Blok op Zuid | Bl.ad o.ver k.limmen

Page 1 of 3

Blok op Zuid
Sinds 3 september 2009 staat er een prachtig boulderblok in het Zuiderpark naast Ahoy’ in
Rotterdam-Zuid. Het blok is vier meter hoog en het is vrij toegankelijk. Een vijftig centimeter
dikke boomschorslaag zorgt voor en zachte landing. Toch wordt een crashpad aangeraden;
het is niet alleen prettiger bij het afspringen, je kunt dan ook met schone schoenen de
boulders instappen en het zit lekkerder bij de zitstarts.

Voorlopige topo
In de topo BlokTopoAlles (zie pdf onderaan deze pagina) staan de twintig meest logische
boulders op het blok beschreven. De boulders starten met grepen in de buurt van de cijfers
die in de foto’s staan aangegeven en volgen de witte pijl naar de top van het blok (de
makkelijkste weg omhoog staat in onderstaande foto aangegeven, dit is ook de makkelijkste
manier om weer van het blok af te klimmen, de afklim staat met een zwarte pijl in de foto
ingetekend).
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Om het moeilijker te maken, kunnen alle boulders ook met een zitstart geklommen worden.
Deze zitstarts zijn in de topo met een stippellijn aangegeven. De makkelijkste boulder op het
blok is 5-, de moeilijkste in deze topo 6c. De mooiste boulders zijn gemarkeerd met een ster.
Dit is een voorlopige topo. De waardering van sommige boulders kan nog wijzigen. Zodra de
waarderingen ‘definitief’ zijn, zal op deze plaats een bijgewerkte topo gepubliceerd worden.
Moeilijkere boulders
Op het blok zijn verschillende typen grepen aangebracht. Deze zijn in vier soorten in te delen:
randjes, pockets (vingergaten), hueco’s (kommen) en de structuur van het blok. Voorbeelden
van randjes zijn in bovenstaande foto gemarkeerd met een ovaal, pockets met een pijl en
hueco’s met een gestippelde circel. Onder de structuur van het blok vallen de op de foto
duidelijk zichtbare kanten en banden. Alle boulders zijn ook op één type greep te klimmen.
Deze moeilijkere varianten staan beschreven in aparte topo’s. De moeilijkheidsgraad van deze
boulders varieert van 5+ tot en met 7c.
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Remmelt Dirksen in Moonbouncing direct 7b+
Toegang
Dit vrij toegankelijke boulderblok ligt in het Zuiderpark, vlakbij het Zuidplein en Ahoy’ in
Rotterdam-Zuid. Het gedeelte van het Zuiderpark waar het blok ligt, heet de Vaanweide. Op
de Vaanweide is onlangs de Sportplaza gerealiseerd; een verzameling gleodnieuwe
sportvoorzieningen waaronder een enorme skatebaan en dit boulderblok.
Als je met het openbaar vervoer reist, neem je vanaf Rotterdam Centraal de metro richting
Slinge. Stap uit op metrostation Zuidplein en loop het station uit aan de Ahoy’-zijde. Loop
links voor Ahoy’ langs, je ziet het park naast de parkeerplaats liggen. Tussen de parkeerplaats
en het park ligt water. Vanaf het water kun je het blok zien liggen.
Met de auto rij je vanaf het centrum door de Maastunnel of over de Erasmusbrug. Volg daarna
de borden Zuidplein, vervolgens Ring. Net na het Zuidplein is een T-splitsing met stoplichten,
rechts gaat het naar Ahoy’, links naar de ring. Sla linksaf, rechts van de weg zie je het
Zuiderpark liggen, en als je goed kijkt ook het boulderblok. Ga bij de eerstvolgende kruising
(stoplichten) rechtsaf de Oldegaarde op en parkeer in de parkeervakken rechts van de weg.
Loop in dezelfde richting een stukje door totdat je na de sportvelden rechts het park in kunt.
Neem de meest rechter van de drie geasfalteerde paden. Al snel ga je een bruggetje over.
Vanaf daar zie je recht voor je het boulderblok liggen.
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		 Blok op Zuid Zuiderpark (Vaanweide) Rotterdam-Zuid
ÿ Vrij toegankelijk boulderblok in het Zuiderpark ten oosten van Ahoy tussen de Vaanweg en Oldegaarde. Parkeren kan het beste aan de Oldegaarde, het dichtstbijzijnde metrostation is Zuidplein.
Topo
In deze topo staan de twintig meest logische en minst
moeilijke boulders op het Blok op Zuid beschreven. De
boulders starten met grepen in de buurt van de cijfers
die in de foto’s staan aangegeven en volgen min of meer
de witte lijn naar de top van het blok (de makkelijkste
weg omhoog staat in de foto aangegeven). Om het
moeilijker te maken, kunnen al deze boulders ook zittend
gestart worden. Deze zitstarts zijn in de topo met een
stippellijn aangegeven.
Alle boulders hebben een naam en een moeilijkheidsgraad. De makkelijkste boulder is 5-, de moeilijkste in
deze topo 6c. De mooiste boulders zijn gemarkeerd met
een ster (?).
De makkelijkste manier om van het blok af te klimmen
staat met een zwarte pijl in de foto hierboven ingetekend.

Tips en regels
Het beklimmen van het blok is op eigen risico. Lees
ook de regels op het bord naast het boulderblok. Een
crashpad kun je lenen bij het gebouw van Thuis op
Straat (de portocabin bij voetbalvereniging bzc aan de
Oldegaarde).
Moeilijkere boulders
Op het blok zijn verschillende typen grepen aangebracht.
Deze zijn in vier soorten in te delen: randjes, pockets
(vingergaten), hueco’s (kommen) en de structuur van het
blok. Voorbeelden van randjes zijn hierboven gemarkeerd
met een ovaal, pockets met een pijl en hueco’s met een
gestippelde circel. Onder de structuur van het blok vallen
de op de foto duidelijk zichtbare kanten en banden. Alle
boulders zijn ook op één type greep te klimmen. Deze
moeilijkere varianten staan beschreven in aparte topo’s.
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		 Blok op Zuid zuidwand

alles

ÿ Boulders waarbij je voor de handen en voeten alles mag gebruiken

1 Apollo 11 ?
Plaat met een paar onzekere passen
		 Apollo 13
Zitstart

6a
6a+

5 Luna
Kleine grepen en treden
		 Loenatik
Zitstart

2 Small Step ?
5De eerste en makkelijkste boulder op het blok
		 Small Step for a Man
5+
Zitstart
3 Enterprise
Kort moeilijk; makkelijke uitklim
Entre-Prises
Zitstart
4 Giant Leap ?
De tweede boulder op het blok
		 Giant Leap for Mankind
Zistart

5
5+

5
6a
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6b+
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9

		 Blok op Zuid oostkant
ÿ Boulders waarbij je voor de handen en voeten alles mag gebruiken

6 Tycho ?
6a+
De eerste en de laatste pas zijn het moeilijkst
		 Stella Nova ?
6b+
Zitstart
7 1969
Randjes en pockets
		 9.58 ?
Zitstart

6a+

8 Snellius ?
Minder moeilijk dan het lijkt!
		 Vallis Snellius
Zitstart

6a+

9 Titan
Direct uitklimmen (linksom 6b+)
		 de Prof
Zitstart, direct uitklimmen (linksom 6c+)

6b

6b+

6b+

6c
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		 Blok op Zuid noordwand

alles

ÿ Boulders waarbij je voor de handen en voeten alles mag gebruiken

10 Laika
6b+
Rechts uit via schouderpas naar verstopt gat
		 Laika Tussen de Sterren
6c
Zitstart

14 Tigerlily ?
Links uitklimmen
		 Left Tiger
Zitstart

6a

11 Lutz ?
Dynamische pas aan kleine knijpgreep
		 Pieter Lutz
Zitstart

6b

15 In for the Kill
Rechts uitklimmen
		 Right Tiger
Zitstart

6a

12 Blauwe Maan ?
De uitklim is het moeilijkst
		 Blauwe Maandag
Zitstart

5+

16 Cæsarion ?
Pockets, hueco’s, randjes, kant...
		 Cæsarion (zitstart)
		 Zitstart

6a

13 Doutzen ?
Rechts uitklimmen
		 Evenwicht
Zitstart

5+

6c

6b

6b
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6a+

6a+

6a

17

18 19

20

		 Blok op Zuid westkant
ÿ Boulders waarbij je voor de handen en voeten alles mag gebruiken

17 Loenik 3 ?
5
Met alle grepen links en rechts van de kant
		 Spoetnik
6a
Zitstart
18 Buzz ?
Direct of iets links uitklimmen
		 Aldrin
Zitstart

6a

19 Edwin
Rechts met de kant uitklimmen
		 Eugene
Zitstart

5+

6a+

6a

20 Armstrong
6b
Met alle grepen links en rechts van de kant
		 Arm Strong
6b+
Zitstart
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alles
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Blok op Zuid zuidwand

hueco’s

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de hueco’s (kommen) mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

1 Zonder handen
Morpho, laatste stuk geen grepen!
Zonder handen (zitstart)
Zitstart aan twee lage hueco’s

6c

2 Theia
Uitklimmen zonder de band
Theia (zitstart)
Zitstart aan de grote ondergreep

6b

3 Ganymedes ?
Instap en eerste pas meteen moeilijk
Galileo ?
Zitstart

7a+

4 Gilgamesh
Rechts uitklimmen
Galilei
Zitstart

7b

6c+

6b+

7b+

7b+
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Blok op Zuid oostkant

hueco’s

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de hueco’s (kommen) mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

5 Neptunus ix ?
Met de knijpgreep in de grote hueco
Halimede (zitstart) ?
Zitstart aan de kleine en grootste hueco

6c
7b

6 Neptunus x
6c
Morpho
Bouldernaam
7?
Lage start aan zijkant van de grootste hueco
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Blok op Zuid noordwand

hueco’s

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de hueco’s (kommen) mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

7 Moonbouncing direct ?
Sprongstart, direct uit, morpho
Moondancing
Sprongstart, uit met tweede hueco

7b+

8 Moonbouncing
Sprongstart, rechts uit, morpho

6c

9 Selene ?
De eerste huecoboulder van het blok
Selene (zitstart)
Met verborgen hueco om de hoek

6b

7a+

6c
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Blok op Zuid westkant

11

hueco’s

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de hueco’s (kommen) mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

10 Silver
Uit met de rib boven de kant
Sound of Silver
Zitstart aan linker hueco om de hoek

6b

11 Totilas ?
Flexibiliteit, direct of links uitklimmen
Moorlands Totilas
Zitstart

6a+

6b+

6c
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Blok op Zuid zuidwand

pockets

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de pockets mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

1 My Eyes
Dynamische pas naar de top
Into My Eyes
Zitstart op de kant
Look Sharp
Rechter zitstart aan scherpe pocket

6a+

2 Tattoed Climb ?
Beschrijving
Tattoed Chris
Zitstart aan de twee laagste pockets

5+

3 Open Ogen ?
Aflopende pockets
Hoge Ogen
Zitstart

6b+

6b
7?

6a

6c

© Bart van Raaij, Rotterdam, mei 2010. De meest actuele topo vind je steeds op: www.bladoverklimmen.nl/content/blok_op_zuid

4 5

6 7

Blok op Zuid oostkant

pockets

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de pockets mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

4 Space Invaders ?
Links uitklimmen (sprongstart 6a+)
Toshihiro Nishikado
Zitstart, links of rechts uitklimmen

6b

5 u.f.l.
Rechts uitklimmen (sprongstart 6a+)
Majestic Twelve
Zitstart rechts, links of rechts uitklimmen

6b

7b

7 Kattenvoetjes
Spannende uitklim
De Leeuw ?
Zitstart rechts laag

7b

6 Midlife ?
6c+
Morpho
Midlife Crisis
7b+
Zitstart aan ondergreep en hoge bidoigt, morpho
De Oude Leeuw
7a+
Zitstart rechts als De Leeuw, uit in Midlife
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6b+
7a
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13

Blok op Zuid noordwand

pockets

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de pockets mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

8 Ceres
Beschrijving
Eris
Zitstart met één hand in de lage pocket

6b+

9 Recreatie ?
Links uitklimmen
Sport & Recreatie
Zitstart met één hand in de lage pocket

6a+

10 Victoria ?
Rechts uitklimmen
Victoria’s Secret
Zitstart met één hand in de lage pocket

6a+

11 Pink
Links uitklimmen
Pink (zitstart)
Zitstart

6a+

7a

6c+

12 Pink Bullet
Uit met verstopte pocket op de top
Pink Bullet (zitstart)
Zitstart

6a+
6b

13 Bullet ?
6a+
Verstopte pockets om de hoek en op de top
Bulletproof
6b+
Zitstart met twee handen aan het grote gat

6c+

6b
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Blok op Zuid westkant

pockets

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de pockets mag gebruiken (voeten vrij)
Alleen de randjes bovenop het blok mogen gebruikt worden om uit te klimmen

14 Apophis
6b
Uit met verstopte pocket op de top
Apophis neo
6b+
Zitstart met twee handen aan het grote gat
15 Pythagoras
Morpho
Hypotenusa
Zitstart

6c
7a
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Blok op Zuid zuidwand

randjes

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de randjes mag gebruiken (voeten vrij)

1 Nespresso
Start met het aflopende randje
Espresso
Zitstart bij de kant

6a+

2 Round Edges ?
Uitklimmen zonder de band
Round Edges (zitstart)
Uitklimmen zonder de band

6a+

3 Right Edges
Rechts uitklimmen
Right Edges (zitstart)
Rechts uitklimmen

6a+

4 Over de Band
Zonder de verleiderlijke band
Bouldernaam ?
Zitstart aan de zijrandjes op de rib

6c

6b+

5 Edges ?
Moeilijk te vinden randjes
Rough Edges
Zitstart, lengtepas

6b

6b

6c+
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6b+
7a+

6

7 8

Blok op Zuid oostkant

randjes

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de randjes mag gebruiken (voeten vrij)

6 Randjes ?
6b+
Let op: de hoogste pocket lijkt op een randje!
Ruige Randjes ?
6c+
Zitstart
7 Maffiosi
Beschrijving
Macho Maffiosi (zitstart)
Zitstart aan linker knobbel

6c

8 Tranquility ?
Uit met deadpoint
Sea of Tranquility
Zitstart aan linker knobbel

7a

7a

7a+
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Blok op Zuid noordwand

randjes

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de randjes mag gebruiken (voeten vrij)

9 Vlucht
Rechts uitklimmen, met de grote rand
Uitvlucht
Zitstart aan linker knobbel

6c+

10 Juno i
Direct uitklimmen, met de grote rand
Juno ii
Zitstart aan het hoge randje

6b+

11 Epidermis
Links uitklimmen, met de grote rand
Corium
Zitstart aan het hoge randje

6b

7a

6c+

6b+

12 Callisto
Direct uitklimmen, zonder de grote rand
Valhalla
Zitstart aan het hoge randje

6c

13 de Muur ?
Uit via de zijrandjes
de Klaagmuur
Zitstart aan de rand onder de pockets

7b

6c+

7b+

14 Sky ?
6c
Kleine, scherpe randjes
October Sky
7a
Zitstart met randjes aan twee zijden van de kant
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Blok op Zuid westkant

randjes

ÿ Boulders waarbij je met de handen alleen de randjes mag gebruiken (voeten vrij)

15 Booka Shade ?
Randjes links en rechts van de kant
In White Rooms
Zitstart

6a

16 Korrigering ?
Uitklimmen met het randje boven de knik
Korrigering (zitstart)
Lengtepas

6b

6b

6b+
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Blok op Zuid zuidwand

varianten

ÿ Boulders met bijzondere definities voor de handen (voeten vrij)
De randjes bovenop het blok mogen altijd gebruikt worden om uit te klimmen

1 Small Step Sans
Handen alleen op de band
Small Step Sans Assis ?
Zitstart, handen alleen op de band

5

2 Giant Leap Sans
Handen alleen op de band
Giant Leap Sans Assis ?
Zitstart, handen alleen op de band

5+

6a

6a+
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4

Blok op Zuid noordwand

varianten

ÿ Boulders met bijzondere definities voor de handen (voeten vrij)
De randjes bovenop het blok mogen altijd gebruikt worden om uit te klimmen

4 Zomer ?
7c
Zitstart aan de sloperband en de lange zijgreep,
zonder met de handen pockets en randjes te
gebruiken via slopers en hueco’s uitklimmen

5 Kitty Hawk
6b+
Via vier hueco’s naar de brede horizontale rand en
met de grote pocket uitklimmen
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