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Van de schrijftafel
A.s. zaterdag organiseert Meander een open dag.
Meer details tref je in deze nieuwsbrief aan. Verder
blikken wij terug op het Hemelvaren en het clubfeest.
Overweeg je een kajak aan te schaffen? In deze en
volgende nieuwsbrieven geven wij je tips waar je op
moet letten. De Eem afvaren blijft heel leuk. Zin in een
andere uitdaging? Lees de boekentips om wat
inspiratie op te doen.

Van het bestuur
Er komt een extra GAL op dinsdag 1 oktober 2019 om
20:00 uur. Locatie: Clubhuis Meander.
De volgende onderwerpen staan op de (voorlopige)
agenda: stemming en benoeming nieuwe voorzitter,
afscheid oude voorzitter, idem toercie, uitbreiding
dameskleedkamer. Meer agendapunten en informatie
volgen t.z.t.

Van de toercommissie
Zondag 7 juli - Marker Wadden of alternatieve tocht
(circa 20 km)
Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan wij of
de Marker Wadden op of varen een andere tocht.
Deze tocht is voor de gevorderde vaarder.
De Marker Wadden zijn aangelegd met zand, klei en
slib uit het Markermeer. Een eilandengroep met
natuurlijke oevers in ontwikkeling. Een natuurparadijs
voor vogels en vissen en een mooi gebied om met de
kajak te verkennen.

Open dag
Op zaterdag 15 juni organiseert Meander van 14.00
tot 17.00 uur een open dag. De bedoeling is om
belangstellenden uit de wijde omgeving van Baarn de
mogelijkheid te bieden kennis te maken met onze
vereniging, het Ocrieteiland en uiteraard het
kanovaren. In lokale huis-aan-huis bladen is deze dag
al aangekondigd.
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en nieuwe
leden. Laat daarom in je kennissen- en vriendenkring
weten dat die open dag eraan komt!
Iedereen die iets meer van het kanoën wil weten is
welkom en een stukje onder begeleiding varen is ook
mogelijk. Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd.

Aangeboden
Longjohn en Kano-anorak in perfecte staat. Maat M
(tot ca. 1,75 m). Prijs: € 30,00 - Tel. 06 575 86 272
(Jurgen).

Gevraagd
Wie o wie wil zich opgeven als toercielid. Je hoeft dit
niet alleen te doen. De huidige toercie bestaat uit 3
leden, zodat de taken verdeeld worden. Het
spreekwoord luidt immers, vele handen maken licht
werk en het is bovendien ook erg gezellig. Interesse
en/of vragen? Dan kan je terecht bij Frederiek, Hester
of Anja.

Het ontvangstcomité Mary, Theo, Lucie en Liesbeth
PS Leden die het ontvangstcomité willen assisteren,
zijn van harte welkom. Je kan meevaren, zorgen voor
de inwendige mens, het clubhuis laten zien, vertellen
over Meander, etc.
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MVTL’ers (MeeVarend TeamLid) gevraagd
Wij zijn nog (steeds) op zoek naar leden die met
beginnende vaarders die het sleutelniveau hebben
bereikt, mee willen varen. Aanmelden kan bij Greetje
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Terugblik
Clubfeest
18 mei was het niet alleen de avond van het
Eurovisiesongfestival maar ook de avond waar je bij
Meander op de steiger kon dansen!
We hebben lekker geswingd op veel bekende
nummers. De playlist was door Frederiek verzorgd en
de een na de andere gouwe ouwe passeerde de
revue. Marlies had haar creativiteit op het versieren
gestort met echte zwemvestslingers.
Werd er even niet gedanst, dan hield het kampvuur
ons warm, kon je genieten van allerlei hapjes en
ervaringen uitwisselen. Bij een feest hoort natuurlijk
ook een feestelijke cocktail. Het was een topavond.
Bedankt Maarten en Sylvia voor het organiseren.
Hemelvaren
Elk jaar organiseert de toercie een kampeerweekend
rond Hemelvaart. Dit jaar vertoefden wij in
Muggenbeet, een dorp bij de Weerribben en Wieden.
Vanaf de zeer goed gelegen camping waren
voldoende mogelijkheden voor de beginnende en
geoefende vaarders. Omdat de uitstapplekken
onderweg niet veel ruimte boden, er mensen
woensdagavond al waren gearriveerd of
donderdagmorgen aankwamen, werd de groep (ik heb
19 mensen geteld) gesplitst. Donderdag bij zo’n
windkracht 4 zijn wij met 4 man/vrouw via het
Giethoornse Meer naar de Beulakerwijde gevaren,
hebben wij wat grote en minder grote golven
getrotseerd en gesurft. ‘s Avonds lekker knabbelen
met z’n allen van alle meegebrachte of ter plaatse
gemaakte gerechtjes. Ook muggen en knutjes deden
zich te goed aan ons, wat de Meanders deed
besluiten om een wandeling te gaan maken, de tent in
te vluchten of het plaatselijke café te bezoeken. Het
weer werd de dagen erna steeds beter en de wind
nam af. De omgeving is een waar vogelparadijs. Veel
ooievaars(nesten), eenden, ganzen, zwanen met
jongen gezien. Een groepje van 6 ganzen hadden een
ware ganzencrèche van wel 20 jongen bij zich. Een
ooievaar stond in een weiland naar ons te kijken toen
wij voorbij peddelden. Wat zijn deze vogels groot!
Het vaargebied is heel mooi. Prachtige waterlelies
stonden in bloei. Je treft er smalle sloten en wat
bredere aan. Bovendien was het vrij rustig op het
water, behalve … in de omgeving van Giethoorn. Als
je de sterkte van je kajak wil testen en het leuk vindt
om te botsen met allerlei huurboten met onervaren
(vaak buitenlandse) toeristen, dan kan je proberen te
varen in Giethoorn. Tenminste als er nog een plekje
over is op het water. Omdat wij als ervaren peddelaars
weten wat de stevigheid van onze kajaks is, hebben
wij de crashtest maar overgeslagen. Lijfsbehoud en
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plezier speelden trouwens ook mee. Wij kunnen
terugkijken op een heerlijk weekend met mooi weer.
Dank aan de toercie (Frederiek, Anja en Hester) voor
het organiseren.
Greetje

Tips bij aanschaf kajak
In deze en volgende nieuwsbrieven laten wij weten
waarop je moet letten bij de aanschaf van een kajak.
Deel 1 - Keuze type kajak en materiaal
Als je de instructielessen bij Meander hebt gevolgd, is
jou ook getoond welke soorten kajaks er zijn. Zo
divers het water is, zo divers is het aanbod in kajaks.
Zo heb je kajaks geschikt voor vlakwater, zee en
meren, binnenwateren, wildwater, acrobatiek en
kajakpolo.
Omdat ik de keuze wil richten op de omgeving van
onze kajakclub en de toertochten die Meander
organiseert, beperk ik mij tot kajaks geschikt voor
vlakwater, het Eemmeer en de zee.
Vlakwaterkajaks onderscheiden zich door een lange
waterlijn met nauwelijks oplopende voor- en
achterkant. De kajaks zijn over het algemeen smal wat
de snelheid bevordert. Bij varen met een smalle kajak
wordt de weerstand nu eenmaal minder, dan varen
met een brede kajak. Hoe smaller de kajak hoe
instabieler echter deze is.
Omdat je bij Meander via de Eem al snel op het
Eemmeer, dus grootwater terecht komt, en tijdens de
toertochten ook vaak over meren wordt gepeddeld,
raad ik een pure vlakwaterkajak niet aan.
Een betere keuze is een zeekajak. Deze is geschikt
voor het varen op de Eem, Eemmeer, IJsselmeer, etc.
en zee, mocht je dit in de toekomst ook willen doen.
Bovendien is dit type kajak ontworpen om kleine en
grote golven te trotseren en op open water te
peddelen.
Kies een zeekajak bij voorkeur met een variabele
scheg. Bij dwarswind zal je als beginnende vaarder de
scheg nodig hebben om op koers te blijven. Een
variabele scheg is wel iets kwetsbaarder dan een
vaste scheg, omdat je te maken hebt met onderdelen
als een kabel en schegkast.
Schotten met luiken in een kajak zorgen er niet alleen
voor dat je je spullen droog kunt opbergen, maar ook
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voor het nodige drijfvermogen (!) van je kajak, mocht
je omslaan. Een zeekajak met schotten kan bovendien
bij reddingen gemakkelijker worden geleegd, doordat
er minder water in de kajak komt, dan bij een kajak
met drijfzakken (losse opblaaszakken die je in de
voor- en achterpunt van je kajak stopt).
Zeekajaks met een roertje zijn ook geschikt om op
koers te blijven. Het roertje is wel kwetsbaarder als er
iemand aan de achterkant tegen je aan vaart. Ook bij
het redden kan het roertje een belemmering zijn. Een
variabele scheg kan je gemakkelijk inschuiven. Een
roertje kan je wel inklappen maar blijft bovenop de
kajak aan de buitenkant zitten.
Verder zijn zeekajaks standaard voorzien van
grijplijnen, kunnen deze worden uitgerust met een
voet- of handpomp, ruimte voor kompas, elastieken
voor een zee- of routekaart en bagagenetje om zaken
bij de hand te hebben zonder een luik te openen.
Nog iets over luiken. Oudere zeekajaks zijn meestal
voorzien van ronde rubberen luiken. Tegenwoordig
heeft een kajak ook een ovaal achterluik. Heel
makkelijk voor het opbergen van kampeerbagage
zoals een slaapmatje of slaapzak. Echter de luiken
zijn moeilijker te sluiten. Soms (zeker bij nieuwe) zit je
echt te tobben. Ovale luiken moet je dan ook nooit
tijdens het varen openen, maar gesloten houden.
Ronde luiken laten over het algemeen minder water
door dan ovale. Rubberen luiken minder dan luiken
van polyester met neopreen dekje.
Materiaal boot - Polyester of polyethyleen?
Een goede polyester kajak wordt gevormd door
matten voorzien van polyester. Voor de verfraaiing
wordt als laatste een gelcoat op kleur aangebracht. Bij
het fabricageproces met polyester kan je goed de
vorm van een kajak bepalen. Raak je met de kajak
een hard voorwerp of laat je hem vallen, dan is de
kans op beschadiging groot.
Polyethyleen lijkt een beetje op emmertjesplastic. Een
kajak van polyethyleen is robuuster. Kans op
beschadigingen bij vallen of in contact komen met een
hard voorwerp is gering. Een kajak van polyethyleen is
over het algemeen zwaarder, breder en heeft een
minder slanke vormgeving als je deze vergelijkt met
eenzelfde lengte polyester kajak. Dit komt door het
fabricageproces. Polyethyleen zeekajaks zijn dan ook
wat langzamer dan een zeekajak van polyester.
Ik heb zelf geen goede ervaring met de luiken van
polyethyleen zeekajaks. De luiken van de modellen
waar ik in gevaren heb, lekten altijd aan de bovenzijde
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of via de schotten, omdat de kajak niet geheel
vormvast is.
Nog een laatste tip. Wacht met de aanschaf van je
kajak totdat je zeker weet wat je wilt, je diverse
modellen hebt uitgeprobeerd en weet waarop je moet
letten.
Greetje (wordt vervolgd)

Leestips
Met de vakantie in aantocht heb je wellicht meer tijd
over om een boek te lezen. Hieronder volgen in
willekeurige volgorde boekentips over kajakreizen.
Alle het lezen waard!
Boekentip 1 - Naar Timboektoe - KIra Salak
Kira beschrijft in haar boek hoe zij in navolging van
Mungo Park, een ontdekkingsreiziger uit de 19e eeuw,
in een opblaasboot de Niger in Afrika trotseert. Zij
vaart in haar eentje (!) van Oud Segou naar
Timboektoe, een tocht van bijna 1000 km. Onderweg
ontmoet zij lieve en minder lieve mensen, kampeert zij
in dorpjes of overnacht zij bij een Malinese familie. Zij
vergelijkt haar belevenissen veel met de reis die
Mungo Park zo’n 200 jaar geleden heeft gedaan met
de conclusie dat er soms weinig veranderd is. Wat
bracht Mungo ertoe om destijds een dergelijke reis te
ondernemen? En wat brengt Kira ertoe om deze bijna
onmogelijke reis te evenaren?
PS Het boek ligt (binnenkort weer) op de vereniging
om te lenen - met dank aan Marlies.
Boekentip 2 - Fearless - Joe Glickman
Joe Glickman vertelt het verhaal van Freida
Hofmeister, die in haar eentje (alweer een vrouw
alleen) het continent Australie rondpeddelt. Doel: het
record verbeteren en dus de snelste zijn die deze trip
van 15.000 km met een kayak voltooit. Alleen, zonder
bootbegeleiding. Een uitdaging op zich! Tijdens deze
poging zal zij zeker moeten kamperen in gebieden
met krokodillen en haaien tegenkomen. Freida laat
haar 12-jarig zoontje achter om deze onderneming,
waarvan iedereen beweert dat zij, of de trip niet zal
voltooien, of niet overleeft, uit te voeren. Een
bijzondere vrouw, die meedeed aan de Miss Germany
verkiezingen, van uitdagende sporten houdt, en zich
door niemand van haar doel laat tegenhouden.
Boekentip 3 - De laatste rivier - T. Balf
Vijf zeer ervaren Amerikaanse wildwaterkajakkers
ondernemen in 1998 een risicovolle tocht over een
nog onbevaren deel van de Yarlong Zangbo rivier in
Tibet. Het boek beschrijft uitvoerig de 2 jaar lange
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voorbereidingen van deze toch wel risicovolle tocht.
Als je na 2 jaar voorbereiding eindelijk bij de rivier
aankomt en het waterpeil eigenlijk te hoog is om te
varen, wat doe je dan? Wachten met het risico dat je
niet de eerste bent? En als je dan besluit toch te gaan
varen en na 2 seconden je kajak er zonder jou
vandoor gaat, wat gaat er dan door je heen? Het
waargebeurde verhaal is boeiend en schetst een
persoonlijk beeld van wat elk van deze mensen ertoe
bracht deze uitdaging, waarbij een van hen de dood
vond, aan te gaan. Zeker kajakkers die wildwater
hebben gevaren, zullen de spanning ervaren. Een
boek voor lezers die iets over de prestatiedrang van
mensen willen weten. Wat bezielt de mens toch een
dergelijke onderneming aan te gaan?
Boekentip 4 - Kajakverhalen - samengesteld door
Rein Hazewinkel
Een bundel korte kajakverhalen. Leuk te lezen voor
het slapen gaan. Spannende maar ook grappige
verhalen van kajaktochten in Nederland en in het
buitenland. Alleen of met een groep(je). Het boek
beschrijft het plezier dat je met kajakken kunt beleven.
Instappen, kampeerbagage mee en je gaat op
avontuur! Zo eenvoudig is het.

Activiteitenkalender zomer 2019
datum/omschrijving

informatie bij

Varen op de dinsdagavond
vertrek 19.30 - 20.00 uur
Donderdagochtend varen
vertrek 10:00
Marker Wadden
Zondag 7 juli

Toercie

GOLF
Zaterdag 21 september 2019

volgt

EXTRA GAL
Dinsdag 1 oktober 2019 om 20.00 uur

Verschijning volgende nieuwsbrief: circa eind
juli 2019
Wil je iets schrijven / meedelen in de nieuwsbrief?
Stuur dan een mailtje met de tekst naar
nieuwsbrief@kvmeander.nl

Colofon

Clubhuis
Opgericht
Bankrekening
E-mail
Twitter
Whatsapp

Ocrieteiland 6, 3741 LD Eembrugge
26 mei 1987
KvK-Amersfoort v.50 72 93
NL34 INGB 0004 0591 49
info@kvmeander.nl
@KVMEANDER
KVMEANDER (aanmelden, stuur
profielfoto en 06-nummer naar
secretaris@kvmeander.nl
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Penningmeester
Janneke Oosterbroek
Barcommissaris
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Beheercommissaris
Arno Huijbregts
Begeleidingcommissaris
René Huvers
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Toercommissarissen
Frederiek van Ommen
Anja Luczak
Hester Strengholt

voorzitter@kvmeander.nl
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06-34925692
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