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 Van het bestuur 
 
Is het al opgevallen. ….. Er is afgelopen maanden veel gebeurd in het fort. De derde beuk is nieuw ingericht 
en daarmee is er extra kano ruimte gevonden, er is veel opgeruimd en de verlichting is nu geheel ledjes.  
Dat moet toch motivatie geven op het schoon en opgeknapt te houden. 
Hulde aan alle klussers die dit hebben gerealiseerd.  
En hoewel het Hollands weer was deze zomer is er toch weer heel wat gevaren. Berichten vanaf de Verdon 
in Frankrijk, kanoavontuur op de Wadden, een weekje Elf Steden tocht, tochten over de  Friese meren en 
langs Noordzee sluizen, maar ook een Kinderhuissingel vol met KVS boten zijn daar een greep uit. 
Fijn dat dit kan en top dat dit ook lukt. 
 

 Clubavond 
 
Tot en met einde Oktober is er elke woensdagavond een georganiseerde Clubavond. Voel je welkom. 
Afvaarten zijn tussen 7 uur een ½ 8.   
 

 Fortwacht 
 

Het Seizoen loopt nog door tot en met Eind Oktober.  Tot dan is er op woensdag clubavond en een 
gastheer/vrouw is dan onontbeerlijk.  Op de website vind je deze fortwachtlijst maar opdat we nog maar 
twee maanden te gaan hebben vind je deze ook nogmaals hieronder . Mocht je op jouw avond niet kunnen, 
kijk dan graag zelf met wie je zou kunnen ruilen. 
 
Op deze manier houden we het fort netjes en is er een gastheer/dame aanwezig.  
 
https://www.kvspaarndam.nl/pg-28452-7-118180/pagina/fortwachtlijst_2018.html 
 
 01-09-2021    Agnes ; Bouke 
08-09-2021    Roos 
15-09-2021    Lisette 
22-09-2021    Dre 
29-09-2021    Armanda 
06-10-2021    Hans K 
13-10-2021    Wim 
20-10-2021    Petra 
27-10-2021    Arjan 
  

 Een Fijn stukje geschiedenis 

Kanowerf Tiekano 1972-1987 .   Het verhaal van een pionier kanobouwer in Nederland 

Kanowerf Tiekano 1972-1987      https://kanowerftiekano.blogspot.com/  
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 Toiletten Molenplas    

Voor degene die het nog niet wisten en zij die liever geen bekeuring voor Wildplassen willen oplopen. 

Achter restaurant de Molenplas staat een prachtige en (ten tijden van ons bezoek) schone 
toiletgelegenheid. Het rapportcijfer van onze kwaliteitsinspecteur kwam op een mooie 8 uit. 
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 Najaars tocht   Zaterdag 2 Oktober   Het Rijk der duizend eilanden - Broek op Langendijk 

Het Rijk der duizend eilanden is de naam voor de oorspronkelijk meer dan vijftienduizend akkers op kleine 
eilandjes die zijn aangelegd rond de Noord-Hollandse dorpen Broek op Langedijk, Zuid- en Noord-
Scharwoude.  Ten tijde van de varkenspest in de 13e eeuw besloot men om de dieren in quarantaine te 
stellen. Dit deden de boeren door aparte eilanden te maken. De vruchtbare grond die men overhield bij het 
maken van de sloten werd gebruikt om het land op te hogen. Tegenwoordig is een  groot gedeelte van het 
oorspronkelijke eilandenrijk verdwenen en omgetoverd tot woon en natuur gebied. 

 

We gaan hier een tocht maken van circa 15 kilometer. 

Verzamelen op het Fort 8.00 uur 
Vertrek 9.00 uur of zo mogelijk eerder 
 
 
Transport van de kano’s gebeurt met de Kanokar. 
 
Om iedereen naar locatie te krijgen zullen wij gebruik moeten 
maken van chauffeurs die willen rijden en een aantal medevaarders 
willen meenemen. Indien je wil rijden geef dit dan op bij je 
aanmelding. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en rijders 
zullen wij dan kunnen vragen of het inderdaad wil rijden. 
   
 
Voor deze tocht vragen wij een kleine bijdrage van 5 Euro ter 
vergoeding van benzinekosten van de rijders. 
 

 
 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met Arjan Zwetsloot 
 
 
Voor alle tochten geldt dat je je bij interesse kan inschrijven via evenementen@kvspaarndam.nl of je naam 
bijschrijven op de lijst die voorafgaand aan elke tocht wordt opgehangen in ons clubhuis. De capaciteit voor 
wat betreft het aantal inschrijvingen ligt rond de 20 deelnemers. Dus vol is vol. Tijdstip verzamelen op het 
fort om 08.00 uur, gezamenlijk opladen, gauw een bakje koffie en vertrek uiterlijk te 09.00 uur. Neem zelf 
je lunch, lekkers en drankjes mee. En denk erom, welk jaargetijde dan ook, neem warme en extra 
(regen)kleding mee, je weet maar nooit. Voor regen wijken wij niet uit, wel voor te harde wind en onweer. 
Kort vooraf wordt je hierover op de hoogte gehouden 
 
https://www.kvspaarndam.nl/pg-28452-7-125264/pagina/aanmeldformulier_openingstocht.html 

Najaars tocht Zaterdag 2 OktoberHet Rijk der duizend eilanden - Broek op Langendijk 
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 Afsluittocht Zaterdag 30 Oktober - Kromme Rijn en door Utrecht Centrum   
  

We maken een mooie tocht van ca. 20 km over de Kromme Rijn, langs boomgaarden, landgoederen en 
rivierenlandschap langs de Utrechtse Heuvelrug. Tevens doorkruizen wij het centrum van Utrecht. 
De tocht is een herhaling van 2019 en voor dit jaar hebben wij droog weer bestelt.   
 
Aansluitend eten we ( als het kan)  volgens de traditie van de KVS gezamenlijk pannenkoeken op het fort. 
 

 Tevens gezocht pannenkoekenbakkers voor deze dag  
 Om iedereen naar locatie te krijgen zullen wij gebruik moeten maken van chauffeurs die willen 

rijden en een aantal medevaarders willen meenemen. Indien je wil rijden geef dit dan op bij je 
aanmelding. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en rijders zullen wij dan kunnen vragen 
of het inderdaad wil rijden. 

 Voor deze tocht vragen wij een kleine bijdrage van 5 Euro ter vergoeding van benzinekosten 
van de rijders. 

 

 
 
Verzamelen om 8.00  uur vanaf het fort . 
Vertrek 9.00 uur of zo mogelijk eerder 
 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met Arjan Zwetsloot 
 
Voor alle tochten geldt dat je je bij interesse kan inschrijven via evenementen@kvspaarndam.nl of je naam 
bijschrijven op de lijst die voorafgaand aan elke tocht wordt opgehangen in ons clubhuis. De capaciteit voor 
wat betreft het aantal inschrijvingen ligt rond de 20 deelnemers. Dus vol is vol. Tijdstip verzamelen op het 
fort om 08.00 uur, gezamenlijk opladen, gauw een bakje koffie en vertrek uiterlijk te 09.00 uur. Neem zelf 
je lunch, lekkers en drankjes mee. En denk erom, welk jaargetijde dan ook, neem warme en extra 
(regen)kleding mee, je weet maar nooit. Voor regen wijken wij niet uit, wel voor te harde wind en onweer. 
Kort vooraf wordt je hierover op de hoogte gehouden. 
 
 
https://www.kvspaarndam.nl/pg-28452-7-125264/pagina/aanmeldformulier_openingstocht.html 
 
Afsluittocht Zaterdag 30 Oktober - Kromme Rijn en door Utrecht Centrum 
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11-Stedentocht 2021 
  
Zondag 15-08-2021 van Franeker – Burdaard ca. 35km 
Early Birds. Anja was er 06:30 en we hebben er zin in! Goan erveur!! Koffie met Petra en Robin in Zurich, leuke tent 
met grappige tafel van fiets en oud brommertje, heel crea. Op naar Franeker bij kanoclub Onder de Wadden. Brengt de 
herinnering terug van de Non Stop waha. Het was een best pittige eerste dag met stroperig varen door de slootjes en 
ik dacht totaal 39 km. Camping Burdaard is geinig en heeft een hele hoge kant, de zwaar beladen kajaks op de kant 
slepen ging best goed. Milco was boodschappen doen en kwam ons verrassen met een door hem gemaakte culinaire 
Pasta di Milco, helemaal top natuurlijk na de 1e dag. De weersvoorspellingen zijn veel regen en wind brrrr. 
#Fantastisch 11Steden T-shirt gekregen van Petra met routekaarten Te attent en Te lief gewoon! WE LOVE PETRA 
 

                                  
  

Maandag 16-08 van Burdaard – via Dokkum naar Leeuwarden ca. 
35km 
’s Ochtends in de regen eten en tent opruimen en op naar Dokkum 
(10km) waar we koffie met oranjekoek namen. Regen regen en hup de 
boot in 10km terug langs Burdaard naar de Barthlehiem brug met 
hoge uitstap waar ik foto’s maakte van platliggende kayakkers 
scharrelend in hun luiken. We hoorden hard lawaai en de brug van 
Barthlehiem werd geschraapt door een grote boot , na grondige 
inspectie van Robin bleek dat er schade aan de brug was. 
Op naar de tegeltjesbrug waar ik na lang zoeken Jan Kokmeijer (voor 
sommige een bekende) gevonden had en met hem samen op de foto 
sta die ik hem ga sturen. Als toetje na alle windvlagen, wind en regen 
kregen we nog de Bonkevaart. Tjiesus I Hate Bonkie, volle wind recht 
voor onze knar en ja dan heb ik het over windkracht 7 met uithalen 
naar 8 zucht… Daarna nog via prachtige route (wel lang, voelde mijn 
armen steeds zwaarder worden) naar de geweldig mooie camping 
Taniabrug die Petra weer had uitgezocht. Voelde bijna als Zweden 
direct aan het meertje met je tent. EN verrassing Deel II want daar 
stond Wiep (de zus van Anja) met heerlijke tapas, de weduwe Joure en 
wijntjes op ons te wachten. Wat een feestje! We zouden aan de BBQ 
maar teveel wind en regen. Gelukkig konden we schuilen in de grote 
boerderij waar we ook de gehaalde wok maaltijd hebben gegeten. Tent 
van Wiep stond te fladderen in de wind (inmiddels storm tot 9) en 
Robin heeft m windproof vastgezet, fijn Robin altijd heb je wel een 
goeie tip of oplossing! 
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Dinsdag 17-8 van Leeuwarden via Sneek naar IJlst ca. 36km 
In Sneek zijn we nog even door de stad gevaren langs (en met je boot onder) de fontein. Dan Zoek Zoek Zoek waar is 
de ingang van de camping Geeuwpolle. De ‘geheime’ camping was onzichtbaar door het overwoekerde riet waar we 
doorheen moesten varen alwaar de spraakzame en goedlachse boer ons stond op te wachten. We mochten zelf een 
plek zoeken tussen de verlaten campinghuisjes/caravans. Na kokkerellen bij de tent (Marga had heeel veeel 
boodschappen gehaald) koffie gedronken in IJlst tegenover de oude schaatsenfabriek. 
 

                        
 
Woensdag 18-08 van IJlst via Sloten naar Stavoren ca. 40 km 
Early Bird via Slotermeer met heerlijke golven naar Marina Stavoren. Iedereen had een Grutte Laitsje op z’n gezicht 
op het meer. Helaas smaakte het na het meer niet meer naar meer…. Zucht wat een eind, dachten iedere keer de 
Marina te zien maar helaas we moesten eerst nog langs 3 andere havens. Twee gasten op een zeilbootje wilden ons 
een sleepie geven maar wij haalden ze later bij de brug weer in, hihi. Een passant zeiler vroeg waar we heengingen en 
waar we vandaan kwamen, hij was Impressed yessss. Op de Marina kwamen nog meer kayakkers aan en na een 
kletspraatje met hun een heerlijk luxe warme douche. Helaas (nou ja helaas) te veel wind om te koken dus een hapje 
gaan eten in t dorpsrestaurant waar Marga de zeer leuke jonge ober zo gek maakte met haar vragen dat hij z’n 
dienblad met glazen over haar heen liet vallen. Na het toetje met in likeur gedrenkt suikerbrood zijn we langs de dijk 
teruggelopen. Langs gekleurde huisjes a la Curaçao maar dan alleen kouder, gingen we terug onze vochtige tentjes in. 
  
Donderdag 19-08 van Stavoren via Hindelopen en Workum naar Bolsward ca. 32km 
De Early Birds waren natuurlijk als eerste vertrokken na een trage start van Marga, arme Marga ik had met haar te 
doen, dappere doorzetter ging als een speer, veel beter dan dat ik m de eerste keer deed. Weet hoe zwaar het kan zijn 
op tijd alles weer in je boot te hebben en met armen zo zwaar als die van de Hulk de eerste 10 minuten te peddelen. 
Regen Regen Regen en Wind veel Wind. Nat en verlangend naar soep door Hindelopen gelopen J. Helaas de wat stugge 
Hindeloopse had alleen nog taart op t menu, de lunch was nog niet klaar. Geen soepelicious L Op naar Workum de 
stad van Joopie Huisman. Jaaaa Moesterdsoep met zalmsnippers, smaakte verrukkulluk!! Vier gingen er shoppen en 
bij 2 charmante frieske poppes een kadootje voor Wiep gescoord die jarig was, Oant Moarn. Ik bleef lang kletsen met 
de dames en was Anja, Marga en Robin kwijt. Peet d’r geduld werd weer eens op de proef gesteld,  aiaiai caramba. Na 
kletspraatje (uit de Achterhoek) met de Zwarte Beer (dacht eerst bruine beer maar dat blijkt iets anders te zijn…) op 
naar Bolsward. Tijdens de rit 1 afslag verkeerd waar Marga Anja en Robin een jochie hielpen om zijn vastgelopen 
dobber uit de modder te bevrijden. 
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Soms kan je zooooo blij zijn een paar huizen te zien na een zware stroperige rietkraagtocht. In Bolsward scheen de 
zon en gingen we shoppen. Achter de voetensteunen is nog wel een plekje. Prachtig midden in de stad aangemeerd en 
Petra zag de organisator van de Non Stop varen. Wist tot nu toe niet dat Petra een volger is en met Marga rende ze 
hem zwaaiend tegemoet, te grappig, hij hoorde ze en zwaaide terug. Terrasjestijd bij de boten. De rondvaartman was 
agressief en onaardig tegen Marga toen zij hem charmant vroeg of hij iets verderop wilden gaan liggen omdat hij 
tegen haar roertje aanlag. WE KNOW PLACES WHERE NOBODY WILL FIND YOU….. (voor de kenners). Slapen bij het 
voor sommige welbekende lege zwembad waar we een gestrande Dajakker met polsklachten, genaamd Chris van de 
groep van Hessel (die ook gestopt was geloof ik) aantroffen. Zeer veel regen, zeer nat gras en ook koud onder de 
schutkleur tarp van Robin naast een live voetbalwedstrijd alwaar ik mijn dip a la man met de hamer had. Ik wilde de 
pijp aan Maarten geven en een taxi bellen om mijn kayak op te halen waaahhh uitgeput en geen honger, maar Robin 
zei dat Anja mij wat te eten moest geven en zij maakte een crea marokaanse avocado soep. Petra kreeg haar nichtje 
met haar man nog even op bezoek, heel leuk. 
Vroeg de natte tent in die steeds zwaarder wordt in Luikie 3. Alles nat en klam en koud KEEP MOVING soms vraag je 
je af waarom vind ik dit leuk. 
  
Vrijdag 20-08 van Bolsward via Harlingen naar Franeker home sweet home alabama 
Oh ik geloof dat ik een dag door elkaar heb gehaald maar dat mag de pret niet drukken en weten de lezers dat niet. 
Het is DROOG en we gaan naar het startpunt. Ineens is dat heel snel en heel jammer. 
Rob en de dochters van Petra stonden ons op te wachten Waanzinnig lief met een Fries paspoort en een mooie fles 
Drentse koffielikeur. Rob en girls Dankie Dankie voor deze geweldige binnenkomst. Mission Complete…. 
 

                             
 
# Petra dank je voor je geweldige voorbereiding en uitzoeken van de diverse leuke campings 
# Robin bedankt voor je goeie tips en voor af en toe de zweep erover tijdens het varen 
# Marga bedankt voor je positieve gezelligheid, je bent een tijger alhoewel we nog nooit een tijger in een kayak 
hebben zien varen 
# Anja zoals altijd bedankt dat je mijn steun en toeverlaat bent en nog steeds naast me wil liggen in de tent 
# Milco en Wiep bedankt voor jullie culinaire en mentale steun, much appreciated 
HET WAS EEN MOOIE WARME REGENACHTIGE WINDY PITTIGE LANGE EN TOCH OOK KORTE 11-STEDENTOCHT  
EN GEWELDIG DAT WE HET MET ZN VIJVEN ZO GEZELLIG HADDEN 
                                     
           Belinda                                                                                                                                        
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           Helaas zijn er ook afgelopen maanden inbraak pogingen  

 gedaan en nog steeds wordt er  (vergeten) deuren juist af 

 te sluiten . Nog steeds redenen om iedere keer de deuren 
 goed te sluiten en te controleren.  (geldt ook voor gezellige mensen)

 
   !  Als je het fort als laatste verlaat; 

 
   !  Check altijd of alle deuren goed dicht zitten  
         en de grendels in hun slot zitten 
 
   !  Check altijd de deur naar de toiletten en doe deze op slot. 
 
   !  Doe al de lichten uit, ook in de kleedkamers. 
 
   !  Doe altijd de fort deur op slot met de sleutel!! 

 
 
 

Dit ook als je maar eventjes gaat varen 
 

Ik blijf het je toch zeggen hoor  


