
Zuid-Holland week  2016. 
 
Deelnemers  
Jan en Berry van Bueren met de KO 1  
Joop Bijl met de Polibri  “Margo'tje.” 
Piet en Joke van den Burg met de Eclipse. 
Fred en Leni van Mourik met de Ostara. 
 

Verslag van de gebeurtenissen op en met de KO1 
 

Zaterdagmiddag  23 juli 2016.  
Welkom in de haven  van WVH, de middelste van de 3 verenigingen in de Heliushaven en 
de thuishaven van Fred en Leni.  
Kranen van de KO 1 van Jan en Berry. Alles gaat goed totdat we gaan eten want bij het 
aan boord stappen, knapt de voorstag van de KO1. Berry bijna te water, zij blijft hangen 
aan de preekstoel en gelukkig stond de mast geborgd met de fokkeval aan de preekstoel 
en viel de mast niet op het hoofd van Jan. Fred had nog een harpje en de eerste reparatie 
is een feit. 
s'Avonds gezellig bijkletsen en korte palaver voor de dag van morgen in de kantine.  
 
Zondag 24 juli. 
We varen vandaag van Hellevoetsluis naar de dorpshaven van Numansdorp, een tochtje  
van 15 mijl. Onderweg leggen we aan in het haventje van het eilandje Tiengemeten , van 
hieruit kun je een aantal wandelingen maken over het eiland. 
Verder is er ook een museum met werken van Rien Poortvliet en een landbouwmuseum 
Vertrek uit Hellevoetsluis om 9.00 uur. 
Verwachte aankomst in Tiengemeten is afhankelijk van de wind , maar  als we een 
snelheid aanhouden van  ongeveer 4 knopen zijn we er om 11.30 uur. Het wordt natuurlijk 
pas 14.00 uur, want er was geen wind. 
Als we om 16.00 uur 
weer vertrekken naar 
Numansdorp, kunnen 
we om ongeveer 17.30 
uur afmeren in de 
verenigingshaven in 
Numansdorp, dit is de 
tweede haven aan 
bakboord. 
In de avond werd er 
harde muziek gedraaid 
door de plaatselijke 
jeugd. Maar het is 
zondag en om 21.00 uur 
gaat de jeugd naar huis 
(morgen moet er 
gewerkt worden!) en 
kunnen we heerlijk 
genieten van de rust in 
Numansdorp.  Fred en Lenie van Mourik helpen Joop Bijl bij het afmeren op Tiengemeten. 

 
 
 



 
Maandag 25 juli. 
H.W.  Hoek van Holland  7.08 en 19.35 uur 
Vandaag gaan we naar Dordrecht via het Hollands Diep en de Kil.  Een totaal van 15 mijl. 
Als we om 11.00 uur losmaken, kunnen we  de 8 mijl van het Hollands.Diep  op de motor 
of onder zeil in 2  uur afleggen. Om ongeveer 13.30 uur gaat de stroom in de Kil 
meelopen. 
In de bocht van het Hollands Diep naar de ingang van de Kil eerst aan bakboordzijde het 
“fietspad” aanhouden, dan als er gelegenheid is de Kil haaks oversteken (op de motor) 
naar stuurboordwal. Dit is een zeer druk bevaren kruispunt, let dus goed op .  
Op de Kil is een uitluisterplicht  voor marifoonbezitters, de borden met blokkanaalnummers 
staan op de oever. Dit geldt trouwens voor bijna alle rivieren die we deze week bevaren. 
Op de Kil zit de KO1 echter vast op betonblokken die zeker 8 meter uit de kant liggen. Wat 
blijkt, er wordt daar met een shovel gewerkt en er worden betonblokken ter versteviging op 
de wallekant gestort. Deze blokken zijn iets te ver doorgerold!! De KO1 besluit het laatste 
stukje dan maar motorrend af te leggen 
Bij de beide bruggen  bij Dordt is de doorvaarthoogte af te lezen op de peilschalen. 
Bediening  15.12 -15.18 (of 2 uur eerder of later) VHF 71 
Met een masthoogte tot 10 meter kun je (afhankelijk van hoog of laag water) onder de 
beide bruggen bij Zwijndrecht doorvaren tot  je aan stuurboord de ingang naar de Nieuwe 
Haven ziet, vlak achter het bunkerstation.  Je moet je daar even melden voor de 
Engelenburger brug. Bij deze brug is een remming waar je kunt wachten. Bediening is er 
op het hele en halve uur van  08.00-21.30 uur. Dit aanleggen doen de KO1 en Margootje 
maar op dat moment komen er diverse grote vrachtboten langs die grote golven 
veroorzaken. Pang, een achterkikker wordt uit de KO1  getrokken. Gauw losgooien en 
maar rondvaren is de beste optie. Daarachter kunnen we rustig bij de Dordse roei en 
zeilvereniging liggen. Voor deze reparatie heeft de Ostara gelukkig een boor aan boord die 
de KO1 kan gebruiken zodat we de kikker weer kunnen monteren. Nu niet alleen met 
schroeven maar met bouten! Of dat goed is, moet nog blijken, stevig is het wel. 
 

Kolibriclub in Dordrecht 



 
Dinsdag 26 juli.  
H.W.   H.v.H.  7.58 en 20.30  uur. 
Vandaag gaan we naar de Veerhaven in Rotterdam maar eerst gaan we een rondje door 
de Sliedrechtse Biesbosch maken. Alles zal vandaag op het motortje gaan, zorg dus voor 
een ruime voorraad brandstof !!! 
We gaan om 9.00 uur door de Engelenburgerbrug en gaan stuurboord uit naar de 
driesprong  
Oude Maas, Beneden Merwede en de Noord. We gaan de beneden Merwede op en 
passeren eerst de Merwede brug en daarna de Baanhoekbrug. Beiden hebben een 
doorvaarthoogte van ruim 12 meter. 
Bij de groene ton 11 gaan we naar de Helsluis. Daarachter is een heel rustig stukje 
Biesbosch met een bezoekerscentrum. We kunnen daar even binnen lopen en eventueel 
in het restaurantje wat drinken (voor wie dat wil) Als we het rondje gemaakt hebben komen 
we weer uit bij de Helsluis en gaan we bakboord uit naar de Noord.  We moeten om 13.30 
uur weer door het sluisje zijn om de stroom naar de Veerhaven mee te hebben. De KO1 
met zijn luchtgekoelde motortje is niet echt een fluisterboot. Veel bevers hebben we daar 
niet gezien. Jammer. 
 

Fluisteren door de Biesbosch 
 

De verkeersbrug bij Alblasserdam heeft een doorvaarthoogte van ruim 12 meter, voor 
onze kleine bootjes geen probleem. We komen nu op de driesprong Lek,Noord en Nieuwe 
Maas en gaan bakboord uit de Nieuwe Maas op. De Brienenoord brug is hoog genoeg, 
voor de Willemsbrug en de Erasmusbrug  moeten we op de peilschalen kijken. Meteen na 
de Erasmusbrug gaan we de Veerhaven in om te overnachten. Vlak na de Brienenoord 
brug stopt het motortje van de KO1 en de Eclipse is er gelukkig snel bij om een sleepje te 
geven tot aan de Veerhaven. 
 
 
 



Woensdag 27 juli. 
H.W.  H.van Holland: 09.05 en 21.35 uur. 
Vandaag willen we van de Veerhaven naar de haven van Rhoon. Een afstand van 
ongeveer 13 mijl. 
We kunnen de hele dag nog in Rotterdam vertoeven want in verband met de verschillende 
stromingen kunnen we pas om 17.30 uur gaan varen . De stroom op de Oude Maas gaat 
pas om 20.30 uur meelopen, we moeten dan nog ongeveer 6 mijl varen. 
Als we zorgen dat we om 19.30 uur op de kruising met de Oude Maas zijn, hebben we niet 
zo veel stroom meer tegen en kunnen we rond 21.00 uur in Rhoon zijn. 
De oude Botlekbrug moet voor ons open. Let daarna goed op het verkeer wat in en uit 
het Hartelkanaal komt. Bij grote drukte eerst even stuurboord uit het Hartelkanaal invaren 
en als de scheepvaart het toelaat haaks het kanaal oversteken.  
De Spijkenisserbrug heeft een doorvaarthoogte van ongeveer 12 meter en hoeft voor ons 
dus niet open. 
De nieuwe Botlekbrug heeft een doorvaarthoogte van 14 meter, dus voor ons geen 
probleem.  
Bij de groene ton O 13 steken we haaks over naar de haven van Rhoon.  
Bovenstaande was het plan, maar de KO1 heeft gisterenavond de motor weer 
gerepareerd en ziet, gezien de windverwachting 4 tot 5 bft,  deze tocht niet zitten. Gelukkig 
besluiten de anderen ook te blijven en gaan we morgenochtend om 7.00 uur direct door 
naar Middelharnis. 
In de morgen gaan we met z’n allen naar de Markthallen en de Koopgoot in Rotterdam. 
In de middag gaat het flink waaien en regenen en natuurlijk de KO1 toont ons de 
lekkageplekken die we met kunst en vliegwerk bestrijden. Een nat bed is absoluut niet fijn. 
 
Donderdag 28 juli. 
HW. H.van Holland   10.04 en 22.39 
Vertrek uit de Veerhaven om 7.00 uur. Gelukkig is het nu droog en rustig weer. Om 9.30 
uur zijn we bij de kruising met de oude Maas en steken we keurig netjes over naar de 
oude Botlekbrug. Vandaar met stroom mee naar het Spui, door het Spui naar het Hollands 
Diep waar we weer eventjes lekker kunnen zeilen. De stroom in het Spui loopt mee van 
HW tot 4 uur na HW dus tot 14.00 uur.   
 We zijn dus vroeg in de middag in Middelharnis, een leuk plaatsje om te winkelen. 
Afmeren kan langs de kade of in boxen met groene bordjes. 
De motor van de KO1 heeft het goed gehouden. Bedankt nog Eclipse (Piet) voor je hulp. 
Om 18.00 uur gaan we met z’n allen uit eten bij het Vlindertje omdat de KO1 morgen 
afscheid neemt en terug gaat naar Hellevoetsluis om daar te kranen en naar huis gaat.  
 
Vrijdag 29 juli. 
Om 8.30 uur vertrekt de KO1 richting Hellevoetssluis waar ze een uurtje later aankomen, 
daar wordt gekraand en gaan we weer richting Barsingerhorn. We hebben een mooie en 
droge overtocht gehad. 
De rest van de groep gaat door naar Oude Tonge, een afstand van 22 mijl 
Omdat ze op stroomloos water varen is het getij niet van belang. 
Het is ongeveer 12 mijl tot de Volkeraksluis. 
Na de sluis is het nog 10  mijl tot de haven van  Oude Tonge. Het vertrek is pas na 11.00 
uur omdat het weer dan droger schijnt te worden. 
 
 
 
 
 



Zaterdag 30 juli. 
De Ostara, de Eclipse en Margootje gaan naar Bruinisse waar zij zich aansluiten aan de 
Zeelandweek onder leiding van André Bal en Gerard van Ruiven. 
 
Wij van de KO1 hebben tijdens deze vaardagen veel meegemaakt met onze kleine boot 
en Jan is hem direct gaan opknappen d.w.z. lekkages verhelpen en schilderen zodat de 
boot er voor de Marsdiepwedstrijden en het Paard van Marken weer piekfijn uitziet. Het is 
ons, ook met regen, meegevallen hoe alles verliep. Een 560 is toch wel wat kleiner dan 
een 660!! 
 
Berry van Bueren 


