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Beste lezer, 

 

Hier is de nieuwe E-mail Nieuwsbrief van de TKBN met de meest recente informatie over de 

TKBN Vaarkalender. Het geeft je een kort maar compleet overzicht van wat er de komende 

weken op het programma staat bij jouw kanobond.  

 

De Nieuwsbrief is een aanvulling op Kanotities, het tweemaandelijks verschijnende papieren 

magazine dat ieder TKBN lid via de post ontvangt. Wil je meer weten over de tochten en 

activiteiten die je interesse hebben gewekt, kijk dan op onze website www.tkbn.nl onder de 

knop Vaarkalender voor de details, de voorwaarden en de wijze waarop je jezelf kunt 

aanmelden voor de betreffende tocht. 

 

Veel leesplezier en vooral veel kanoplezier toegewenst namens het bestuur van de TKBN.  

Reacties op deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 juni 2015. 

 

Jaap Ruiter 

Redacteur Nieuwsbrief a.i. 

E-mail: nieuwsbrief@tkbn.nl 
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HET PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE WEKEN. 
 
De komende weken en daarmee ook deze Nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken 

van de vele feestdagen en de daarmee samenhangende extra lange vrije weekenden. Velen 

zullen deze dagen gebruiken om het water op te gaan. Het gerucht gaat dat in de Weerribben 

en Wieden met Hemelvaart en Pinksteren vele kanoverenigingen zullen rondvaren. Kano-file 

vermeldingen liggen op de loer! Nu alleen nog hopen dat het weer veel zon en weinig regen 

brengt. Dan heeft iedereen een heerlijk lang weekend in dit bijzondere stukje Nederland. Ook 

voor de grootwatervaarders zijn het drukke tijden met veel aanbod, vooral rond de 

pinksterdagen. 
 

TKBN HEMELVAARTWEEKEND IN OSSENZIJL   

Wo 13 – zo 17 mei, Toer-Cie  

Dit populaire TKBN kanoweekend is met 45 deelnemers al enige tijd volledig volgeboekt.  

 

KAMPER KANO KAMPEER KLASSIEKER (4K) 

Wo 13 – zo 17 mei 2014, KV Skonenvaarder 

Gedurende het Hemelvaartweekeinde gaat voor de 3de keer deze 4-daagse toertocht 

plaatsvinden. De trektocht start en eindigt weer bij Kv Skonenvaarder aan het Drontermeer in 

Kampen. Op woensdag 13 mei is iedereen al vanaf 17.00 uur welkom. Van 14 tot en met 17 

mei vaar je over groot en klein water. Van meren en rivieren van de IJsseldelta tot in de 

kleinste slootjes en kreekjes van Nationaal Park De Wieden. In totaal 100 kilometer in vier 

mooie dag afstanden. Stadjes en dorpen met hun pittoreske aanblik als Vollenhove, Blokzijl, 

Dwarsgracht, Giethoorn, Wanneperveen, Belt-Schutsloot, Zwartsluis, IJsselmuiden en Kampen 

zullen de deelnemers te zien krijgen. Overnachten doen we bij de club, in de haven en op de 

camping. Misschien kun je nog mee als je heel snel reageert. 

 

44e BEKENTOCHTEN WEEKEND 

Do 14 - zo 17 mei, VKC Waalre 

Jaarlijks organiseert de Volmolense Kano Club Waalre de Bekentochten; toeristisch kanoën op 

mooie licht-stromende Oost-Brabantse beken,  gericht op natuurbeleving en gemoedelijk 

samenzijn. Volgens een programma als leidraad kan eenieder naar eigen keuze één, twee, drie 

of vier dagen kanoën. Het programma biedt vaartrajecten van 4 tot 58 km op de volgende vijf 

routes: Boven-Dommel-Gennep-kanoroute, Boven-Dommel-Malpie-kanoroute, Beneden-

Dommel-kanoroute, Aa-kanoroute en de Reusel-Essche-stroom-kanoroute. Starttijd (vanaf 

kampeerterrein) op 14 mei om 12:00 uur. Overige dagen om 10:00 uur. Ingaande dit jaar is 

er een nieuw Bekentochten-programma-onderdeel: de VKC-Bekentochten-BBQ op zaterdag 16 

mei vanaf 18:30 uur. Sluiting aanmelding: Dagelijks tot 1 uur voor starttijd (vanaf 

kampeerterrein). 

 

INTRODUCTIECURSUS KANOVAREN (6 woensdagavonden) 

Woensdag 20 mei, KV Kanowaard 

KV Kanowaard in Heerhogowaard organiseert een introductiecursus kanovaren, die (bij genoeg 

aanmeldingen) begint op woensdagavond 20 mei om 18.45 uur. De cursus duurt 6 

woensdagavonden. Hierna kun je nog een maand lang gratis meedoen aan hun toertochtjes 

om het geleerde in de praktijk te brengen. 

 

           Pampus en De Weerribben 
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RONDE VAN ALMERE 

Zaterdag 23 mei, KV Aquavite 

Welkom op deze kajak-tocht van 35 km  speciaal voor grootwatervaarders.  We bieden je een 

tocht aan over de vaarten door Almere, gevolgd door een traject op het Markermeer, het 

IJmeer en het Gooimeer. De tocht kan ook in de andere richting worden gevaren. Dit is 

afhankelijk van de windrichting en de ervaring van de groepsleden. Het is voor het grootste 

deel een grootwatertocht. 

Er wordt gevaren met een zeekajak. Het dragen van een zwemvest is verplicht. Aan te bevelen 

is een kanokarretje i.v.m.  1 maal overdragen. Verder heb je de standaarduitrusting voor groot 

water en voldoende eten en drinken bij je. We verzamelen om 9.00 uur bij het clubhuis van KV 

Aquavite en vertrekken om 9.30 uur. Vooraf aanmelden voor deze tocht is verplicht en kan op 

de maandag of dinsdag voor de tocht tussen 19.00 en 20.00 uur. Graag je ervaring op groot 

water vermelden.  

   

OVERSTEEK NAAR VLIELAND 

Zaterdag 23 –  maandag 25 mei, Grootwater-Cie 

De oversteek naar Vlieland blijft bijzonder. Dit jaar is het tij heel gunstig in het 

Pinksterweekend. Vooral het vertrek voor de terugtocht in de ochtend geeft in de Vlielander 

Balg een heel bijzonder sfeertje met groepen zeehonden die nog lekker op de zandbankjes 

liggen. De lengte van de oversteek gerekend vanaf Kimswerd is ongeveer 20nM (37 km). Op 

zaterdag vertrekken we van Kimswerd naar Harlingen waar we de Tjerk Hiddessluis passeren 

en vervolgens pauze houden op de Noorderpier. Op hoogwater (HW 13.55 uur) vertrekken we 

en varen via de Blauwe Slenk langs het verboden eiland Griend om vervolgens via de 

Vliestroom nog even een stop in het Fransche Gaatje  te houden vlak bij de FG1 en varen we 

daarna in principe boven de Richel langs naar de tweede strandopgang bij Camping 

Stortemelk.  

Op zondag verblijven we op het eiland of varen we een retourtje West-Terschelling (VT 4 uur 

voor HW 14.54 uur).  

Op maandag vertrekken we om 8.30 uur vanaf het Noordzeestrand (direct na het omklappen 

van de ZS9 dit is ongeveer 6 uur na HW Harlingen 02.50 uur). We varen om de kop van 

Vlieland en buigen bij de haven af naar de Vlielander Balg waar we onder de Richel drooglopen 

en nog even pauze houden totdat het water op dit wantij hoog genoeg is. Daarna gaat het 

verder richting de Inschot 1 boei en via de Blauwe Slenk terug naar Harlingen. Na het 

passeren van de Tjerk Hiddessluis houden we nog even pauze en vervolgen daarna de tocht 

terug naar Kimswerd. Aanmelden: zo snel mogelijk! 

 

HOORN EN OMGEVING 

Di 26 mei, KV Lelystad 

De seniorengroep van KV Lelystad organiseert regelmatig mooie toertochten voor die leden 

van hun vereniging die graag op een door-de-weekse dag er met de kano op uit trekken. Dit 

keer wordt er op dinsdag gevaren zodat u op 2e Pinksterdag desgewenst gewoon met de rest 

van Nederland naar de meubelboulevard kunt gaan of aan een andere tocht uit ons 

programma kunt deelnemen. Meld jezelf minimaal 1 week van te voren aan voor deze tocht. 

 

GROOTWATERTOCHT MUIDERBERG – DURGERDAM - MUIDERBERG 

Za 30 mei, KVIJ 

Dit is een grootwatertocht die ook voor beginnende grootwatervaarders geschikt is. Vaarleider 

is Jan Akkerman van KVIJ. Hij neemt je mee op een tocht over het IJmeer waarbij 

waarschijnlijk ook Pampus wel even wordt aangedaan. Het wordt een tocht van 20 tot 25 km. 

Een voor groot water geschikte kano-uitrusting is verplicht. Bij wind boven windkracht 4 wordt 

er een andere tocht gevaren. Houdt de regionale weersvoorspelling van vrijdagavond 29 mei 

20.00 uur hiervoor in de gaten.  Er kunnen maximaal 8 deelnemers mee met deze tocht. 

Aanmelden voor woensdag 27 mei. 
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BIESBOSCH AVONDTOCHT 

Za 30 mei, Toercommissie 

Ook dit jaar organiseert Paul Knaapen, onze regio vertegenwoordiger voor de Biesbosch, weer 

een avondtocht in de Brabantse Biesbosch. Officieel is het varen op dit tijdstip niet toegestaan 

maar bij uitzondering is hiervoor toestemming verkregen. De tocht heeft als thema “In de ban 

van de Linie-crossers”. We varen langs diversen plaatsen waar tijdens de 2e wereldoorlog de 

onderduikers en de gevangen genomen Duitsers geslapen hebben in boten en arken. 

Onderweg zal Paul je verschillende  spannende verhalen uit de oorlogsjaren 1943-1945 

vertellen. We starten om 21.00 uur.  Deze tocht is ook geschikt voor Canadees vaarders. 

Aanmelden voor deze unieke tocht doe je voor 27 mei. 

 

Uitgebreide  informatie over alle bovenstaande activiteiten vind je op de site www.tkbn.nl 

achter de knop Vaarkalender en/of in Kanotities 2015-2. 

 

 

Tochten waarvoor je jezelf nu al moet aanmelden. 
In het algemeen geldt dat je jezelf voor meerdaagse kampen en toertochten tot enkele 

maanden tevoren al moet aanmelden. Bij grootwatertochten is het aantal deelnemers om 

veiligheidsredenen vaak beperkt. Wacht ook daarmee dus niet tot de laatste week met jezelf 

op te geven als deelnemer. Dat voorkomt wellicht dat je achter het net vist.  

Het TKBN Hemelvaartkamp in Ossenzijl is inmiddels volledig volgeboekt. Van andere tochten is 

het soms (nog) niet bekend bij ons hoe de laatste stand van zaken is. Meldingen via 

vaarkalender@tkbn.nl zijn welkom. 

 

Datum  Evenement Organisatie 
vr 12 – zo 14 juni   Laagwater zwerftochten op het Wad     Grootwater-Cie 
za 13 – zo 14 juni   WW-weekend Arras     WW-Cie 
vr 26 juni – zo 5 juli TKBN Buitenlandtrektocht over de Spree Toer-Cie 
za 27 juni - za 4 juli   Zeekajakweek Côte de Granit Rose, Bretagne, Frankrijk W Noort & A Kuiter 
za 4 – do 23 juli 21e internationale Elbefahrt DKV 
zo 5 juli – zo 12 juli Zeekajakweek Finistère, Bretagne, Frankrijk Walter Noort 
vr 17 – di 21 juli Ronde van West Vlaanderen  PC West Vlaanderen 

vr 24 juli – za 8 aug TKBN Zomerkamp in Giethoorn Toer-Cie 
za 1 – za 8 aug Stad & Ommelandtocht S&O 
za 1 – zo 15 aug 55e trektocht in Polen op Drweca & Wisla KTW-Chelmno 
zo 13 – zo 20 sept  Zeekajakweek Pointe du Raz, Bretagne, Frankrijk Walter Noort 
za 19 – zo 20 sept    Biesbosch Kano Experience      Dajaks, BB & Breda  
 

Laatste nieuws 
 
UNTERE SAALETOCHT 

Di 7 t/m wo 15 juli, KC Schönberg 

Deze trektocht over de Saale gaat van Schönburg naar Barby aan de Elbe met daarna nog een 

gedeelte op de Elbe tot Schönebeck. De dagafstanden variëren van 18 tot 40 km. In totaal 

vaar je 175 km over rustig stromend water langs prachtige stadjes zoals Bernburg. Je passeert 

17 sluizen die alle bediend worden. Vanuit Schönebeck rijdt een speciale bus met 

botenaanhanger terug naar het startpunt. Je overnacht bij kanoverenigingen in je eigen tentje. 

Er is geen bagagevervoer dus alles moet mee in je eigen boot. Ook worden er meerdere 

excursies aangeboden.  Je kunt ook een gedeelte van de tocht meevaren. De aanmelding sluit 

19 juni of als het maximale deelnemers aantal van 75 personen bereikt is. Voor verdere details 

zie http://www.kanupaddler.de/_USF2015.htm Neem je TKBN lidmaatschapskaart mee en je 

krijgt dezelfde korting als DKV leden. Wil je de week verlengen dan kun je voorafgaand ook de 

4-daagse Obere Saaletocht varen. Nadien doorvaren op de Elbe is natuurlijk ook mogelijk.   

     
Wil je deze Nieuwsbrief niet langer ontvangen? Meld je af via www.tkbn.nl door in te loggen op de site en dan 

rechtsonder op de knop Afmelden te klikken.  

http://www.tkbn.nl/
mailto:vaarkalender@tkbn.nl
http://www.kanupaddler.de/_USF2015.htm
http://www.tkbn.nl/

