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Van de (nieuwe) voorzitter…
De Sint is vertrokken en de kerstboom is overal te koop. We moeten wel nog
wat wennen aan de korte dagen. Het weer draagt niet altijd bij om lekker in de
boot te stappen, de kou, de regen en de wind zijn vaak flinke barrières. Maar
binnen kan het heerlijk behaaglijk zijn, de kaarsen branden en eindelijk is er tijd
voor dat goede boek waar je de hele zomer niet aan toe kwam.
Het is ook even wennen aan een nieuwe voorzitter van de KV Natsec. Hij moet
zelf trouwens ook even wennen aan zijn nieuwe rol. Voor degenen die mij niet
kennen, mijn naam is Dolf Wemmers, woon in Rotterdam en ben een jaar of 8
lid. Heb vier kinderen, drie van mijzelf en één die mijn partner, Ingeborg de
Haan, meebracht. Heb een arbeidsloos inkomen door het bereiken van de
pensioenleeftijd vorig jaar. Daarvoor was ik als beleidsadviseur vele jaren
werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Stadsvernieuwing en later milieubeleid
waren de hoofd aandachtpunten. Ondanks verschrikkelijk leuk werk geniet ik
mateloos van mijn relatieve vrije tijd. Van fiets- en kanotochten kan ik niet
genoeg krijgen.
Mijn eerste contacten met Natsec waren in 2005. Tijdens
een fietstocht door Nieuw Zeeland kanoden we een stuk
langs de kust van de Golden Bay (Zuid Eiland). Mijn
fietsmaatje Ab Kuling die mijn enthousiasme over het
varen registreerde wees me op een kanovereniging in
Vlaardingen die hij zo leuk vond. Mijn eerste contact
daar was met Kees van der Pijl en Renée Blomsteel (en
Jeanny natuurlijk). Het was voor mij een vorm van
thuiskomen en mijn reactie was en is: wat een
fantastische mensen zijn dat. Ik leerde bij Natsec een
hoop; hoe je een peddel vasthoudt, Patrick die mij leerde
kanten en die mij het eskimoteren probeerde eigen te
maken, waar ik op moest letten als ik een boot kocht enz.
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Genoot van de tochten van de toercommissie, varen over de Loire en de velen
tochten die daarop volgden. Kortom, het heeft mij veel gebracht. De kracht van
Natsec is dat er vele vogels van verschillende pluimage met elkaar en voor
elkaar een club vormen waar je gewoon lid van wilt zijn. Ik hoop die sfeer in de
komende tijd steeds weer uit te dragen.
Oh ja, ik ben een ramp in het onthouden van namen. Ik hoop dat jullie me
daarmee en met een aantal andere zaken willen helpen.
Fijne feestdagen en alvast een fantastische jaarwisseling.
Dolf Wemmers
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Voorwoord van de redactie…
Alweer het laatste Natsec Nieuws ligt voor u. Het jaar 2013 is bijna ten einde. In
dit nummer een voorwoord van onze kersverse voorzitter Dolf. Geïnstalleerd in
de Najaars Leden Vergadering van 26 november. In die vergadering is ook
afscheid genomen van onze voorzitter Toby Witte. Ruim 3 jaar heeft hij de
voorzittershamer gehanteerd.
Toby kreeg uit handen van Jeanny een heus kunstwerk aangeboden, welke zeer
rijk was ingelijst.
Verder vindt u in deze uitgave een artikel over de fluisterboot met het nieuws
van de ligplaats en de geplaatste hekken waarin tevens een reactie van twee
leden van de AA groep.
Oproepen voor de escimoteerrol- cursus van Patrick met een aanvraag voor
nieuwe mensen die kunnen assisteren.
Een nieuwe rubriek is toegevoegd n.l.: Uit de mailbox van de redactie…Hierin
worden de mailberichten die bij de redactie van Natsec Nieuws zijn
binnengekomen ongewijzigd c.q. ongecorrigeerd geplaatst. Hierin staat een
oproep van de kantinecommissie. De kantinecie doet heel goed werk in de
wintermaanden als het buiten koud en kil is. Zij organiseren leuke activiteiten in
de kantine. Ook voor bemensing van de kantine zijn ze actief.
Als laatste een reisverslag van Frits Edelijn over de Rotterdam tocht van
september.
De redactie van het clubblad steekt veel tijd in de opmaak om het interessant
voor de leden te maken, maar zonder interessante artikelen en foto’s wordt het
ook niet gelezen. Dus roepen wij hierbij de leden op om na een tocht of weekend
de redactie een verslag te sturen. Graag de foto’s apart meezenden. Ook
berichten die jullie interessant vinden en willen delen met de leden zijn welkom,
nieuwtjes of leuke krantenberichten kunnen worden ingestuurd. Het doel van
ons clubblad is dat leden elkaar informeren.
Indien iemand ideeën heeft of in de redactie van NN wil, bel of mail naar de
redactie.
Wij rekenen op jullie, namens de redactie Natsec Nieuws
Kees van der Pijl
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De fluisterboot genaamd de ANDANTE heeft na veel omzwervingen eindelijk
een ligplaats gekregen voor het zomerseizoen. In de winter ligt deze boot op de
wal bij onze buren van De Kulk. Omdat de zomerligplaats nog steeds niet
geregeld was is er gekozen voor het stukje kade naast ons veldje. Op het stuk je
gras waar wij onze glijbaan neerzetten is een aanlegplaats gemaakt voor de
fluisterboot.
Zaterdag 5 oktober was de officiële intocht van de Andante op haar nieuwe
ligplaats. Fabienne Bruinsma (de vrouw van de burgemeester) die
beschermvrouw is van de fluisterboot heeft het buitenterrein geopend met de
sleutel van het nieuwe hek.
Ook heeft zij de Andante voor de eerste keer aangemeerd aan de nieuwe steiger.
Na de nodige ceremoniële handelingen en een borrel was het een feit dat de
fluisterboot onze nieuwe buren zijn.

Burgemeester Bruinsma heeft in zijn toespraak even naar voren gehaald dat deze
samenwerking zoals wij die nu hebben met : (scouting Wesselgroep,
kanovereniging Natsec, de fluisterboot Andante en De Kulk) een unieke
samenwerking is zoals onder verenigingen nog niet bestaat in Vlaardingen.
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Wij zullen in de toekomst met onze drie buren samen het buitenterrein delen en
onderhouden. Deze samenwerking kan ook voordelen met zich mee brengen
voor ons.
Omdat het terrein nu is afgezet met hekken kunnen we ook buiten het oude hek
de aankleding en het gebruik uitbreiden. Vissers en hangjongeren zijn niet meer
in staat om de boel te slopen en te bevuilen.
Aan de oproep om met kano’s de Andante te begeleiden heeft een aantal
Natseccers gehoor gegeven. Zij hebben samen met de scouting in kano’s de
fluisterboot binnengehaald als onze nieuwe buren. Gelukkig waren de scouts
ook met kano’s zodat het niet zo opviel dat alleen Jan Willeboordse en Dick van
der Velden namens Natsec aanwezig waren.
Voor velen onder ons zal het ook wennen zijn dat er niet meer achterom gefietst
kan worden.
Het hek aan de voorkant wordt nu voor iedereen de enige toegang tot het Natsec
terrein/loods. Het nieuwe hek betekent echter niet dat het oude achterhek open
kan blijven als u gaat kanoën. Misschien is deze verandering ook gelijk een kans
om alle fietsen weer gewoon in de daarvoor bestemde plaats te zetten en niet
meer aan de zijkant van ons clubgebouw. Binnen het hek aan de voorkant staan
fietsenstandaards daar horen de fietsen te staan.
Bestuur k.v. NATSEC.

De ligplaats van de fluisterboot Andante werd op 5 oktober feestelijk geopend
door mevrouw Fabienne Bruinsma. De fluisterboot kwam aan varen, gevolgd
door een groot aantal kanovaarders en voer door het lint dat gespannen was
tussen twee sloepen van de scouting. In de kano’s veel jonge scouts en twee
senioren van Natsec. Dat leverde een mooi stukje op in Groot Vlaardingen.
Vooral de samenvatting viel mij op. Volgens de verslaggever zien Jan
Willeboordse en ik er ook nog jeugdig uit. Wij waren namelijk de enige die
gehoor hadden gegeven aan de e-mailoproep van het bestuur om acte de
préséance te geven bij deze gelegenheid. Jammer want dit was nu bij uitstek een
gelegenheid om iets te laten zien van onze verschillende kanoactiviteiten. Een
punt van aandacht voor de zo juist opgerichte PR-commissie?
Door IJsbrand Boekestijn en Jan Willeboordse was de steiger aan onze kant
enkele dagen voor deze happening ontdaan van de ganzenpoep dus dat maakte
een goede indruk.
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Ook onze vertegenwoordiger tussen de genodigden, Paul de Weerd, zag er
keurig uit. Hij had nog gauw zijn werktenue vervangen door wat wij in onze
diensttijd “het eerst grijs” (uitgaanstenue) noemden. Daar zijn de kleedruimtes
in ons gebouw toch maar wat handig voor.
Dit was een gelegenheid bij uitstek om reclame te maken voor onze vereniging,
er was een groot aantal bezoekers bij de ligplaats van de Andante. Natsec was
niet erg duidelijk aanwezig maar gelukkig haalden we toch nog de krant. Deze
gelegenheid had naar mijn idee wel beter kunnen worden uitgebuit.
Dick van der Velden
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Voor de eskimoteercursus in 2014 ben ik opzoek naar ervaren eskimoteerders
die het leuk vinden om meerdere avonden te komen helpen in het zwembad.
Wanneer?
Zondagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
02 & 16 februari
02 & 16 maart
Waar?
Zwembad Dol-fijn te Maassluis.

Profiel van de instructeur in spe:
- je beheerst de eskimorol, een pré
- je weet hoe je de eskimorol moet uitleggen.
- je bent lid van natsec, de windhappers of een andere kanovereniging
- je bent bezig met je opleiding tot kajakinstructeur op vlakwater, zee of
wildwater en zoekt mogelijkheden om te oefenen in het lesgeven.
- je vindt het leuk om andere het kunstje te leren.
- je vind het leuk om te leren hoe je anderen het kunstje kunt leren.
- je vindt het niet erg om kritisch te kijken naar anderen en kritisch bekeken
te worden.
- Je kent ook nog andere aan de eskimorol gerelateerde trucks & trics
Beloning:
- eeuwige dankbaarheid van je cursisten en een voldaan gevoel dat jij ze het
kunstje geleerd hebt.
- Onder voor behoud de laatste 10 minuten van de cursusavond zelf even
rommelen in een kajak.
Herken je jezelf in dit profiel en wil je helpen mail dan naar
zeekanovaren@natsec.nl
Patrick Dousi
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Van omslaan & zwemmen, naar hipsnap & verder.
Kanovereniging Natsec organiseert weer een eskimoteercursus in de
wintermaanden van 2014.
De cursus vindt plaats op de volgende zondagavonden:
02 & 16 februari en 02 & 16 maart.
De tijden zijn van 18.15 tot 19.45 uur.
Lokatie is zwembad Dol-fijn in Maassluis.
Wie wil leren eskimoteren kan zich inschrijven voor 4 avonden. Kun je al
eskimoteren en wil je gewoon een avondje komen om je kunstje te oefenen of
onderhouden dan ben je ook welkom voor 1 of 2 keer.
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De kosten voor de gehele cursus bedraagt € 45,- voor leden van k.v. Natsec.
Kom je maar één of twee avonden dan betaal je als lid € 12,50 per keer. Voor
niet-leden kost de gehele cursus € 55,-. Het is voor niet-leden niet mogelijk om 1
of 2 avonden mee te doen.
Er is per avond plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Inschrijven = vooraf betalen. Bij niet komen vind geen restitutie plaats van het
inschrijfgeld.
Aanmelden via zeekanovaren@natsec.nl vanaf 18-11 2013 tot 15-01 2014. De
definitieve inschrijving wordt via email bevestigd na het ontvangen van het
verschuldigde cursusgeld. Meer informatie hier over na vooraanmelding via
email. Leden van k.v. Natsec gaan voor op niet-leden.
Indien er meer dan 20 deelnemers zijn wordt er gewerkt met een wachtlijst.
Voor meer informatie mailen naar zeekanovaren@natsec.nl tnv Patrick Dousi.

Deze afbeelding werd ons toegezonden en heeft uiteraard niets met de
eskimoteercursus te maken.
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Zondag 24 november was er weer een activiteit georganiseerd door de
kantinecommissie.
Alhoewel het volop najaar was met regen en af en toe wat storm, waren er een
aantal oudere en jongere leden van onze vereniging die aan de slag gingen. Er
waren bouwpakketten die in elkaar gezet konden worden en daarna naar eigen
idee versierd.
Ook de senioren knutselen er lustig op los.
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2013
Datum:

Naam activiteit:

Commissie: Opgave en info bij:

15 dec. ‘13

Kerstboom
optuigen en kantine Kant. Cie.
versieren

22 dec. ‘13

Film kijken met
popcorn

12 januari ‘14

Nieuwjaarsreceptie Bestuur

Kant. cie

Opmerking:

Locatie:

Vertrek-plaats en
tijd:

Irma

Geen

k.v.Natsec

14.00 uur

Judith

Voor iedereen

K.v.Natsec 14.00 uur

Iedereen welkom

Kantine

15.00 uur
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Even voorstellen, de kantinecommissie van Natsec op dit moment:
Jacques
Inkoop en beheer
Joop

De administratie en de centjes

Hella

Verhuur kantine aan leden

Judith

Coördinatie kantine diensten

Irma

begeleiding enkele activiteiten.

Judith en Irma hebben aangegeven per 1 juni 2014 te stoppen met de
kantinecommissie.
We zoeken dus 2 nieuwe leden voor de commissie per 1 juni 2014.
Wat doen zij?
Judith stelt één keer per kwartaal een lijst met bardiensten op (data en namen
zijn daarop ingevuld!) en mailt deze naar de barmedewerkers. Indien de kantine
wordt verhuurd zoekt zij soms naar iemand die de bar kan bemannen (meestal
regelen de huurders dit zelf).
Twee keer per seizoen organiseert zij een kantineactiviteit op de zondagmiddag.
En stuurt hiervoor een uitnodiging naar de leden.
Irma roept de andere leden 1 maal per jaar in mei bij elkaar om te vergaderen.
We nemen de financiën en de ontwikkelingen door en stellen voor de
wintermaanden
een agenda met activiteiten op.
Deze stuurt zij per mail aan de redactie van het Natsec Nieuws.
Ook schrijft ze dan een stukje aan de leden om ze op te roepen deel te nemen
aan de activiteit.
Ongeveer 2 maal per periode van 6 maanden ben je aan de beurt om een
activiteit te begeleiden.
Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Judith en/of Irma
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Hallo Natseccers,
Bij zijn afscheid ontving onze oud- voorzitter Toby een antieke lijst met schilderij.
Het schilderij prijkt in zijn woning maar de lijst wil hij
graag aan de vereniging schenken.
De lijst zal in de kantine komen zodat een ieder zijn
kanofoto’s daarop kan bevestigen.
Op zondagmiddag 15 december gaan we tevens de
kantine in kerstsferen brengen.
Bij het optuigen van de boom en het gezellig maken van
de kantine kunnen we jullie creatieve en helpende hand
goed gebruiken.
Natuurlijk mogen jullie een eigen kerstbal in de boom
komen hangen.
Zoek tussen je foto’s naar de dubbele foto of zo en kom
ze opplakken.
Kom kijken naar de foto’s in de lijst, wij zorgen voor
iets lekkers bij de thee/koffie.

Van: NZKV <zeekajakvaren@gmail.com>
Datum: 20 november 2013 20:57
Onderwerp: theorie cursus zeevaardigheid.
Aan: Willem Oosting <wajoosting@gmail.com>
Mag ik u vragen onder uw leden kenbaar te maken dat er voor belangstellenden
weer een winter cursus theorie zeevaardigheid is georganiseerd die bij de
Goudse Peddel wordt gegeven.
Op onze site www.nzkv.nl staan bij de NZKV vaarkalender alle ins- en outs
vermeld. De eerste dag zal zijn op 15 december.
Voor vragen kan er gebeld worden met Han Kreuk tussen 19.00 en 20.00 uur
door de week met nummer 0182-518258
Met dank voor uw medewerking

Commissie NZKV
e-mail: info@nzkv.nl
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Van Anne lies P eyrer van de gemeente Westland kreeg ik de onderstaande
informatie.
Het Hoogheemraadschap gaat in opdracht en samen met de Gemeente Den
Haag op donderdag 24 oktober in de buurt van De Windhappers aan de
Wennetjessloot aan de gang met de aanleg van natuurvriendelijke oevers
volgens de Europese Kaderrichtlijn Water.
De Wennetjessloot ligt op het grond geb ied van Gemeente Den Haag dus heeft
de Gemeente Westland hier weinig tot niets over te zeggen. Wel heeft de
gemeente Westland meegedaan aan de voorbesprekingen omdat ook aan de
Westlandse zijde soortge lijke werkzaamheden zu llen gaan plaats vinden.
Er zullen oevers worden afgegraven en onderwaterbanketten worden
aangelegd en af geschermd met palen en drijfba lken om de moerasachtige
oeverbegroeiin g en drijfb ladvegetaties een kans te geven en ook te voorkomen
dat vaartuigen schade toebrengen. Deze natuurvriendelijke oevers zijn heel
belangr ijk voor de ecolo gie en de kwaliteit van het water en is opge legd door
Brussel. Wanneer Nederland niet op tijd voldoet aan deze Brusselse
regelgevin g worden aan ons sancties opgele gd d ie uiteindelijk b ij de
belastin gbetaler op het bordje terecht komen. Gemeente Den Haag en de
gemeente Westland wijzen erop dat het belangrijk is o m er met de kano niet
in de natuurlijke oevers te varen en eruit te blijven.
Dit is overigens een eerste stap, want deze maatregelen moeten langs vr ijwel
alle hoofdboezemwatergangen u itgevoerd worden. We hebben tot 2029 de tijd
maar dan moet het af zijn!! Waterschappen moeten verslag doen van de
voortgang du s als we niet in de pas lopen met wat Brussel verwacht, hangen
die sancties boven ons hoofd.
Met sportieve groet.
Jacques van der Toorn
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Hallo Kees
Ik zou nog even formeel je vragen voor je/Natsec hulp voor het Rondje Kerkeiland.
De bedoeling is dat 28 juni 2014 prestatietochten en wedstrijden gezwommen gaan
worden rond het Kerkeiland. De activiteit start rond 10 uur en de prijsuitreiking is rond 2
uur. De starttijd is relatief vroeg, maar dat komt door de waterstand. We moeten met
laag water zwemmen anders kunnen we de brug van de Haringkade niet meer veilig
passeren (zie grafiek hieronder). De precieze tijden worden later bekend gemaakt.
Voor zowel prestatietochten en wedstrijden zoek ik nog kanoërs. Mocht iemand namelijk
onderweg hulp nodig hebben dan kan de zwemmer bij een kano of kajak om hulp vragen.
Wij instrueren de zwemmers de kano altijd aan de voorzijde vast te houden, dit in
verband met het mogelijk omrollen van de kano.
Het budget is helaas door het bestuur sterk ingekrompen, maar ik zorg voor broodjes en
drinken. Helaas kan ik nu (vooralsnog) geen andere zaken regelen. Ik hoop nog
sponsoren te vinden.
Maar voor niets gaat de zon niet op: Als tegenprestaties kunnen wij Natsec
uitingen/vlag/logo op onze site en op twitter zetten, tijdens het evenement promoten en
in ons informatiepakket voor de zwemmers zetten.
Wij zoeken toch zo’n minimaal 12 kanoërs.
Zou je dit kunnen bespreken binnen de vereniging en mij kunnen terugkoppelen of ik op
je kan rekenen.
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10.Onder rijksweg A20 door het sluisje en onze welverdiende LUNCH aan de
Bergse Voorplas

Laat ik eens even naast mijn “vriendin” Ingeborg kanoën. Oo, ben je er weer
zegt ze “vriendelijk!”
Heb jij nog geen trek? Wanneer we de tijd nemen om wat te lunchen vraagt ze
aan de groep.
Achter het sluisje bij de Roeivereniging Nautilus gaan we aanleggen daar is een
prima grasveldje. OK.
15. Sluisje Berg- en Broekse verlaat welke we vandaag nog een keer zullen
passeren
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Een mannelijke sluiswachter heen- maar ook een hele leuke vrouwelijke op
de terugweg
Zo rustig als hieronder was het doorvaren behalve op de terugweg was
shocking klem!
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Is dit een gaaf LUNCH plekje of niet en dan komen van allerlei lekkere dingen uit de
kano’s.
Ruud had zelfs een plaid = deken meegenomen wat wel lekker was om op te liggen.
Je probeert dan eens wat te weten te komen van je mede kanoërs. Dus begon ik voorzicht
is even die mooie rooie te polsen. Ik ben vandaag met Kees op stap zei ik, wat is jouw
relatie met Kees vroeg ik aan haar? O zei ze, ben met hem getrouwd! Kees knikte
duidelijk bevestigend.
Ja, want Kees heeft heel leger aan vriendinnen die hij af en toe in de boot neemt, want de
vorige tocht zat hij met Marianne in het schuitje. Dit keer bleek hij duidelijk tweede viool
te spelen.
Hij is Nelleke dan de gehele tocht ook niet voorbij gekomen hoe hij zijn best ook deed.
Frits-Jan heb jij het niet koud in alleen maar dat hempje? Neen, hoor Judith ik ben
‘heet’bloedig.
Warmbloedig zul je bedoelen zegt ze en voelt mijn armen. Warempel je hebt gelijk ☺
Na nog wat intieme vragen te hebben gesteld over kleuren, sterrenbeelden,
muziekinstrumenten en componisten bleek ik helaas A-muzikaal te zijn en werd het weer
tijd om verder te varen.
11. Herenhuizen Hillegersberg (Straatweg) met zijn en tuinen en een smal baggerslootje

Middelste huis is te koop. € 6.250.000,= Is dit inclusief of exclusief bootje wat er voorde
steiger ligt?
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Ingan
g
slootje

LET OP: zegt onze gids bij dat witte huis wat een beetje schuin staat moeten we
een baggersloot in!
Waar gaat hij ons nu weer doorheen sturen, net smal genoeg om één kano door
heen te laten.
Prachtig dit had ik voor geen goud wille missen ‘Natsec op Rotterdam Safari’
helemaal TOP.
Geen flauw idee of en waar we hier nog uitkomen en anders achteruit peddelen
en terug?
Gelukkig na een tijdje mondt de moddersloot weer uit in een wat bredere singel,
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waar twee maal een bocht naar links die toch nog knap lastig blijkt te zijn en niet
te nemen zonder te remmen.
10. En waar kwamen weer uit het doolhof bij
‘Restaurant Plaswijck’ (sinds 2009
gesloten)
Aan de linkerkant zie je dan vanuit je kano een door
brand verwoest zwart geblakerd dak waar een groot
gat in zit. Fotootje is toen het nog ontzettend
populair was.
Heel ongemerkt ben je nu binnendoor gevaren van
de Bergse voorplas naar de Bergse achterplas.
De plassen ontstonden door turfwinning in de 17e en 18e eeuw. Brandstof voor de stad
Rotterdam.

Achterom kijkend zien we de toren van Familiepark Plaswijck. In 1923 werd het park door de
Rotterdamse horeca-ondernemer C.N.A. Loos opgericht als Theetuin Hillegersberg. Deze tuin
omvatte ook een dierenparkje waar onder meer apen en wallabies te zien waren. Het was een
succes en de theetuin werd wat later uitgebreid met een rosarium, een speeltuin, een
uitkijktoren en een rondvaartboot. Ook waren er roeiboten te huur. Vandaag de dag nog steeds
bekend als familiepark.
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10.

Links de toren van
familiepark Plaswijck
en er achter (zit nog
een watertje tussen)
rechts afgebrand
puntdak links naast de
taps toelopende
schoorsteen.

Op naar de BUSHALTE want anders zijn we te laat. Geen probleem zegt Judith
anders vragen we wel waar de andere bushalte zich bevindt.
Judith? Krijg jij nu ook betaald voor die Natsec T-shirt reclame? Nee, ze zijn
op!

11.De Bus (of Boot) halte Bergse Achterplas lijnnummer ben ik even vergeten.
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Nog even gevraagd, we moesten andere bus hebben, eilandje er achter, lijn was
ook opgeheven.

Bij informatie bij de RET achteraf blijkt dat de lijn is verplaatst naar Rotterdam Centrum

Maar wij moesten helemaal niet naar Centrum want daar kwamen we die
ochtend net vandaan.
Wij moeten retour naar de Kralingse Plas want daar staat de trailer voor de
kano’s.
10.Onder de Tivoli brug bij de Straatweg door langs Chinees restaurant
Chung Ching & Kyoto
In de verte ons al bekende sluisje: Bergse- & Broekse verlaat wat je vanaf de
Tivoli brug al ziet liggen.
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Toen we aan het begin van de middag het sluisje passeerden ging alles heel
rustig en beheerst. NU?
Terwijl wij netjes hand in hand in het midden van de sluis links en rechts met de
hand aan de ketting lagen te wachten. Die uitdaging wilde Ruud wel aangaan en
zei laat mij maar even alleen voorin op de stroming en daar ging hij puntje
vooruit en halve meter van de sluisdeur vandaan.
Sluiswachter zet de schuif maar open, gaat het nog?? NEE zegt Ruud die schuin
die overdwars voor tegen sluisdeur en rechts achter tegen sluismuur klem lag en
geen kant meer op kon. Dit was FUN!
Uiteindelijk nam het kolken af toen we weer een anderhalf á twee meter hoger in
het water lagen.
Alles OK vroeg de sluiswachter? Wij bedankten haar voor een lesje “Ter
Leringhe ende Vermaeck”
10. Zo er was een briesje opgestoken waardoor we tegen de wind in retour
onder Rijksweg 20, Rotte naar links gingen onder de Veilingbrug door
waar we nog wat bramen geplukt hebben.
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11. Je vaart dan langs de diverse jachthavens aan de Boezemlaan retour naar Kralingen
Er liggen mooie bootjes bij die liggen dan ook meestal boven water en zijn gepoetst maar er zijn er die ook wel
aan de steiger liggen maar dan onder ……!

Kralingse verlaat door vanaf Rotte naar Kralingse plas

12. De molens van de Kralingse Plas zoom weer in zicht
De Kralingse Plas is ontstaan door de winning van veengrond ten behoeve van turf. Het maakte deel uit van een
reeks van 15 veenplassen die zich ten noorden van de 's-Gravenweg uitstrekte vanaf de Rotte tot aan

Nieuwerkerk aan den IJssel. Tussen 1865 en 1876 werden deze plassen drooggelegd voor de
creatie van de Prins Alexander polder. De toenmalige Noordplas werd als enige gespaard. De
Noordplas was namelijk de diepste van de 15 plassen, en tevens bevonden zich enkele
fabrieken en woonhuizen aan de plas. Hierdoor was het te duur om deze plas droog te
leggen[2]. Vanaf 1895 heet de voormalige Noord- of Boschplas de Kralingse Plas.
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De plas wordt aan drie kanten omringd door het Kralingse Bos. De oostzijde wordt
gedomineerd door de zogenoemde Plasmolens, De Lelie (uit 1740) en De Ster (uit 1886),
twee windmolens waar nog altijd specerijen gemalen worden.

Met windje mee blazen we over de plas heen richting trailer en auto’s.

Onze persoonlijke parkeer
& te- en ontwater plaats.

Dan nog even retour binnendoor naar
VLAARDINGEN want de A20 ligt er
in dat weekend uit voor aanpassingen
viaducten.
Aan het einde van de dag kunnen we
terug kijken op zeer goed
georganiseerde tocht. Kano’s weer
droog op stok keert iedereen tevreden
huiswaarts (incl. knuffeltje x)
Op naar overwinning van volgende stad
want ons Holland is er waterrijk
genoeg.
Tot volgende keer namens,
Toercommissie.

===============
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