjorden. Het geraamte werd oorspronkelijk vervaardigd
van hout dat met zeehonden huiden werd bespannen. De
naden werden met waterdichte steken genaaid en de boot
werd waterdicht gemaakt met zeehondenolie. De peddel is
rank gevormd met smalle, dunne bladen om geruisloos
door het water te gaan. De jager draagt een kajak anorak,
voorheen gemaakt van zeehondenleer, die om de ring rond
het mangat kan worden aangesnoerd. Een zonneklep en
oogscherm - ooit van hout, tegenwoordig vervangen door
een zonnebril - bieden bescherming tegen de weerkaatsing
van het zonlicht op het water.
De jachtuitrusting ligt op het dek van de kajak, klaar voor
gebruik. De harpoen is op het voordek bevestigd en de lijn
ligt opgerold rond een opstaand frame. De jager gebruikt
een werphout om de harpoen kracht en snelheid te geven
en om beter te kunnen richten. Op het achterdek ligt een
opgeblazen zak van zeerobbenhuid, de avataq. Deze
drijfzak zorgt er voor dat het dier niet kan ontsnappen of
zinken met kajak en al!
De jagers werken nauw samen. Als zij een afdwalend
mannetje spotten jagen ze hem landwaarts op naar de rand
van het ijs. Daar ligt een andere jager met zijn kajak klaar
voor de aanval. Hij peddelt voorzichtig achter het dier aan
en probeert dit zo dicht mogelijk te naderen alvorens hij
zijn harpoen werpt. Als het dier is geraakt, duikt het onder
water. De avataq verraadt zijn positie. De andere jagers
komen aangepeddeld met hun harpoen in de aanslag. De
narwal kan ruim een half uur onder water blijven maar
moet boven komen om te ademen. Het dier raakt uitgeput
en wordt door de jagers gedood en op het ijs gesleept.
De jagers zijn blij: een volwassen narwal kan de hele
gemeenschap wekenlang van voedsel voorzien. De huid is
bovendien een rijke bron van vitamine C en daarmee van
levensbelang voor de bewoners van het poolgebied. Maar
de toekomst van de jagers is onzeker. Door de klimaatverandering wordt het jachtseizoen steeds korter. Het zee

ijs wordt dunner en smelt eerder waardoor deze manier
van jagen op termijn misschien niet meer mogelijk is.
Daarmee verdwijnt een meer dan duizend jaar oude
traditie.
Claudine Holla
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Bolas
De bolas zijn een zeer effectief wapen in de jacht op vogels. De bolas
van St Lawrence Island werden gebruikt om op ganzen te jagen vanaf
kajaks. De ballen zijn gemaakt van coniferenhout en kunnen drijven, de
snoeren zijn van gevlochten pezen, het handvat is een bundeltje
vogelbotjes. Als een groep eenden, ganzen of andere wilde vogels voor
de jager vliegen, op een hoogte van niet meer dan 40 of 50 yard maakt
hij met een snelle beweging de bolas los. Hij zwaait de bolas een of
twee keer om zijn hoofd en werpt ze net voor de vliegende vogels.
Als een vogel verstrikt is door de koorden, kan hij niet meer vliegen en
valt hulpeloos op het water.

Chukchi eendenjagers omstreeks 1925. De bolas wordt gedragen rond het hoofd van de jager, de ballen rusten op zijn voorhoofd.
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Trekking in the Julian Alps of Slovenia
My uncle Tim is an avid mountain trekker and
backpacker. He usually takes time out for several such
trips every year. The summers of 2009 and 2010 I meet
him in California with a group for six day treks in
National parks there.

Train to Ljubjana with uncle Tim

This last summer 2011, we decided to try trekking in the
Julian Alps of Slovenia for a change. The Slovenians,
whose language and culture is tied to the Balkans, have
geography and weather like the Austrians. Also, like the
Austrians, they are avid outdoors enthusiasts for activities
like camping, trekking, kayaking, and rock climbing. They
have a well-kept nature reserve system connected by
cheap, comfortable public transportation. There are
guided tours and activities of all kinds.
The Julian Alps lie on the western side of the country
bordering with Austria. Most people use the beautiful,
aquamarine blue, placid lake Bohinj as a home base for
outdoor activities and to start their mountain ascent.
Tim found the tour organizer Alpine Exporatory
(http://www.alpineexporatory.com) which specializes in
different kinds of mountain treks throughout Europe, both
guided and self-guided. We chose the self-guided Julian
Alps Hut-to-Hut tour since both of us have experience in
wilderness trekking in the United States.
(http://alpineexploratory.com/holidays/julian-alps-hut-tohut.html).
The Hut-to-Hut tour includes five days trekking
through the mountains above Lake Bohinj, plus a one day
valley tour of choice. This is book-ended by a stay in the
four-star Hotel Krystal (two nights at the beginning and
one night at the end). The hotel allows trekkers to leave
extra items behind in order to keep backpacks light for the
mountains.
Unlike backpacking in California protected wilderness,
the Julian Alps requires that you stay overnight at
organized moutain huts. Neither the pitching of tents nor
swimming is allowed in the moutain reserve; cooking
stoves may only be used on the grounds surrounding the
huts (also unlike California). European backpacks are
therefore much lighter because no sleeping bags, tents or

food need to be carried. The huts are relatively
independent units from each other and vary in age and
size, however all of them provide beds and bedding in
dormitory style rooms and hot drinks and hearty, simple
Slovenian mountain food. Some huts, such as the one at
the base of the popular peak Triglav, will fill up by 17:00
and reservations are recommended. Reservations can be
made in advance but payment for beds and food is always
with cash; bring plenty. Sometimes double rooms are
available. Alpine Exploratory took care of the hut
reservations for us.
Every hut provided the welcome cappucino at the end
of the day's trek plus hot dishes such as Goulash and Jota
(a sauerkraut and bean soap) plus heavy Peasant Bread on
the side. Dinner at the huts is an opportunity to meet
trekkers from all countries and compare notes on the days
efforts.
We booked our trek the first week of July. Like all
areas in the Alps, the weather can be quite changeable.
We were lucky with warm, sunny weather on the valley
floor almost every day.
At higher altitudes, the
temperature can drop up to 15 degrees and it can get quite
misty. In July, there was still quite a lot of snow patches
and sometimes the trail leads you across these. At the
highest point beneath the Triglav peak, it was winter-like
with frigid winds; that hut even generates its power from
wind turbines. It is important to pack layers of clothes
appropriate for winter-like conditions.
After checking into the hotel, we choose the Rudnica
Circuit as our optional valley hike. This was a five hour
circuit past Ribčev Laz up the small Rudnica hill. At the
highest point, where many groups practice rock climbing,
there is a beautiful overlook of the valley leading up to
Lake Bohinj. We had an easy climb back down to the
hotel for a fried fresh river trout dinner.

Not our cup of tea....

Alpine Exploratory provides a laminated "route card" for
each day with clear trail instructions and an eating
schedule with different options for obtaining mails. The
cards also indicate the grade of ascents and descents and
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the difficulty of scrambling across the typical limestone
scree of this part of the alps. Alternate routes by level of
physical challenge are also given where possible.
The Slovenia nature reserves are well kept. There is a
feeling of national pride here. The trails are well
maintained, cleared and marked with a typical red target
marker. We soon learned that if you hadn't seen one of
these red markers in the last five minutes, you had lost the
trail. *Much* easier than California wilderness areas.
The next day, after doing a careful inventory, packing
up and leaving unessesary items at the hotel, we headed
for the big mountain trek. The first day took us on a long,
steep ascent from Ribčev Laz on the valley floor to
Vodnikov Dom (hut). This was a very strenuous trek
covering about 13 kilometers with a gain of about 1500
meters. The winding path took us through lush rain forest
to just above the timber line to find the hut.

Canyoning another outdoor challange...

The second day was for me easier through the moutain
passes to the base of Triglav peek even though Alpine
Exploratory marks this route as "expert." There are some
passages where the trekker must rely on stakes and guide
cables to get through rocky, slippery areas. It is important
to test these guides first before putting your whole weight
on them. The distance covered was about 5.5 kilometers
and the ascent only 700 meters gain. The Planika hut was
almost completely destroyed by an avalanche a couple of
winters ago and is half under contruction, but it is still
warm, comfortable and provides all the typical comfort
food and drink. The weather at this altitude was the most
extreme on the trip with strong, frigid winds and deep
mist, so it was nice just to hang around the hut and
socialize with other hikers.
The Triglav peak is a popular challenge for climbers
from all over the world, but it was not our cup of tea as
Tim and I were more into a relaxed hike through the Alps.
The route card explains this challange and basically, it is

recommended to have some rock climbing equipment to
feel safe. Also, during the summer, the route to the peak
gets very crowded and many hikers queue waiting
precariously for others to pass.
The next day was 8.5 kilometers with most a descent of
700 meters to the Triglav Lakes hut. The longer hike
involves scrambling over a lot of loose scree and the
scenery consists of many views to stark limestome peaks
in all directions. Often, it was required to pass
over unstable patches of snow; these must be taken slowly
and carefully as a slip could mean sliding down 50 meters
or so. There are many small, pristine lakes through this
valley.
The next day, we continued descending back below the
timber line to the Dom na Kommi,a brand, new modern
hut. While hiking through the heavy vegetation, the path
can become damp and muddy. The hut has a spectacular
view on Lake Bohinj sitting in the valley and we had a
chance to see the lake enshrouded with mist the next
morning.
For the final mountain trekking day, Tim and I decided
to take our own route into the valley,thinking that it would
be easier than the documented route through the ski lodge.
It turned out to be a fairly rigourous downhill descent with
a very slippery, rocky path. We took a long lunch at a
small hut for this last stretch which finally led us back
through Ribčev Laz and our hotel for another much
awaited river trout dinner.
After checking out of the hotel the next day, Tim and I
continued for two weeks to explore Slovenia. It is possible
to rent kayaks on Lake Bohinj. It is about four kilometers
along the widest point, so after paddling this, we had
lunch at a campground then paddled to a nice beach to
swim and lay in the sun.
It is also possible to book white water guided kayaking
trips along the rivers, but the most challenging for
advanced paddlers is about 100 kilometers from Lake
Bohinj on the Soča river.
Another outdoor challange is canyoning, always done
with a guide. Tim booked this for his birthday at nearby
Lake Bled. Canyoning is a combination of the basic rock
climbing "repel" move plus jumping up to eight meters
down into the alpine pools created small alpine rivers.
The organizer provides you with a full heavy wet suit,
shoes, rock climbing gurdle/hooks and a helmet, otherwise
the frozen alpine runoff is unbearable even for a few
seconds.
There are also day hikes around Lake Bohinj and Lake
Bled to see incredible natural Alpine wonders
of waterfalls and dramatic river canyons.
All in all, Slovenia is an unmissable destination for
outdoor adventure.

Matthew Eichler
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Dineren bij Fred
Na wat natte en stormachtige
zondagen was het dan eindelijk zover
zondag 4 september de tocht naar
Oost-zanerwerf.
Met een leuk groepje KVZ-'ers
vanaf onze clubsteiger op weg naar
Oostzanerwerf, een mooie zonnige
dag, weinig wind. Via Nemo naar het
IJ en vervolgens passeren we de pont
en gaan het Noord-Hollands kanaal
in, zoals gewoonlijk even geduld bij
de sluis en dan richting het noorden.
Net onder de A10 door, varen we naar
de Nieuwe Gouw en gaan weer
verder noordwaarts. Ter hoogte van
Landsmeer proberen we nog even een
moddersloot, maar dat bevalt toch
niet, te ondiep, terug naar de route.
Even later gaan we naar het
westen via de Gortesloot en komen in
de Kerkebreek waar we nog even tijd
hebben om te zwemmen, Erik
probeert nog te assisteren bij de
zeilwedstrijden door duidelijk aan te

1. Wie ben ik?
a) Maagd van Amsterdam
b) Beschermgeest van Amsterdam
c) Moeder van Amsterdam
2.Waar kan je me bewonderen
tijdens het varen?
a) Oudezijds Achterburgwal
b) Amstel
c) Herengracht

Twiskemolen

Hoe er dan in korte tijd een luxe bbq
op tafel staat is niet te geloven.
Menno verzorgt het vlees op
voortreffelijke wijze. Erik jaagt het
vuur aan. Barend verdeelt de
watermeloen in eerlijke stukken,
Wilbert fungeert als fotograaf en bij
dit alles houdt Fred de regie. Als
aanvulling verse muntthee, oesters,
fruitsalade, te veel en te lekker om op
te noemen.
Op de terugtocht via Twiske dragen
we de boten over naar het zijkanaal
en zakken in rustig tempo af naar het
zuiden. Nu langs alle ponten, ook dat
gaat weer goed, langs Nemo en terug
naar onze vertrouwde steiger.

3. Wie heeft mij gemaakt?
a) Jan Meefout
b) Mari Andriessen
c) Hildo Krop
4. Hoe heten 3 kruisen onder mijn
voeten?
a) Andreas kruisen
b) Amsterdamse kruisen
c) St. Antonius kruisen
5. Wat betekenen de 3 kruisen?
a)Volgzaam, Bedeesd,Vlijt
b)Sex, Bier, Feesten
c)Heldhaftig,Vastberaden,Barmhartig
antwoorden blz:30

gastheer en chefkok

geven waar de keerboei is en Fred
maant ons tempo te maken want hij
wil op tijd zijn voor de fietsers en
bussers. Bij de Twiskemolen varen
we weer zuidwaarts richting A10,
onder de ring door en na drie sloten
zijn we op het meest idyllische
plekje wat je maar kunt bedenken.

Een mooie dag, een mooie tocht, een
verrukkelijke bbq. Bedankt Fred!
(www.amsterzonian.com )
Volgend jaar weer?
Jannie Kome
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Zeekajakken in Portugal
Met stoere kajakvaarders zoals Menno, Fred en mijzelf,
was de Kano Vereniging Zeeburg goed vertegenwoordigd
bij de kanokampeervakantie van Klaas Hofman in de
oostelijke Algarve in Portugal eind september 2011. Op de
luchthaven van Faro was het een gezellig weerzien met
Klaas, onze gastheer, en Simon, de gepensioneerde
politieman die ik al eerder heb leren kennen in mei in
Meckelenburg/Duitsland. Na kennis te hebben gemaakt
met twee andere kanovaarders uit Friesland was ons team
compleet. Dit vrolijke clubje watersporters zal de komende
tien dagen met elkaar optrekken al varend over de prachtig
mooie grensrivier met Spanje de “Rio Guadiana” of
wiegend in de kano’s op de lange deining van de
Atlantische Oceaan evenals peddelend over het
kabbelende water van de lagune van het “Parque Natural
da Ria Formosa” , waar je de meest exotische trekvogels
kan aantreffen zoals flamingo’s, ooievaars en lepelaars.
Dit gebied is voor zeekajakkers toch echt wel het walhalla
te noemen, niet in de laatste plaats vanwege de heerlijke
granaatappelbomen met eraan sappige vruchten
lucht en watertemp. van 29 en 22 graden Celsius en de
strak blauwe luchten in deze tijd van het jaar.
behorende uitrusting. Zelf had ik een gele “Shoreline”
uitgezocht. Ik moet zeggen dat deze zeekajak zeker zo
lekker vaart als mijn eigen “Tiderace Explore” waar ik
toch ook wel erg aan verknocht ben. Nadat we met z’n
allen op het terras bij het huis geborreld hadden gingen we
die avond heerlijk authentiek Portugees eten in een
restaurantje in de buurt voor amper 10 euro de man. Het
lijkt er haast op of ik voor een reisbureau vakanties
verkoop, maar ja mijn enthousiasme voor dit kano
avontuur kent blijkbaar geen grenzen.
Na de allereerste dag, waarop de kano’s op zee werden
uitgeprobeerd, vertrokken we met jeep, trailer en kano’s
richting binnenland om stroomopwaarts van de grensrivier
“Rio Guadiana” bij het plaatsje “Mertola” uit te laden. Het
was wederom een zonnige dag Na de koffie vertrokken
we goed gehumeurd in onze kano’s en zochten verkoeling
op het water dat door dit droge en dorre land stroomt.
Onderweg werd er natuurlijk gepauzeerd, gezwommen
De prachtige, soms verlaten, witte zandstranden en
en gegeten. En na een lange dag varen kwamen we dan
duintjes nodigen je uit om er tegen zonsondergang heerlijk aan bij “Pomarao” waar een stuwdam staat. De “camping”
(illegaal!) te gaan kamperen. Tegen de avond kookt een
heeft hier geen enkele ster en dat heeft te maken met het
ieder zijn potje voor de tent. Bij het kampvuur met een
feit dat je op het beton van de aanlegsteiger je tent moet
glaasje Vinho Da Gama in de hand keuvel je met je
zien op te zetten zonder daarbij gebruik te maken van
vrienden nog wat na over de belevenissen van die dag.
haringen. Maar stoere bikkels malen daar niet om!
Onderwijl verdwijnt de zon langzaam als een vuurrode bol Alweer lekker gegeten met veel wijn en uitzicht op de
achter de horizon en kleurt de luchten rood/oranje/paars tot rivier en natuurlijk veel gelachen. De volgende morgen na
blauw. Daarna val je in je tentje, vermoeid maar voldaan,
het ontbijt en de ochtend-wandeling ging het gezelschap
als een blok in slaap met alleen het geluid van de ruisende weer op pad. Het werd die dag knap heet hetgeen verklaart
zee op de achtergrond. Dit is echt het ultieme gevoel van
waarom er toch zovelen waren omgeslagen in het
vrijheid en geluk waar je als kanovaarder mee te maken
overigens kalme rivierwater. Langs de oevers van de rivier
krijgt en waar het je allemaal om te doen is.
in het riet tref je, als je geluk hebt, soms schildpadden aan.
Aangekomen vanaf de luchthaven bij het prachtige huis Er groeien ook granaatappelbomen met eraan sappige
van Klaas in Manta Rota, op 3 min. lopen van het strand
vruchten. Halverwege de dag hielden we het, behalve
werden we ingedeeld op kamers. Waarna in overleg met
Fred, voor gezien om vervolgens op een terrasje aan de
onze gastheer ieder zijn zeekajak uitzoekt met de daarbij
rivier onze dorst te lessen.
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Ik neem mijn kano-petje voor hem af omdat hij nog verder
de rivier af ging zakken met uiteindelijk veel wind en
stroom tegen. Tot voorbij de volgende drie dorpen, in de
buurt van Alamo werd hij, enigszins uitgeput, door ons
met de trailer weer opgehaald.
De dagen daarna waren we op zee en in de lagune. De
lange deining van de Atlantische oceaan voelt heerlijk aan.
Soms zie je dolfijnen opduiken. Maar behalve genieten
leerden we ook hoe je de golven in de branding onder je
kano kunt laten doorrollen. Als je wat meer lef of ervaring
hebt surf je op de golven tot aan het strand. Soms gaat het
ook fout en dan lig je om in het lekker warme schone zilte
water. We speelden op de golven en iedereen genoot daar
zichtbaar van. Minder leuk ging het eraan toe in een
havenplaatsje bij het instappen. Ondanks dat Klaas ons
nog zo had gewaarschuwd voor de spek gladde groen
uitgeslagen trap ging ik onderuit en kwam met een
keiharde klap met mijn achterhoofd op de punt van een
kano terecht. Gelukkig liep het allemaal weer goed af.
Afgezien van deze pech was het een verrukkelijke
kanovakantie…..niet dan Fred en Menno? Of ben ik toch
echt op m’n achterhoofd gevallen?!
Erik Schotman

Caribbean kayaking

Afgelopen zomer waren we onder andere op het prachtige
Caribische eiland Grenada, een voormalige Britse kolonie
en onderdeel van de benedenwindse eilanden.
Een verademing, want het lijkt wel of toeristen dit eiland
nog niet ontdekt hebben, maar het is wel erg 'Westers'
ontwikkeld. Een perfecte combinatie van laidback
met Westerse luxe! Tel daar vintage bruine rum, vers fruit,
voortreffelijk eten en continue 30˚C bij op en je waant je
op een tropisch paradijs! Oh wacht... Ssssst, niet
doorvertellen hoor! Met vrouw en kinderen is het volop
genieten van het zwembad en de Caribische zee op
loopafstand. Bij de duikshop op het strand zie ik tot mijn

grote vreugde een aantal sit-on-top kayaks liggen.
Navraag leert mij dat die gratis en voor niks gebruikt
kunnen worden door gasten in de huizen waar wij
verblijven. Mooi! Een afspraak is dus snel gemaakt en
dochter Janna (4) is ook wel erg nieuwsgierig en wil graag
ook mee. We zoeken een mooie grote uit, waar Janna
voorop kan zitten, terwijl papa peddelt. Dochterlief is

dolgelukkig bij het zien van een roze zwemvest, want die
wil ze graag aan! Voor vertrek smeren we ons 3x goed in
met zonnebrand factor 30, want de koperen ploert is hier
een serieus gevaar. Op het water. Rond het middaguur.
Met een lichte zeebries. Gewapend met twee flessen water
en de waterdichte digitale camera gaan we het water op.
Nadat we natuurlijk een hele papierwinkel hebben
ondertekend dat we de duikshop noch de eigenaar noch de
eigenaresse noch de hond van de materiaalman noch de
palmbomen op het terrein van de duikshop aansprakelijk
zullen stellen voor eventuele schade en letsel. Want ze zijn
hier ook echt een beetje Amerikaans.
We varen de prachtige Prickly Bay in en kijken onze
ogen uit. Onder ons zien we af en toe een school tropische
vissen langs scheren. Op de wal zien we de meest
fantastische huizen van the rich and famous people.

Caribbean Carnaval
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zo schoon dat je er zonder probleem van kan drinken.
Doordat je overal onder je de bodem kan zien (tot tien
meter diep) is de beleving van snelheid heel apart. De
eerste dag voer ik de Manso Inferior, vergezeld door twee
rafts en een safety kayak/gids. De passages waren niet
heel heftig maar wel lekker om weer even te wennen, het
was alweer twee jaar geleden dat ik in een wildwaterbootje had gezeten.

We zwaaien naar mensen op de boten die in de baai voor
anker liggen en roepen “Hello!” naar kinderen die
aan boord spelen. Er liggen schitterend grote zeilboten en
catamarans waar je op kan wonen. We peddelen zeker niet
de open zee op, maar blijven binnen de beschutting van de
baai. Op de terugweg hebben we een heerlijke zachte surf
mee en we stoppen even bij een strandje om in het water
verkoeling te zoeken, want het is ontzettend heet!
De zonnebrand en de flessen water zijn niet voor niets
mee. Janna wil ook wel eens proberen te peddelen en dat
gaat eigenlijk best goed. Als ze genoeg kracht zou hebben
zouden we vooruit komen! De techniek lijkt ze te
begrijpen, maar de kracht ontbreekt helaas. Papa peddelt
dus rustig terug. Met een heerlijke fruitpunch in de hand
genieten we nog even na op het strand.

Kees van der Giessen

Peddelen in Patagonië en de Andes
In januari 2007 besloot ik dat ik geen zin had te peddelen
op de Amstel met ijs op mijn peddel-bladen en striemen
op mijn handen van de Oostenwind en het tijd was
warmer oorden op te zoeken. De mogelijkheid deed zich
voor af te reizen naar Argentinië. Ik begon mijn avontuur
in Patagonië, in Bariloche, en eindigde in de Noordelijke
Andes in Mendoza.
Rio Manso Inferior
Eenmaal aangekomen in Bariloche ging ik op zoek naar
Extremo Sur, een rafting en kano-expeditie organisatie
waar ik goede verhalen over had gehoord. Eenmaal kennis
gemaakt besloot ik de volgende dag met hun mee te gaan
en de Rio Manso af te zakken. We moesten eerst nog een
flink stukkie rijden en samen met de mannen van Extremo
Sur dronk ik me ongans aan Cha, een typisch Argentijns
gebruik om de hele dag Cha (bittere thee) te drinken. De
Rio Manso is een gletsjerrivier en wordt gevoed door de
gletsjers van de Cerro Tronador. Het water is kraakhelder,

Vlakwatervaren op Lago Gutierrez
De dag erop besloot ik het Lago Gutierrez te gaan
bevaren, samen met Pura Vida, een organisatie die in
Patagonië vlakwatertochten organiseert. Ontzettend mooi
gebied, midden tussen de besneeuwde bergtoppen van de
Andes. Het water kraakhelder en erg koud, een graad of
tien. Uiteindelijk een 20-tal km gevaren, onderweg nog
geluncht en op de terugweg in een enorme wind
terechtgekomen. Gelukkig zaten we in zeekano´s die de
enorme golven wel aankonden. Niet veel later hoorde ik
dat diezelfde dag een ervaren Oostenrijkse kanovaarder
verdronken was op een naastgelegen meer, de wind had
hem uit z´n boot geblazen en hij was onderkoeld geraakt.
Maar weer goed dat ik met gids gevaren had.
Rio Manso à la Frontera
Een paar dagen later na schitterend mountainbiken het
spatzeil en zwemvest weer aangetrokken om samen met
drie rafts en safety kayakers/gidsen de Rio Manso af te
zakken tot de Chileense grens. Dit stuk Manso staat
bekend om de heftige passages. Om bij het instappunt te
komen hebben we eerst twee uur moeten rijden door de
bergen. Het eerste stuk in de kano was bijzonder gaaf,
weer hetzelfde kraakheldere water en hele mooi golven.
Over het algemeen zakte ik samen met mijn gids als eerste
af en zagen dan de rafts door de passages komen. Bij de
tweede passage schoot bij een van de twee raftgidsen een
schouder uit de kom. Natuurlijk veel pijn maar uiteindelijk
hebben ze hem weer gezet! Hij is gewoon verder
gegaan.... respect!

hardwerkende muilezels vervoeren goederen voor klimmers
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Het tweede deel was intens doordat het water van de rivier
door een aantal nauwe kloven wordt geperst en je door
een vijftal stevige passages heen moet. Passages met
sprekende namen als Cajon de Terciopelo (velvet box),
Agujero de Ozono (het ozongat), Garganta Profunda
(deepthroat), Extasis (extase) en Huevo Revuelto
(scrambled eggs). In de Huevo Revuelto passage kwam
elk van de drie rafts vast te zitten in de wals en was het
flink werken voor de safety kayakers om de zwemmers
weer binnenboord te krijgen. Door deze kloven heen varen
gaf genoeg adrenaline voor het hele jaar!
Aconcagua
Het voorlaatste weekend het Aconcagua park bezocht. Dit
park herbergt de hoogste piek buiten de Himalayas, de
Aconcagua (bijna 7.000 meter). De eerste dag zijn we
geklommen naar 3.400 meter, naar Confluencia, dit is de
plek waar de Rio Mendoza ontspringt. Voordat we zover
waren hadden we de dag ervoor klimmersvergunningen
moeten halen. Hier kom je allerlei klimmers tegen die
vaak genoeg de top willen halen. Eenmaal aangekomen bij
het kamp in Confluencia keek ik mijn ogen uit, ik ben
totaal onbekend in de klimmerswereld maar je ziet hier
muilezels die goederen vervoeren, tenten die rondom met
stenen zijn vastgezet om te voorkomen dat ze wegwaaien
en een erg relaxte sfeer. Na wat gegeten te hebben zijn we
gaan slapen, de eerste paar uur sliep ik goed maar na een
paar uurtjes werd ik wakker met een serieuze hoofdpijn
door de hoogte. ´s Ochtend voelde ik me beroerd maar na
een paar paracetamolletjes voelde ik me al snel beter.
Wellicht ook door de kou, het ijs stond ´s ochtends op
onze tent.
Vervolgens doorgeklommen naar Plaza Francia (4.200
meter). Ik voelde erg goed dat ik beneden zeeniveau
woon, ik kon het tempo met moeite volgen.
Door niet al te veel te praten probeerde ik stiekem adem te
besparen. Boven aangekomen weet je niet wat je ziet, je
staat op ruim 4.000 meter hoogte en voor je schiet de
zuidwand van de Aconcagua nog eens 3.000 meter recht
omhoog. Kippevel! De zuidroute schijnt de moeilijkste
route te zijn, jaarlijks halen maar 10 mensen de top.
De afdaling was een stuk makkelijker, je loopt langs
bergen waarvan je het idee hebt dat ze geschilderd zijn,
elke kleur bruin en groen zie je terug, vaak loop je langs
de Rio Mendoza die vol geweld naar beneden klettert.
Een van de meest indrukwekkende stukjes natuur die ik
ooit gezien heb.

reservoir wat voor vlees hij in de kuip had en vervolgens
de kano´s ingeladen voor de Rio Mendoza. Meteen vanaf
het begin was het raak, we stapten in en hij vroeg me te
traveseren naar de overkant. De rivier is enigszins te
vergelijken met de Durance, heel veel volume en veel
druk. Tijdens het traveseren hoor ik Juan Pablo roepen
¨William, Hueco!!!¨Ik had totaal geen idee wat een
¨hueco¨ betekent in het Spaans, maar ik wist dat het niet
goed was, ik draaide me om en zag een dikke wals achter
me. Toen wist ik meteen wat een ¨hueco¨ was. Gelukkig
bleef ik doorpeddelen en schoot ik er nog net langs en wist
mijn keerwater te pakken. Ik was meteen wakker. De
afspraak was dat ik niet zou gaan zwemmen en dat is me
gelukt, maar het was wel zweten af en toe, veel staande
golven, en enorm veel volume, maar wel een enorm mooie
rivier.
Atuel en de Valle Grande
Het laatste weekend twee dagen lang in de Valle Grande
op de Atuel gevaren, dit is een rivier in de buurt van San
Rafael en loopt door een prachtige kloof, deze wordt ook
wel vergeleken met de Grand Canyon in Amerika. Het is
geen hele technische rivier maar door het grote verval
stroomt het lekker hard en doordat het water door een
kloof geperst wordt staan er veel hoge golven (vaak hele
“wave-trains”). In totaal ben ik wel een keer of zes naar
beneden gevaren, leuk om te weten waar de keerwaters
liggen en hoe je probeert ze steeds strakker aan te varen.
De kloof is werkelijk supermooi, en het verbaast niet dat
het bruist van de activiteit. Er zitten 23(!) rafting bedrijven
in de kloof en het is dan ook een komen en gaan van rafts.

Hueco!!!

Rio Mendoza
Na al dat gewandel van afgelopen weekend besloot ik
mijn favoriete zitsport weer te beoefenen en de Rio
Mendoza af te zakken. Deze rivier vindt haar oorsprong in
het Aconcagua park en is absoluut niet te vergelijken met
de rivieren die ik in Patagonië aantrof. De kleur van het
water is niet kristalhelder maar meer chocoladebruin.
Maar goed, na kennisgemaakt te hebben met mijn gids,
Juan Pablo eerst even aangezien op het Portrerillos

Enfin, na een bijzonder actief aantal weken was het
moment weer aangebroken terug te keren naar huis. Ik zal
mijn trip door Patagonië en de Andes bergen nooit meer
vergeten door de mooie en woeste rivieren en de
overweldigende natuur.
William Willems
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Voorbereiden om te jagen op zee
Tegen de tijd dat een West Siberische
jongen volwassen is, is hij grondig
opgeleid door zijn vader en andere
mannen in de jachtmethoden op

kampte hij met flinke tegenslag.
Dagenlang waaide hij alle kanten op
Max, een tweejarig jagertje. Zijn boot behalve de goede. Of moest hij binnen
blijven in zijn 7 meter lange speciaal
is niet gekocht maar gebouwd door
gebouwde kajak: een zelfrichtende
zijn vader. Kajakbouwer Harvey
kajak, die dus na kentering vanzelf
Golden. www.traditionalkayaks.com
rechtop kwam te liggen. Doba's diner
was gevriesdroogd voedsel. Ook had
hij een aantal potjes zelfgemaakte jam
meegenomen voor speciale gelegenheden. De superfitte gepensioneerde:
“Na beetje rusten en wat genieten op
het strand wil ik nog 6000 kilometer
verder peddelen, langs de kust
omhoog, om Washington te bereiken.”

Jong geleerd

Even relaxen...
Child's kayak based on South
Greenland kayak form and
construction.

Tochtleider Auke Post na een barre
tocht naar Edam eventjes bijkomen in
een palingrokerij te Monnickendam.

(inspiratie voor William, Freerk, Alfons en
Kees jr?)

Oud gedaan!

verschillende zeezoogdieren.
Lange dagen en nachten in de qasgiq,
het mannenhuis, zijn voorafgegaan.
Hij kijkt hoe de mannen harpoenen en
pijlen maken, luisteren naar verhalen
van de jacht en de gewoonten van de
dieren. Als kind had hij al ´jachtervaring´ eerst met speelgoedwapens
en later met kleine versies van
harpoenen. Het is belangrijk dat de
onervaren jager niet alleen de
jachtmethoden begrijpt, maar ook
aandacht schenkt aan de spirit van de
dieren. Want de jonge jager moet ook
de ziel van de dieren respecteren. Het
niet uitvoeren van bepaalde rituelen
voor, tijdens en na de jacht kunnen
niet alleen een gevaar voor zijn eigen
veiligheid zijn, maar ook ongeluk
brengen voor de gemeenschap. Voor
zijn eerste jacht zal zijn vrouw of
moeder voor de jonge jager een
waterdicht pak van reepjes
zeehondendarmen maken.

De 64 jarige Pool Alexander Doba is
erin geslaagd met een zeekajak geheel
solo de Atlantische Oceaan over te
steken. Na 99 dagen peddelen
arriveerde hij op het Braziliaanse
strand even ten noorden van
Fortezleza. Doba vertrok eind oktober
2010 uit Dakar Senegal. Hemelsbreed
is de afstand 3100 km, maar hij
peddelde in totaal ruim 5300 km nonstop. De Pool claimt de eerste
kajakker te zijn die van continent naar
continent voer. Nog nooit verbleef
iemand zo lang in zijn eentje op een
oceaan in een kajak. Doba maakte
gebruik van equatoriale oceaanstromingen. Midden op de oceaan
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Ve wereld op z'n kop
Vroeger was ik een echte waterrat en zat in het zwembad
om de hoek meer ónder als boven water. Dus toen de aankondiging van een eskimoteerworkshop binnen kwam
schreef ik meteen in! Nu is eskimoteren een beetje hoog
gegrepen, maar de hoge steun moet zeker kunnen lukken.
Het allerbelangrijkste voor de meeste mensen is dat ze
onder water niet in paniek raken en dat in een
gecontroleerde omgeving (het Flevoparkbad) kunnen
oefenen. Onder de bezielende leiding van Wouter en Ivar
wordt de warming up serieus aangepakt. Het rekken en
strekken is een belangrijk element en voorkomt blessures.
Het uitvoeren van een hoge steun vereist naast techniek
ook een stuk lenigheid.

Wouter laat je meteen ervaren hoe 'makkelijk' het gaat als je...

Des te belangrijker om je spieren, pezen en gewrichten
daar goed op voor te bereiden. Als alles warm en gestrekt
is zoeken we een partner uit. Erg handig, want als jij niet
uit je boot kan komen moet er wel iemand in de buurt zijn
om een handje te helpen. Eenmaal in de boot is de eerste
oefening erg simpel: omvallen en uit je boot klimmen.
Dat klinkt makkelijker dan het is. Normaal doe je juist erg
je best om niet om te vallen. Nu moet je bewust voor die
stap kiezen. Voor mijn partner is dat even schakelen, maar
als hij over het zwaartepunt heen is helpt de
zwaartekracht graag een handje. Hij blijft rustig, trekt aan
de lus van het spatscherm, schuift uit de boot en komt
boven! Deze oefening is voor veel mensen al een
openbaring, want in de gracht oefen je dat niet zo snel.
Nou is het grachten-water natuurlijk ook niet zo helder en
verwarmt als een zwembad, dus het blijft goed om dat
ook een keer in natuurwater te oefenen!
Alle oefeningen die we doen gaan een stap verder op de
voorgaande oefening. Na het omvallen en uitstappen is
het de bedoeling om te blijven zitten en je aan je partner
weer omhoog te trekken. Groot voordeel is dat je boot
niet vol loopt en dat scheelt weer een hoop tillen en
draaien! Er komt ineens een hoop techniek bij kijken,
want Wouter laat je meteen ervaren hoe 'makkelijk' het
gaat als je gewoon rechtop blijft zitten of als je helemaal
plat op de achtersteven gaat liggen. Een wereld van
verschil! De truc is om je zwaartepunt zo dicht mogelijk
bij je boot te houden en dus zo plat mogelijk achterop het
dek gaat liggen. Dan krijg je je boot veel makkelijker

rechtop. Als partner merk je dat verschil ook goed. De
mate waaraan je aan je arm getrokken wordt verschilt ook
enorm. Vervolgens gaan we vanaf de andere kant werken.
We blijven rechtop, maar gaan plat op het achterdek
liggen. Vervolgens zoeken we het kantelpunt op. Nu gaan
we het lot echt tarten en hebben we dus de fysieke en
mentale steun van onze partner hard nodig! We laten
langzaam ons hoofd van het dek in het water glijden en
proberen de reflex om rechtop te gaan zitten te
onderdrukken. Vooral dat laatste is lastig. Als we steeds
een stapje verder gaan ontdekken we dat je op deze
manier al een heel eind kan kantelen! Deze oefening
vraagt veel techniek en lenigheid. En eerlijk gezegd
waren de boten niet optimaal om lekker achterover in te
liggen. Ik heb er prachtige beurse plekken op m'n
onderrug aan over gehouden. Gelukkig zijn die na een
week weer weg en kunnen we gewoon verder.
Nu pas komen de peddels in beeld. We doen de 'boven
water' oefening weer. Achterop het dek liggen, peddel op
onderbuikhoogte en je partner houdt het blad in zijn
handen en ondersteunt je op die manier, terwijl je zelf het
kantelpunt weer op zoekt. De partner voelt nu heel goed
hoeveel opwaartse druk er nodig is om rechtop te blijven.
Mij verbaasde het enorm, want dat is maar heel weinig.
Zo weinig dat ik me inderdaad kan voorstellen dat de
opwaartse kracht met een slag van je peddel je weer
rechtop kan krijgen!
In vier avonden hebben we veel geleerd. Zowel het
partneren als het uitvoeren van de oefeningen waren erg
nuttig. Als we nu de juiste slag te pakken krijgen én de
onder- en bovenwateroefeningen aan elkaar kunnen
koppelen komt een eskimorol toch wel erg dichtbij.
Voor beginners is het erg goed om te ervaren hoe het is
om op z'n kop in het water te liggen en vervolgens uit je
kano te klauteren. Voor gevorderden was het toepassen
van de juiste techniek en het ervaren van de weinige
opwaartse druk die je nodig hebt een goede ervaring. Zo
komen we goed voorbereid aan op het vervolg: een cursus
waar een echte eskimorol geleerd kan worden!

Vroeger was ik een echte waterrat...

Kees van der Giessen
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Hemelse Markermeertocht naar Edam

georganiseerd. In dit familiebedrijf waren twee wat oudere
mannen bezig de palingen uit het IJsselmeer schoon te
maken en op een spies te zetten ter voorbereiding op het
uiteindelijke roken. Hier kochten wij overheerlijke
palingen, superverse haringen en gerookte makrelen. Veel
goedkoper dan de bedreigde palingen.
De paling wordt op grote schaal bevist voor menselijke
consumptie en is een commercieel belangrijk soort. In
Nederland is een broodje paling een delicatesse voor de
Belgen is paling in het groen een zeer gewaardeerd
gerecht. Sinds 1970 is er een duidelijke afname van de
palingstand merkbaar. Herstel van de palingstand is
misschien nog mogelijk, maar zal vanwege de lange
generatieduur en zeer lage stand aan ouderdieren nog een
zeer lange tijd vergen, zelfs met een totaal verbod op de
visserij op paling.

Volendammers omstreeks 1950

Het hemelvaartsweekend was het einde van het mooie
voorjaar voordat de natte en koude zomer begon. Drie
perfecte dagen om bijna honderd kilometer op het
Markermeer te peddelen en in Marken en Monnickendam
lekker te eten.
Via een bounty-eiland naar Edam
Op 2 juni ‘s ochtends, na de briefing van Barend,
vertrokken we met z'n elven vanaf de club naar Edam.
Het IJ oversteken, door de Oranjesluizen, rondje
Vuurtoreneiland en dan naar Uitdam waar we Marga
oppikten. Daarna een onderbreking op het strandje van de
camping voor een welverdiende lunch.
Na Uitdam was het ‘unknown territory’ voor de meesten
van ons. Toen wij langs de zeedijk naar Marken en langs
het eiland Marken peddelden had ik het gevoel dat wij
langs een bounty-eiland aan het varen waren. Onder een
strakblauwe hemel naderden wij het strand van het Paard
van Marken. Achter de witte vuurtoren uit 1839 namen
wij een rustpauze. Hier vandaan konden wij onze
volgende bestemming in de verte zien: Volendam. Over
het Markermeer, via Volendam, langs de kust naar
camping Strandbad Edam. Na precies dertig kilometer en
ruim vijf uur stevig peddelen kwamen we aan. ‘s Avonds
gingen we uit eten in het camping-eetcafe, met een mooi
uitzicht over het meer. We zagen dat de wind toch wel erg
stevig werd...
Gouwzee, palingrokerij en barbecue
Na een ontbijtje van vers brood, croissants en koeken,
begonnen wij ons rondje Gouwzee. Chefkok Menno was
de tochtleider dus werd het een culinair tripje. Eerst naar
Volendam, waar we drijvend pauzeerden in de haven. Nog
een stukje varen naar het Monnickendammergat. Daarna
door de jachthaven van Monnickendam voordat wij in het
centrum aankwamen. Bij de haven in Monnickendam had
Menno een bezoek aan een ambachtelijke palingrokerij

Na al dat gesmul moesten we weer peddelen. De wind was
aan het toenemen en twee kajakkers besloten om via de
kanalen terug te varen naar Edam. De rest peddelde de
Gouwzee over naar de haven van Marken, waar wij onze
laatste stop hadden. Vanaf Monnickendam volgden wij de
veerroute naar Volendam. Het laatste stukje was niet
alleen een uitdaging om de boot op de juiste koers te
houden, maar ook om als groep bij elkaar te blijven.
Vanwege de harde wind en wilde golven besliste de
tochtleider naar de haven van Edam te varen.
Daarvandaan sjouwden wij de boten naar het strand van
de camping. 's Avonds kwam de lokale keurslager langs
met verschillende soorten vlees en vis voor een gezellige
avondje barbecueën.
Terugsurfen naar Amsterdam
Na een warme douche en een goed ontbijt werd het tijd
voor de terugtocht. De tenten werden opgeruimd door de
echte outdoor-diehards die niet in een trekkershut wilden
slapen. Omdat de golven te hoog waren om op de 'gewone
manier' in de kano's te stappen, ging iedereen in zijn boot
zitten en werd die van een helling in het water geduwd.
Het was zeker geen makkie om de balans te houden toen
we het ietwat wilde water raakten. Gelukkig ging het
goed, voor de meesten van ons...
Onder leiding van Auke peddelden we terug naar
Zeeburg. Het eerste stukje was best zwaar, met een stevige
zijwind naar het Paard van Marken, voor een korte
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rustpauze. Daar lukte het Rolf zijn peddel te breken.
Behalve druivensuiker, noten, chocolade, sultanakoeken,
pleisters en een vlijmscherp mes had de leiding gelukkig
ook een reserve peddel bij zich.

bedreigd...

Vandaar tot het Vuurtoreneiland was een stevige tocht
met de wind in onze rug. Wij konden dus zo’n vijftien
kilometer lekker surfen en met de golven spelen. Het was
heerlijk om urenlang te kunnen surfen!
Iedereen straalde toen wij terug waren bij de club. Onder
het genot van een biertje in de stamkroeg hadden wij onze
debriefing. Een paar dagen na de tocht schreef Barend :
“Ik ben nog aan het nagenieten van het kanoweekend.”
Volgens mij: iedereen!
Bertil Videt

Cursussen 2011

aanleren van de juiste technieken om gecontroleerd en
veilig een eskimorol of hoge steun in te zetten. Vijftien
leden van alle niveaus hebben zich gedurende de vier
sessies met succes volledig overgegeven aan het water.
Dat dit voor herhaling vatbaar is, blijkt al uit de enorme
belangstelling voor de wintereskimoteertraining in
februari 2012.
Ook de workshops Reddingen zijn gelukkig weer druk
bezocht. Een veilig gevoel om te weten dat de meeste van
onze leden zonder problemen een medevaarder snel en
doeltreffend uit het water kunnen halen! Bij de Techniek
workshops gooide het slechte weer wat roet in het eten,
maar de leden die de regen en wind wel trotseerden,
hebben met behulp van Kees hun techniek weer opgefrist
en bijgeschaafd.
Afgelopen jaar is er mede door gebrek aan animo,
helaas geen cursus Introductie Grootwater gegeven en zijn
er geen KVA en KVB certificaten behaald. Vooral voor dat
laatste gaan we komend seizoen daarom extra ons best
voor doen, want we vinden het als vereniging belangrijk
dat onze leden aantoonbaar de kennis, technische
vaardigheid en het uithoudingsvermogen in huis hebben
om veilig en verantwoord deel te nemen aan kajaktochten
binnen én buiten onze vereniging. Dus, een mooi voornemen wellicht voor het vaarseizoen 2012? Je kunt je
alvast opgeven via cursus@kvzeeburg.nl.
In navolging van de marifooncursus, willen we dit
voorjaar graag opnieuw een theoretische cursus
aanbieden, zoals navigatie, eerste hulp, over het weer en
watersport. Heb je hier ideeën over, of lijkt het je leuk iets
te organiseren? Neem dan contact op met het cursusteam.
Voor de verdere plannen voor 2012, houd de website en
mail in de gaten.
Anne Klomp

Net als Adonis?
Tijdens workshop reddingen werd o.a : “Gered door
Gods hand“ geoefend. Wil je je ook 'es goddelijk voelen?
Hoe moet dat? Ga naar YouTube.

hulde voor Kees en natuurlijk ook voor zijn stoere assistenten

Ook in 2011 hadden we weer een mooi en gevarieerd
cursusprogramma. Zo’n veertig mensen hebben het
afgelopen jaar deelgenomen aan de altijd populaire
beginnerscursussen van Kees. Opnieuw waren er alleen
maar positieve geluiden bij de evaluatie. Hulde dus voor
Kees en natuurlijk ook voor zijn stoere assistenten!
Nieuw was het afgelopen jaar de eskimoteercursus in het
Flevoparkbad, verzorgd door Wouter en Ivar. Doel van de
training was ‘vertrouwd raken met het water’ en het

mayday -mayday!!!
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Borkum – augustus 2011
In 2010 was KVZ als vereniging met Klaas Hofman naar
Ameland gevaren. Dat is kennelijk zo goed bevallen dat
het voor herhaling vatbaar was. Dit verhaal gaat over
2011, de tweede Waddentocht met Klaas Hofman.
We zouden, in augustus 2011, opnieuw met Klaas naar
Ameland gaan. Dit alles perfect georganiseerd door Auke.
Er was plek voor twaalf deelnemers, ervaring vereist.
Deze groep was snel vol. De meesten van de deelnemers
hadden in 2010 ook al meegedaan. Maar voor sommigen
was het nieuw, ook voor mij. KVZ heeft een nieuwe
trailer, welke is overgenomen van het
stadsdeel, en opgeknapt door Auke.
Er passen 12 kajaks op. Deze tocht
was een goede gelegenheid om de
nieuwe trailer in te wijden.
Enkele dagen vooraf mailde
Klaas me het volgende: we gaan niet
nogmaals naar Ameland, maar we
gaan dit jaar naar Borkum. Borkum
is een Duits waddeneiland, het meest
westelijke van de Duitse Wadden.
Het ligt ten noorden van Groningen.
Voor de gewijzigde tocht moesten
we wel heel wat eerder weg: half
zeven vertrekken.
’s Morgens dus, vanuit Groningen. Iedereen moest al op
vrijdag komen, dit in tegenstelling tot vorig jaar waar het
vertrek wat relaxter was en ook nog op zaterdag kon. Dus
wij op weg, met de nieuwe trailer die het uitstekend heeft
gedaan, de hele reis. De meesten gingen vrijdagmorgen al
weg. Dit gaf de mogelijkheid om nog een extra tochtje te
doen, en dat hebben we ook gedaan: naar Appingedam en
terug. Erg geslaagd. Appingedam is een Gronings stadje,
vlakbij Delfzijl, idyllisch gelegen aan een rivier waar je
uitstekend op kan peddelen.
’s Avonds hebben we met zijn allen gegeten in Wirdum,
erg lekker. Daarna de voorbereidende bijeenkomst, Klaas
doet dit erg goed. Eb en vloed, stromingen, de route, de
golven, de scheepvaart, alles werd netjes uitgelegd. Eén
deelnemer had nog niet eerder op zee gevaren. Dat was
eigenlijk niet de bedoeling, maar hij is er tussendoor
geglipt. Deze vaarder bleek onze gewaardeerde voorzitter
te zijn... Maar hij heeft zich prima door deze zeedoop heen
geslagen.
Om half zeven dus op pad, dat betekent vóór vijf uur
opstaan... Het was een beetje onwerkelijk om op een
zomerse morgen door het donker heen te rijden. Zelfs de
koeien sliepen nog. Maar alles liep voorspoedig. Boten
klaarmaken, instappen en wegvaren. Het waaide wel wat,
maar niet superhard. Er was een averij aan een scheg, dat
was met stroming en wind wel lastig maar Auke bood
hulp om op koers te blijven.
Klaas had een assistent mee, Douwe, een prima kajakker.
Op zee wil je vrijwel altijd met de stroom meevaren, om
niet onnodig vermoeid te raken. Dat deden wij nu dus ook.

Het stroomde hard dus we waren binnen twee uur in
Duitsland! Het was nog voor negenen! Maar daar was
rekening mee gehouden. We zijn daarom eerst een stuk
verder gevaren, echt naar het stadje Borkum. Later zouden
we dan teruggaan naar onze slaapplaats, de jachthaven,
welke buiten de stad ligt.
Bij het stadje is een mooi strand, met parasolletjes en
Duitse kuilen. We hebben alle boten netjes neergelegd en
zijn het stadje ingegaan, en hebben daar wat gegeten.
Borkum is dus het Duitse waddeneilend dat het dichtst bij
Groningen ligt, maar het schijnt zeker niet het mooiste
eiland te zijn. Dat is ook te zien. De stad is een erg
gewone Duitse stad, behoorlijk groot, niets bijzonders en
ook niet bijzonder gezellig. Het eilandgevoel ontbreekt
ook. We zijn dus na een ruim uurtje, ruim op tijd, terug
naar het strand gegaan. Menno was daar nog lekker aan
het vliegeren. Sommige mensen hebben, naast een
weekend kampeeruitrusting, nog voldoende plek over
voor dat soort bagage...
Om naar de jachthaven te varen hadden we nog zeker
drie kwartier nodig, waarbij we een leuke interferentie
passeerden bij de uitgang van de haven. Allemaal de
tenten opgezet op een charmant dijkje. De rest van de
jachthaven is nogal vergane glorie, met name de grote
verroeste pijpen die overal in de haven het water uit
steken. Ik heb mijn tentje helemaal achteraan de dijk
opgezet, “eenzaam“, op de noordpool zo werd verteld. Ja,
als je kampeert dan moet je het ook goed doen. Ik had een
nieuw tentje, kleiner dan mijn oude, zodat deze geheel in
mijn boot past. Mijn boot zat overigens wel nokkie vol.
Het sliep heerlijk op de noordpool.
We hadden ’s middags en ’s avonds nog alle tijd. We
hebben geborreld, gedoucht, gegeten, wandelingen
gemaakt. Er is een lange strekdam die bij hoogwater
onderloopt en bij laagwater droogvalt. Het was laagwater
dus we konden op deze strekdam lopen. Deze dam was
erg glad, en er leven tal van schelpensoorten op de dijk.
We zijn toch helemaal naar het einde gelopen, en terug,
glibberend en op den duur was het ook wel saai. Een
ander groepje, waaronder onze chefkok, heeft van de
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schelpen (er zaten veel oesters tussen) gegeten: zelf uitgehouwen rauwe oesters, voer voor kanovaarders.
Zondagmorgen hadden we ook de tijd. Met kajakken hangt alles af van de getijden, dus we konden pas laat wegvaren.
Ook de terugweg was geen lange tocht. En echt indrukwekkend waren de golven niet. Klaas heeft er wat meer van
gemaakt door een stukje stroming op te zoeken. Maar ook met rustig water is het natuurlijk leuk, zo op zee met 14
kajaks. En je moet een brede vaarweg oversteken, met grote zeeschepen. Dat ging allemaal goed, wel is Klaas zijn pet
die hij zo te zien al 20 jaar droeg verloren. Niet meer teruggevonden.
Ik had mijn camera op het dek gemonteerd, en heb een aantal filmpjes gemaakt. Een compilatie staat op de KVZ
fotosite. Bij terugkomst de gebruikelijke eskimoteer- , zwem- en omtrekpartijen. Leuk.
Eind van de middag: van Groningen naar Amsterdam, met trailer. Een hele reis na zo’n weekend. Maar voldaan!
Traditioneel hebben we het weekend afgesloten bij de Boulevard. Het was een fantastisch weekend.
Barend Gehrels

Groenlandse kajak jager omstreeks 1950
References: foto's: archief Arend Bloem, Koen Alefs, internet; kaartje blz
11/ blz 29 Barend Gehrels; blz 31 Alaska Noatak hunters 1925;
The tattooing arts of tribal woman/ Alaskan girl/Lars Krutak;
Groenland igloos voor honden,Bering sea eskimo's Anchorage museum;
overbevissing Palingen internet;
Voorbereiden jacht op zee, Bolas: Smithsonian Institution Washington

Achterblad:
L'art du Grand Nord par Jean Malaurie/ L'art préhistorique Esquimau
d' Ekven, ivoire de morse 15,9x4,5x3 cm Moscou musée d' Etat d'art
oriental; Klaas Hofman met trouwe volgelingen naar Borkum;
kajakvriend Menno Knobbe; meisjes uit Marken;
Groenlandse kajakjager; KVZ jagers in Volendam
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