Zondag 27 februari en zondag 9 oktober
Dinkel
Te varen afstand:

Ca. 18 km.

Soort water:

Beek, stromend en slingerend

Voor:

Liefhebbers van natuur, bochten, onthaasters

Verzamelen Botenhuis:

08.00 uur

Startpunt:

Losser (ca. 60 km)

Eindpunt:

Het Lutterzand (ca. 60 km)

Tochtleiders:

Ben van der Krabben

Soort boot:

Toerkano of ww-boot

Bijzonderheden:
Eén van de leukste kanobeken van ons land, lekker slingerend en voor het grootste deel door
weilanden en bossen met als hoogtepunt de passage langs het Lutterzand, een diep uitgesleten
zandverstuiving. Overdragen hoeft meestal niet, maar kan nodig zijn als er ergens een boom over de
beek ligt, of het water te hoog is.
Niet te missen voor de echte
liefhebber
We varen stroomaf, het is dus
geen rondje. Er moet een auto
en/of botenwagen naar het
eindpunt worden gebracht. Dat
kost tijd en de meesten zullen
dan ook even moeten wachten
bij het startpunt tot de
wegbrengers terug zijn. Houd
hier rekening mee als het wat
kouder is.

Zondag 13 maart toervaren Wieden
Te varen afstand:

ca 10 of ca 20 km

Soort water:

Vaarten en plassen

Voor:

Liefhebbers van natuur, stilte, weidse uitzichten of gewoon voor km
vreters

Verzamelen Botenhuis:

08.00 uur

Startpunt:

Belt Schutsloot (ca 80 km)

Eindpunt:

Belt Schutsloot

Tochtleiders:

Bert van Eijden

Soort boot:

Toerkano

Bijzonderheden:
Nationaal Park Weerribben Wieden is het grootste laagveenmoeras van West Europa met vele
vaarten, kanalen en plassen een kanoparadijs “om de hoek” Prachtige uitzichten en besloten tunnels
van bossen.

Vaak geweest, verveeld nooit.

Zondag 20 maart Muiderberg Durgerdam v.v.
Te varen afstand:

ca. 26 km

Soort water:

Randmeren, groot water

Voor:

Beginnende groot watervaarders en gevorderden

Verzamelen Botenhuis:

08.00 uur

Startpunt:

Muiderberg, Zilverstrand bij de Hollandse Brug (94 km)

Eindpunt:

Muiderberg

Tochtleiders:

Tom de Ridder

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender

Bijzonderheden:
Een mooie opwarmtocht voor de gevorderden en een leuke kennismaking met wat groter water voor
de aspirant groot watervaarders. Niet te lang, niet te kort. Afhankelijk van de wind is er golfslag
mogelijk.

Pauzeren in Durgerdam.
Zouden ze er nog appeltaart hebben?
Vooral met wat golven een heerlijke tocht om wat ritme op te doen, en misschien zelfs wat te surfen.

Zondag 27 maart Rondje Zutphen, de klassieke seizoen opener van Anax
Te varen afstand:

Ca. 17 km

Soort water:

IJssel, Twenthekanaal, Groene Kanaal, Berkel en IJssel

Voor:

Iedereen

Vertrek botenhuis:

10.00 uur

Start en eindpunt:

Botenhuis

Tochtleider:

-

Soort boot:

Toerkano

Bijzonderheden:
De traditionele opening van het vaarseizoen bij het begin van de zomertijd. We trappen het seizoen
af met het rondje, en varen vervolgens de vrijdagavonden tot we aan het einde van september
afsluiten met onze eigen Veluwerally.
Het rondje Zutphen varen we zonder tochtleider, maar het is wel de gewoonte dat we op elkaar
letten en op elkaar wachten, een hand uitsteken bij het overdragen en helpen waar dat nodig is.
Er zitten 4 overdragingen in, waaronder 2 waarbij een karretje erg handig is. Bij de sluizen van het
Twenthekanaal, en waar de Berkel uitmondt in de IJssel.
In de stad varen we onder De Overwelving door, daar is de kans redelijk groot dat het licht kapot is.
Een zaklamp kan dan wel handig zijn.
Voor de mensen die in de
winter niet varen: Houd
er rekening mee dat het
water nog erg koud kan
zijn. De kleding is dan ook
op basis van de
watertemperatuur en niet
op die van de
buitentemperatuur.
De meest relaxte manier
om de Anax toervaren
draad weer op te pakken
voor iedereen die in de
winter niet heeft
doorgevaren. Voor wie
dat wel heeft gedaan; ook
een prima dagbesteding.

Zondag 10 april Doesburg-Doetinchem-Doesburg toervaren over de Oude IJssel
Te varen afstand:

Ca. 24 km

Soort water:

Rivier, maar nauwelijks stroom

Voor:

Iedereen

Verzamelen botenhuis:

8.00 uur

Start en eindpunt:

Doesburg (20 km)

Tochtleider:

Ben van der Krabben

Soort boot:

Toerkano

Bijzonderheden:

Een tochtje lekker dicht bij huis op De Oude IJssel, zijrivier van de IJssel.
Vroeger was dit de hoofdstroom
vanaf de Rijn, nu een afvoer van
voornamelijk regenwater vanuit
Duitsland naar Doesburg. Rustig
water en geschikt voor alle
vaarders met een beetje
conditie. Start bij de sluis in
Doesburg, pauze in Laag Keppel
na 7 km en omkeren in
Doetichem na 12 km.
Zowel in Doetinchem als Laag
Keppel gelegenheid om de
benen te strekken want bij overdragingen lukt dat niet. Die zijn er niet.

Zondag 17 april Lauwersoog Schiermonnikoog veerhaven v.v. (1e Paasdag)
Te varen afstand:

Ca. 20 km

Soort water:

Waddenzee

Voor:

Beginnende grootwatervaarders en gevorderden , beiden met
Voldoende conditie. Zie de bijlage bij de kalender

Verzamelen botenhuis:

07.00 uur

Start en eindpunt:

Lauwersoog (190 km)

Tochtleider:

Wim de Beer

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender

Bijzonderheden:
Hoog water Delfzijl 13.08 uur
Het tijdschema:
Reis:

07.15 - 09.30 uur

Afladen en omkleden tot vertrek:

09.30 - 10.15 uur

Varen pauzeren, varen :

10.15 - 14.00 uur

Omkleden en opladen:

14.00 - 14.45 uur

Reis:

14.45 – 17.15 uur

Een relatief korte tocht met toch veel moois van wat het Wad
te bieden heeft, stroomgeulen, zandplaten, slenken en een
pauze op Schiermonnikoog. In de middle off nowhere, maar
er wel mooi op handkracht gekomen.
Een heerlijke kennismakingstocht voor het varen op zout
water, en een echte zeetocht.
Nog vroeg in het seizoen, dus het water zal behalve zout ook
nog koud zijn houd daar rekening mee.

Zondag 24 april, Rondje Biesbosch voor beginners en
gevorderden
Te varen afstand:

15 of 22 km

Soort water:

kreken, groot en klein, rivier de Amer

Voor:

alle leden

Boten laden:

08.00 uur botenhuis

Start-, en eindpunt :

Jeppegat, omgeving van Hank

Tochtleider:

Tom de Ridder en Joop Agterberg

Autoafstand:

130 km

Soort boot:

toerkano

Bijzonderheden:

Afhankelijk van de belangstelling kunnen we er voor kiezen om in twee groepen te varen, een “relax
en niet te groot rondje groep” en een groep met de vaarders die zich lekker in het zweet willen varen
om een groter rondje te varen. Meld
je tijdig aan en geef aan waar je
voorkeur ligt.
De Biesbosch is een zoetwaterdelta
van ca. 8000 ha groot, een doolhof
van rivieren met eilandjes
wilgenbossen en kreken. Soms breed,
soms kruip door sluip door. In
voorgaande tochten hebben we ook
regelmatig wild gespot, reeën, bevers
en zelfs de zeearend.

Zondag 1 mei, toervaren Hilversum Loosdrechtse
Plassen
Te varen afstand:

Ca. 25 km

Soort water:

Kanaal, rivier en plassen

Voor:

Kanoërs met voldoende conditie

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Haven Hilversum

Tochtleider:

Tom de Ridder

Autoafstand:

85 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden:
Een afwisselende tocht waarbij we eerst vanaf de start
door het Hilversums Kanaal naar de Vecht varen. Daar
gaan we linksaf over dit erg leuke riviertje met zijn
prachtige landhuizen. We varen naar de Mijndense Sluis en schutten daar richting de Loosdrechtse
plassen. Deze steken we over om via de s’Gravelandsche Vaart en nog een sluis weer in het
Hilversums Kanaal terug te komen.
Nog nooit geschut? Dan is dit wellicht je vuurdoop.

Zaterdag 14 mei, Nieuwe Maas Rotterdam, groot water gevorderden
Te varen afstand:

Ca. 22 km

Soort water:

Druk bevaren rivier

Voor:

Kanoërs met een goede conditie en ervaring met grootwater en golfslag.

Boten laden:

06.30 uur

Start en eindpunt:

Parkeerplaats Nesserdijk Kralingen

Tochtleider:

Wim de Beer

Autoafstand:

125 km

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender

Instappen:

10.15 uur

Einde pauze:

14.30 uur

Bijzonderheden:
Een tocht door Rotterdam, over de Nieuwe Maas en langs de havens die Rotterdam groot gemaakt
hebben.
Het is geen zeetocht, maar we hebben wel te maken met golfslag en het getij. Het grootste deel van
de dag loopt de stroom naar het westen, echter vanaf een uur voor hoogwater tot twee uur na
hoogwater loopt hij naar het oosten. Daar willen we op de terugweg van profiteren.
We starten vlak bij de Brieneroordbrug en varen langs de Noordoever naar het westen. Onderweg
maken we een slinger door de (museum)havens om uiteindelijk net voorbij Heyplaat over te steken
naar de zuidoever. Dan varen we een klein eindje terug om te pauzeren op Heyplaat. Hier is een
strandje waar we kunnen uitstappen. Dit is het voormalige quarantainegebied. Na de pauze komt het
water weer op, en varen we met de stroom mee terug naar het vertrekpunt waarbij we als er nog
energie over is een rondje onder de Brieneroordbrug kunnen maken.
Op de heen
weg is er tijd
genoeg om een
kijkje te nemen
in de havens
waar de
zeeschepen
worden geladen
en gelost. Dat is
vanuit de kano
gezien zeker
een imposant
gezicht.
Het is een tocht met contrasten, de museumhaven en een stukje oud Rotterdam tegen de
supermoderne skyline. De moderne bruggen tegen de monumentale hef.
Let op, er ontstaat door scheepvaart op sommige punten een enorme klotsbak. Stevig in de boot
zitten is daar zeer wenselijk.

Zaterdag 21/5 tot en met zaterdag 28/5
Week zeekanovaren vanaf het eiland Tåsinge
Tåsinge ligt tussen Langeland en Funen. Het gebied rond Tåsinge kenmerkt zich door een archipel van
kleine eilandjes. In 2018 hebben we vanuit een vakantiehuis in de buurt van Faborg (Nabbe) al het
westelijk deel verkend en toen, mede door het fantastische weer, een heerlijke week gehad. Deze
keer hebben we gekozen voor het meest westelijke puntje van Tåsinge (720km van huis) zodat we
het oostelijk deel kunnen verkennen. Van hieruit kunnen we per dag kiezen welk eiland(jes) we
willen gaan doen. De meeste eilanden zijn bewoond maar er zijn ook enkele onbewoonde eilandjes
bij, altijd goed voor een koffiestop. Eilandjes met de mooie namen ÆRø, Drejø, Hjortø, Birkholm,
Egholm, Halmø, Strynø, Bredholm, Grensholm en Korshavn staan op ons wensenlijstje. Soms
aankomen op een strand met zand of keien maar ook kleine haventjes doen we aan. We kiezen
bewust voor een vakantiehuis omdat het in deze tijd van het jaar ook koud en regenachtig kan zijn, al
zijn onze ervaringen ook anders. Wil je het vakantiehuis opzoeken op internet, kijk dan bij Dancenter
04856. Eenmaal aangekomen hoeven we niet meer te rijden om te kunnen varen en zo blijft het
aantal auto kilometers op de bestemming beperkt.
Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er elke dag gevaren in wisselende samenstelling
van de groep. Een dag zin om te wandelen, fietsen, lezen of gewoon relaxen in plaats van varen kan
natuurlijk ook.
Uitrusting en vaardigheden. We varen op open water dus moet je uitrusting voldoen aan de Anax
standaard voor zeevaren (zie bijlage bij de vaarkalender). Om lekker mee te kunnen varen moet niet
alleen je algemene conditie goed zijn maar ook je vaarconditie en moet je ervaring hebben met
zeevaren, ook onder zwaardere omstandigheden. Dan is het volop genieten in wind en golven.
Tijdens de tocht is het ook genieten van allerlei flora en fauna. Zo hebben we naast veel verschillende
vogels ook zeehonden en bruinvissen gespot op onze tochten door het gebied. Vogelsoorten die je
kunt zien zijn onder andere de stormmeeuw, de kokmeeuw, de zilvermeeuw en de grote
mantelmeeuw noordse stern, de dwergstern, de grote stern, visdief, scholekster, de kievit, de
plevier, de tureluur, de kluut, de grutto, bonte strandloper en de zee-adelaar.
We trekken een week met elkaar op om een gezellige week met elkaar te hebben en lekker te varen.
Van elke deelnemer wordt verwacht mee te doen met koken, schoonmaken, boodschappen doen,
afwassen en eindschoonmaak. Het vakantiehuis is dermate groot dat als je ’s avonds rustig op jezelf
een boek wilt lezen daar zeker ruimte voor is.
Kosten. Tijdens deze week houdt elke deelnemer bij welke kosten gemaakt worden en deze worden
achteraf gedeeld met elkaar. Om een indicatie te geven, gaat het om een bedrag tussen de € 250 en
€ 300. Dit bedrag is inclusief reis, huur huisje en eten.
Vertrek op zaterdag 21 mei 2020 om 06:00 uur terug op zaterdag 28 mei. Voor informatie: Jan &
Trudy, Harry, Ben of Inge & Arjan. Aanmelden bij Arjan per email (arjan.hendriks@upcmail.nl).
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk
Bij aanmelden ga je ook akkoord met het delen van de kosten. Houd er rekening mee dat je, als je de
aanmelding intrekt, wel meebetaalt aan de kosten van het huren van het vakantiehuis.

Zaterdag 21/5 tot en met zaterdag 28/5
Frankrijkweek, we zakken de Allier af
De rivier de Allier ontspringt in het Cevennen
gebergte, in de Moure Gardille op 1503 meter
hoogte. De rivier stroomt met veel snelheid vanuit
Lozere om door te dringen in de Haute-Loire ten
zuiden van de Auvergne. De tumultueuze wateren
slijten een route tussen de vulkanische basalt
plateaus van Velay en de graniet plateaus van
Margeride, waardoor er een uitzonderlijke
natuurlijke bezienswaardigheid ontstaat: de Gorges
de l’Allier.
Een paradijs voor actieve vakanties: Wandeltochten, fietsen, mountainbiken, raften, kanoen,
kajakken en zwemmen… maar het is ook een land dat een rijk erfgoed bewaard en waardeert:
pittoreske dorpjes, Romaanse kerken, muurschilderingen, rots kastelen en de toeristische trein… die
de avontuurlijke geesten en de natuurliefhebbers zal weten te bekoren om zich te komen
ontspannen in het kielzog van de zalm.
Aldus de wervende tekst van een plaatsje aan de Allier.
Lavoute Chilhac hebben we bedacht als ons startpunt om de Allier af te zakken, dat is een stukje
voorbij de Gorges want die zijn voor ons niet bevaarbaar.
Het is een oud plan “we moeten nog eens een trektocht op de Allier maken” Inmiddels zijn de
bedenkers van het plan allemaal grijs en wordt het tijd het ten uitvoer te brengen. Dus, bij voldoende
aanmeldingen en voldoende water in de rivier gaan we. Bij onvoldoende aanmeldingen of water
gaan we ook, maar kiezen we wellicht een andere bestemming.
We hebben al flinke stukken Allier gevaren, en voor wie dat nog niet gedaan heeft; hij zal je niet
teleurstellen, het is er prachtig, er is vlotte stroming, er is rust en stilte, vogels en vissen en weinig
mensen. Er zijn campings, maar ook plekken om wild te kamperen. Mooie dorpjes en stadjes om
boodschappen te doen of wat te
drinken. Het is makkelijk om flinke
dag afstanden te varen want de
stroming helpt goed mee. 40 km op
een dag is al probleemloos gedaan,
met als opmerking aan het einde;
“zijn we er nu al”.
Het met onze kano’s te bevaren
deel is ongeveer 287 km. Dat geeft
wel mogelijkheden voor een
weekje peddelen. Onderweg
komen we ook wel plekken tegen waar je er bij wat mindere waterstand uit moet, en om moet
dragen/rijden. Een stuw of wat zit er ook in, maar het zal overwegend lekker varen zijn.

Uiteraard is er logistiek gezien wel wat te regelen. Hoe we dit gaan doen zullen we in onderling
overleg bepalen. In ieder geval vertrekken we op zaterdag 16 mei en komen we de zaterdag (of
eventueel zondag daarna)
weer terug.
De Allier is een rivier
formaat IJssel, alleen
hebben de Fransen hem
rivier gelaten. Hij meandert
door het landschap zoals
een rivier dat hoort te doen.
Slecht bij steden en dorpen
is er wat gecultiveerd. Er zijn
veel bochten, vaak diep
uitgesleten, zandbanken,
resten van of complete
meegespoelde bomen. Het
is er heerlijk varen.
Voor wat betreft de kosten
is het optellen en delen van
reis en verblijfkosten en
andere zaken die
noodzakelijkerwijs
gezamenlijk zijn.
Geef je je vroeg op, dan
weten we voor hoeveel
mensen we e.e.a. moeten
organiseren, en kunnen we
bekijken wat de
mogelijheden zijn voor wat
betreft kamperen en
logistiek.
Aanmelden kan bij Wim de
Beer of Tom de Ridder.
Graag voor 31 maart

Zaterdag 11 juni, Rondje Simonszand, zeevaren voor gevorderden
Te varen afstand:

Ca. 48 km

Soort water:

Waddenzee

Voor:

Gevorderde zeevaarders met uitstekende conditie

Verzamelen botenhuis:

06.30 uur

Start en eindpunt:

Noordpolderzijl (175 km)

Tochtleider:

Wim de Beer

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender

Bijzonderheden
Hoog water Delfzijl:
Vertrek Anax:
Aankomst NPZ:
Instappen NPZ:
Aankomst Simonszand:
Vertrek Simonszand naar Schiermonnikoog
Aankomst Schiermonnikoog:
Vertrek Schiermonnikoog:
Aankomst NPZ:
Opladen, omkleden en wegwezen:
Ergens wat eten scoren en naar huis:

09.59 uur
07.00 uur
09.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
14.15 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
laat.
Het is lang licht rond deze tijd, en dat hebben
we nodig bij deze lange tocht. Ook wel met een
flinke pauze op Schier om op de kentering te
wachten, maar er moet ook een flink stuk
gevaren worden. Stroom mee, dat wel.
Noordpolderzijl is alleen bevaarbaar rondom
hoogwater. Veel vroeger terugzijn heeft dan
ook geen zin. Wadlopen is er niet bij daar,
wegzakken wel.
Dit is het mooiste en stilste stuk van de
Waddenzee

Zondag 19 juni, toervaren op De IJssel, Zutphen-Olst-Wijhe
Te varen afstand:

Ca. 36 km (of tot Olst ca. 29 km)

Soort water:

Kanaal, rivier en plassen

Voor:

beginners en gevorderden met
redelijke conditie

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Zutphen, Wijhe (of Olst)

Tochtleider:

Hans Ferwerda

Autoafstand:

35 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden
Voor wie gewend is bij Het Gorsselse gat weer om te
keren een mooie gelegenheid eens een ander stukje van
de IJssel te bevaren. Rustig met de stroom mee afzakken.
Voor wie er een tijd niet geweest is, er is door Ruimte
voor de Rivier het e.e.a. veranderd waardoor het zeker
niet minder aantrekkelijk is geworden

26 Juni, Rondje Oudewater Montfoort, 19 km toeren voor iedereen.
Te varen afstand:

Ca. 19 km

Soort water:

Vaarten en riviertjes

Voor:

iedereen

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Linschoten

Tochtleider:

Geert Hiddink

Autoafstand:

108 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden
Een mooi rondje voor een zomerse dag, stilstaand water en van alles wat.
De start is in Linschoten, we varen naar Montfoort en vandaar over De Hollandse IJssel naar
Oudewater. Daar is een zelf te bedienen sluisje om naar de Lange Linschoten te komen. Deze
kronkelt nogal en brengt ons terug naar Linschoten.

Onderweg is er voldoende gelegenheid tot pauzeren, of om even een kijkje te nemen in Oudewater.

Zondag 10 juli, Overijsselse Vecht Hardenberg-Ommen
Te varen afstand:

Ca. 25 km

Soort water:

Rivier

Voor:

iedereen

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Hardenberg

Tochtleider:

Hans Ferwerda

Autoafstand:

80 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden
We zakken de vecht af, langzaam stromend water
en geschikt voor iedereen met een klein beetje conditie.
Het is erg lang geleden dat we met Anax naar de Vecht zijn geweest. Sindsdien is hier ook veel
veranderd, er zijn bochten bijgemaakt om het water langer vast te houden en de oevers zijn
aangepakt. Tijd om er eens een kijkje te nemen.

Onderweg zijn er een paar hindernissen, de stuwen bij Diffelen en Junne. Overdragen, schutten of de
vistrap nemen? Die bij Diffelen kan bevaarbaar zijn, en anders is er een mooie gelegenheid een pauze
in te lassen.

Zondag 17 juli, Rondje Tiengemeten, grootwater voor beginners
Te varen afstand:

Ca. 20 km

Soort water:

Het Haringvliet, voormalige zeearm

Voor:

beginnende en gevorderde groot watervaarders

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Nieuwendijk

Tochtleider:

Ben van der Krabben

Autoafstand:

120 km

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender

Bijzonderheden
Deze tocht hebben we al vaak
gevaren, en vervelen doet het
niet. Het is afwisselend, en als
het een beetje uit het Westen
waait heb je er prachtige
surfgolven, vooral tussen het
eiland en de startplaats.
Vroeger voeren we rond het
eiland, en pauzeerden ergens
aan de zuidkant. Dat mag
helaas niet meer sinds dit
eiland is teruggegeven aan de
natuur. Om te pauzeren moeten we nu oversteken naar Stad aan ’t Haringvliet of Den Bommel. Dit is
een mooi oefenrondje omdat het een rondje is, en je als het wat waait de wind en golven ook van
verschillende kanten moet trotseren.

Zondag 21 Augustus, Rondje Engelsmanplaat Rif, zeevaren voor gevorderden
Te varen afstanden: Rond het Rif ca. 30 km
Soort water:

Waddenzee en een klein stukje Noordzee

Voor beginnende en gevorderde zeevaarders met een goede conditie
Tijdschema Rondje Rif
Tochtleider:

Joop Agterberg

hoogwater Delfzijl 07.15 uur
Te varen afstand:

ca 32 km

Verzamelen voor rondje Rif:

05.15 uur

Opladen en autorit tot:

07.30 uur (190 km)

Gereedmaken voor varen tot: 08.15 uur
Aankomst op Het Rif:

ca. 11.15 uur

Pauzeren tot ca:

13.15 uur

Aankomst Lauwersoog:

ca. 15.15 uur

Bijzonderheden:
Pauzeren op Het Rif is toegestaan van 3h voor tot 3 h na hw Lauwersoog, dus vanaf 07.45 uur
Een echte Waddentocht, mooie natuur, zandbanken en vlotte stroming. Wellicht wat wind en een
beetje branding op Het Rif. Het zien van zeehonden kunnen we wel garanderen.

28 augustus, toervaren Alblasserwaard-Kinderdijk
Te varen afstand:

Ca. 19 km

Soort water:

Riviertje, vaart

Voor:

iedereen

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Oud Alblas

Tochtleider:

Tom de Ridder

Autoafstand:

130 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden
Een tocht naar en langs de beroemdste molens van het land:

Fotograferen en gefotografeerd worden.

10 september Rondje omgeving en door Leiden
Te varen afstand:

Ca. 19 km

Soort water:

vaarten en grachten

Voor:

iedereen

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Oegstgeest

Tochtleider:

Joop Agterberg

Autoafstand:

145 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden:
Ongeveer 3 km varen
vanaf de start naar
centrum Leiden, daar
varen we de grachten
rond, en zoeken
vervolgens een mooie
route terug naar de
auto.
Onderweg wellicht
een terrasje?

Zondag 18 september toervaren op de Regge
Te varen afstand:

Ca. 21 km

Soort water:

Beek

Voor:

iedereen

Boten laden:

08.00 uur

Start en eindpunt:

Rijssen, Hankate

Tochtleider:

Hans Ferwerda

Autoafstand:

43 km

Soort boot:

Alle

Bijzonderheden:
Een rustige beek, niet te ver rijden en we
varen het meest aantrekkelijke stuk.
Rustig, veel houtwallen en zacht
stromend water.
Goed te doen voor iedereen me een
klein beetje ervaring.

\

Zaterdag 24 september
Rondje 4e slenk Schiermonnikoog
Hoogwater Delfzijl:

09.52 uur

Te varen afstand:

ca. 42 km

Soort water:

Waddenzee en Noordzee

Voor:

ervaren zeevaarders met ervaring in de branding

Verzamelen:

05.30 uur botenhuis

Start,- en eindpunt:

Lauwersoog

Tochtleider:

Wim de Beer

Autoafstand:

190 km

Soort boot:

Zeekano, vereisten conform de bijlage bij de kalender Bijzonderheden:

Dit is een voor Anax nieuwe tocht. We varen via Oort en over Brakzand naar de 4e slenk op
Schiermonnikoog. Daar varen we rond hw (10.40 uur) in en zover mogelijk door tot het einde van de
slenk. Vervolgens dragen/rijden we de kano’s het duin over naar het Noordzeestrand. Daar
aangekomen puffen we uit en hebben we de tijd wat te eten en drinken.
Vervolgens vertrekken we vanaf het strand westwaarts richting de westpunt (ca. 12.30 uur) van
Schier, Het Westerstrand. Daar kunnen we een pauze houden (ca. 14.30 uur) en vervolgens
oversteken naar Engelsmanplaat of afbuigen de vaargeul in en terugvaren richting Lauwersoog waar
we dan eind van de middag weer aankomen.
In verband met het overdragen op Schier is een karretje met grote wielen wel aan te bevelen.

Het doorgaan van deze tocht is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zondag 2 oktober Emmerich Zutphen toervaren gevorderden
Ons alternatief voor de Veluwerally als afsluiting van het vaarseizoen
Te varen afstanden:

66, 50 of 35 km

Soort water :

Rijn, Pannerdensch Kanaal en/of IJssel

Voor :

alle leden

Verzamelen:

08.00 uur botenhuis

Startpunt:

Emmerich, Pannerdens
veer of Giesbeek

Eindpunt:

Botenhuis Anax

Tochtleider:

Tom de Ridder

Autoafstand:

55, 43 km of 30 km

Soort boot:

toerkano

Bijzonderheden:
Het Anax alternatief voor de
Veluwerally.
De km vreters starten in Emmerich of
bij het veer over het Pannerdensch
Kanaal en zakken de Rijn en/of het
kanaal af om vervolgens rechtsaf de
IJssel op en af te varen tot Zutphen.
De 35 km start in de recreatieplas bij
Giesbeek en gaat na deze plas over de
IJssel richting Zutphen.
66 km kan alleen doorgang vinden bij
voldoende aanmeldingen. Geef je dus
tijdig op.

Zaterdag en zondag 15 + 16 oktober weekend Terschelling zeevaren gevorderden
Hoogwater Harlingen: zaterdag 13.44 uur, zondag 14.04 uur
Te varen afstand:

2 x ca 27 km

Soort water:

Waddenzee

Voor:

Ervaren zeevaarders

Verzamelen:

09.30 uur botenhuis

Start en eindpunt:

Roptazijl

Tochtleider:

Bert van Eijden

Autoafstand:

ca 160 km

Soort boot:

zeekano

Bijzonderheden:
Er wordt gekampeerd op Terschelling, de kampeeruitrusting moet dus mee in de boot.
Vertrek vanaf Roptazijl op zaterdag is rond hoogwater. Vertrek op zondag vanaf Terschelling is 3 uur
voor hoogwater dus rond 11.00 uur. De route gaat over de Ballastplaat, en vervolgens door de Noord
Meep tot de boei NM10. Hier steken we de ondiepe plaat over om daarna via de Oosterom naar de
haven van Terschelling te varen. Een echte Waddentocht, ondiep water, heel diep water en slingeren
tussen de platen door. Op het eiland wacht de warme douche van de jachthaven, een biertje en
lekker eten in één van de restaurantjes. Een minivakantie in 2 dagen. Op zondag varen we dezelfde
route omgekeerd. In de loop van de avond terug in Zutphen

Het doorgaan van deze tocht is
afhankelijk van de
weersvooruitzichten voor het
weekend.
Dit hoeft niet persé veel wind
te zijn, maar kan ook juist door
het gebrek daaraan, en
daardoor mist, zijn

Zondag 23 oktober, Toervaren op de Swalm
Te varen afstand:

ca. 10 km

Soort water:

Vlot stromende beek

Voor:

iedereen

Verzamelen:

08.00 uur botenhuis

Start en eindpunt:

Swalmen

Tochtleider:

Hans Ferwerda

Autoafstand:

ca 145 km

Soort boot:

wildwaterkano

Bijzonderheden:

Een relatief korte
tocht, maar wel een
hele leuke. En….
Waarom een
wildwaterboot, is
het zo wild dan?
Nee, het stroomt
lekker maar er zijn
geen stuwen,
watervallen of
rotsblokken te
verwachten. Wel
bomen die over het
water liggen. Het
eerste jaar dat we er
waren een paar en
later een stuk meer.
Oorzaak bevers. Het
is soms een
uitdaging ze te
passeren, er langs,
er onderdoor, er
overheen of toch
maar uitstappen en
aan de andere kant
instappen. Het zal afhangen van de waterstand.
Een nat pak hoeft niet, maar is ook niet uitgesloten. Dit soort tochten maakt wel dat je handiger
wordt en leert je heel goed om te zien wat de stroming doet. Erg leuk en nuttig.
Heb je geen wildwaterboot, probeer of je er één van de club kan gebruiken, of vraag er één te leen
aan een ander lid.
Zondag 30 oktober, Rondje Kampereiland, toervaren met een beetje groot water
Te varen afstand:

ca. 17 km

Soort water:

IJssel, Zwarte Meer, Ganzendiep

Voor:

iedereen met conditie

Verzamelen:

08.00 uur botenhuis

Start en eindpunt:

Kampen

Tochtleider:

Arjan Hendriks

Autoafstand:

ca 65 km

Soort boot:

Zeekano

Bijzonderheden:

Deze tocht is vaker gevaren door Anax. Het is een afwisselende tocht met verschillende soorten
vaarwater. We beginnen in Kampen en zakken het laatste stukje van de IJssel af, onder de brug van
de N50 door en een stukje IJsseldelta in. Vervolgens rechtsaf naar en langs de Balgstuw onder de
Ramspolbrug door het Zwarte
Meer op. Dan kunnen we kiezen
of we via het Ganzendiep of de
Goot terugvaren naar het
startpunt.
Bij tegenwind kan het zijn dat je er
aardig voor moet werken op het
Zwarte Meer. Bij wind in de rug
kan je er een beetje surfen.

13 November, Lieren-Dieren-Zutphen beginners en gevorderden
Te varen afstand:

ca. 35 km

Soort water:

Apeldoorn Dierens Kanaal en IJssel

Voor:

iedereen met conditie

Verzamelen:

08.00 uur botenhuis

Start en eindpunt:

Lieren Zutphen

Tochtleider:

Hans Ferwerda

Autoafstand:

ca 20 km

Soort boot:

Toerkano

Bijzonderheden

Vroeger startte de Veluwemarathon, zoals het toen nog heette, in Lieren. Vanaf daar kon je kiezen
uit 50 km naar Deventer of 100 naar Kampen. Zutphen was toen nog geen stopplaats. De start was
bij Café Ruysch en in het pikkedonker op de dag dat het van zomertijd wintertijd werd. De bedoeling
was dat je dan overdag de
klok pas verzette zodat je een
uur langer had om de finish te
halen. Er deden in die tijd
meer dan 1000 kanoërs mee,
dus je kan je voorstellen dat
het bij de smalle
brugdoorgangen dringen
geblazen was. Ongeveer bij de
sluis van Dieren aangekomen
was het licht en moest je de
boot uit om over te dragen
naar de IJssel. De sluis werd
toen ook al niet meer
gebruikt.
Tot zover de geschiedenisles.
Wij varen bij daglicht, en druk
zal het er niet zijn. Hooguit op
de weg of het fietspad. Het
overdragen bij Dieren is er
nog wel, maar daarna zak je
lekker de stroom af naar huis.

Zondag 27 november, Rondje Gooimeer Almere-Huizen v.v. toeren/groot water
Te varen afstand:

ca. 17 km

Soort water:

Randmeer

Voor:

iedereen met conditie

Verzamelen:

08.00 uur botenhuis

Start en eindpunt:

Almere, Zilverstrand

Tochtleider:

Joop Agterberg

Autoafstand:

ca 94 km

Soort boot:

Zeekano

Bijzonderheden:
Een mooi rondje op ruim water. Geschikt voor iedereen met de juiste boot, conditie en wat ervaring.
We varen vanaf het zilverstrand naar Huizen. Daar pauzeren we en varen vervolgens via Almere
Haven weer terug naar het Zilverstrand.

Denk erom warme kleren mee te nemen voor tijdens de pauze, en het water is nu ook al behoorlijk
afgekoeld, houd daar rekening mee.

