NIEUWTJES Dordrecht – 3 nov 2018
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 3 (383)
Parkoersbouwer: Joop VoordenDag
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Korfbalvereniging DeetosSnel, Vorrinklaan 202 ,3317KZ Dordrecht
Openbaar Vervoer
Trein: Dordrecht Station Zuid trap af volg pijlen naar startlocatie
Daarna gepijld naar de startlocatie
Auto: A16 Vanuit richting Rotterdam of Breda afslag 21 ga onderaan de afslag RA
Naar de Laan der Verenigde Naties neem 3e afslag Hugo van Gijnweg en vanaf hier
de borden RS80.
Auto: A15 –Vanuit richting Gorinchem en Omgeving afslag 23 naar de N3. Neem op de
N3 n de Papendrechtse brug de 3e afslag naar de Laan der Verenigde Naties
En neem daarne de eerste afslag LA naar de Hugo van Gijnweg en volg de borden
RS80.
Stukje geschiedenis
Dordrecht wordt in de volksmond ook wel genoemd als, “Hoe dichter bij Dordt hoe rotter
het wordt”, deze uitspraak stamt uit lang vervlogen tijden toen de Rotte lag tussen
Dordrecht en de Noordzee. In die tijd was Dordrecht een bloeiende havenstad waar de
schepen naar toe kwamen om hun lading te lossen. De schepen hadden toen nog geen
koelruimtes aan boord en moesten bij steden als Hellevoetsluis en Brielle tol betalen.
Maar door deze tol bracht de lading bij aankomst in Dordrecht geen stuiver meer op. Na
verloop van tijd werd door de Kapiteins van deze schepen besloten om met hun
schepen voor anker te gaan bij eerste punt waar men tol moest betalen. De Douane
hield voet bij stuk “er moest tol betaald worden” maar de kapiteins weigerden dit en
zodoende ging de bederfelijke lading rotten. En zo ontstond de naam “Hoe dichter bij
Dordt hoe rotter het wordt”.
Informatie over de Wandeltocht in Dordrecht
Deze wandeling loopt door de historische binnenstad en het buitengebied. De
binnenstad van Dordrecht herbergt het middeleeuwse havengebied, met bijna 1000
monumenten en eeuwenoude grachten. De stad is ook bekend door de Synode van
Dordrecht 1618 -1619. Ook is er elk jaar de grootste Kerstmarkt van Nederland. Om de
twee jaar is er ook het “Dordt in Stoom” Festival. En als klap op de vuurpijl komt De
Passion in 2019 naar Dordrecht. Er zijn nog veel meer mooie dingen in Dordrecht dus
geniet tijdens deze wandeling van al het moois.

Enkele mooie plaatjes van wat er onderweg allemaal te zien is.

Na de rondleiding door het centrum van Dordrecht komen we aan bij onze 1e rust op het
Otto Dickeplein 1 bij Sta Pal. Deze rust is gelegen op een van de mooiste plekken in
Dordrecht. U kijkt hier ui over het punt waar drie rivieren bij elkaar komen. Nl de Oude
Maas, de Merwede en de Noord.
Na de splitsing van de 15 en 25 km-route maakt de 25 km-route nog een lus. De 2e rust
is bij Korfbalvereniging Sporting Delta. Het nemen van een consumptie is verplicht,
eigen brood opeten mag.
Terugblik Rijswijk
Het was een heerlijke zonovergoten wandeldag met een leuke wandeling door de vele
parken in Rijswijk. De deelname van 455 deelnemers voor onze tweede wandeltocht
was erg goed. Wij hebben hoopvolle verwachtingen dat wij nog veel wandelaars mogen
verwelkomen op onze verdere winterserie
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.00
uur bereikbaar onder nummer 06 1251 5917. In noodsituaties bel 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico.
Het bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het
overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing
van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of ambulancehulp moet
worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de
betrokkene.
Bestuur
Vincent Pas is sinds kort onze nieuwe voorzitter. Johan van Dijk zal de rest van het jaar
samen met Jan van den Berg de pijlen van de 15 km ophalen zoals hij dat al jaren doet.
In Rijswijk hebben wij onze bestuursleden Johan van Dijk (8 jaar), Cok Roessen (10
jaar) en Joop Saarloos (12 jaar) bedankt voor hun jarenlange inzet bij de RS80. Zij
maken nu plaats voor de nieuwe generatie. Voor de functie van Bestuurslid is een
aanmelding, zodra de formaliteiten rond zijn maken we bekend wie de nieuwe
bestuurder is. Voor de functie van secretaris hebben wij nog geen nieuwe aanmelding.
Ook de beschikbare vrijwilligers voor de starttafel, het pijlen uitzetten en ophalen is tot
een minimum gedaald. Als de continuïteit van RS 80 u ter harte gaat meldt u dan aan.
Wij moeten in maart ons bestuur en crew weer op orde hebben om de planning voor
serie 41 op te kunnen stellen. De tijd dringt. Voor nadere info kunt u ons via de website
benaderen, maar persoonlijk op de wandeldag kan natuurlijk altijd.

