
Een mistige maandagochtend, 22 oktober 2012.   
 

 
Enkele AA 
peddelaars 
verzamelde zich bij 
het clubgebouw. 
Toch nog 5 man die 
de elementen 
trotseerde. Kompas 
aan en varen met 
die kajaks. Valt 
behoorlijk tegen zo 
vroeg in de morgen. 
Gelukkig dikke 
truien aan maar dat 
werd toch na een 
tijdje een beetje 
broeierig. Al gauw 
zaten we op de 
Noordvliet waar we 
aan de kant wat 
vissers zagen 
zitten. Als je zo 

dit tafereel ziet: dikke mist, vochtig en behoorlijk fris dan denk je wat doen 
die lui op of aan de waterkant! Gewoon lekker in de natuur. Willem weer druk in 
de weer om wat foto's te maken want dit levert toch ook spannende plaatjes op. 
Waar is het en wie vaart daar? Op de Foppenplas werden we kleine stipjes en soms 
zag je niet eens de kant meer. Hier begon de zon toch voorzichtig een poging te 
wagen om door de mist heen te breken. 
 
 

 
 



 
Het restaurant Het 
Jachthuishuis was 
gesloten vanwege 
een winterstop dus 
het AA team moest 
uitwijken naar de 
jachthaven van de 
Bommeer. Eerst nog 
even het slootje 
in achter het 
eiland op de 
Bommeer want Jan 
Willeboordse wist 
dat hier nog 
bijzondere 
plantjes waren. 
Zoeken wat we 
wilde maar geen 
plantjes kunnen 
ontdekken maar het 
was leuk om te 

doen en Jan had zo weer wat meters meer gepeddeld. Via de Boonervliet en de 
Vlaardingse Vaart zaten we spoedig aan een bakje koffie bij de watersport 
Vereniging de Bommeer. Het was gezellig druk met oudere mannen. We zeiden nog 
wel: wat leuk dat die oudjes elkaar hier op zoeken maar toen keken wij elkaar aan 
en zeiden: wat zullen ze van ons zeggen! De wildste verhalen werden er verteld 
dus zo zie je maar dat een mistige ochtend aardig opklaart met een tochtje op 
maandagochtend. De laatste kilometer werd afgelegd onder een stralende zon. 
Voor de volgende tocht werden er gelijk afspraken gemaakt. Met goed weer gaan we 
naar de Lier. 
 

 
 
Het AA Team 


