“The Canadian Way of Life”
door Hans Kramer
Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? The Canadian Way…. is een gevoel, een manier van leven!
Veel mensen, zoals ik, die in Canada zijn geweest, zijn verliefd geworden op dit land en zijn in
het bijzonder onder de indruk gekomen van de typische manier van leven in Canada.
Het is iets ontastbaars….een levensstijl die je nergens anders tegenkomt. Relaxed, zonder
zorgen, veilig… dat is het gevoel.
Waarom is de Canadees zo aardig en relaxed?
Canada is het een na grootste land ter wereld, met 35 miljoen mensen. Hierdoor heeft iedere
Canadees een ongelofelijke ruimte en vrijheid. Daarnaast is Canada een en al natuur, vol
prachtige landschappen en een grote variëteit aan wildlife, talloze meren en rivieren. Als dat je
achtertuin is, dan moet het leven wel mooi en relaxed zijn.
Over dat laatste, de meren en rivieren, wilde ik jullie watersporters wat vertellen, namelijk over
de Trent-Severn Waterway.
TRENT-SEVERN WATERWAY.
Een geweldig vaargebied dat loopt van de binnenzee Lake Ontario, via verschillende meren en
rivieren naar Georgian Bay over een afstand van 387 kilometer met bruggen en 45 sluizen,
waarvan het hoogste verschil de Lock 21 Peterborough Lift Lock van bijna 20 meter is, en het
laagste verschil is de Lock 30 Lovesick van 1,1 meter.
Je moet ook nog verschillende swing bridges passeren, dat zijn bruggen die draaien, omhoog
gaan of klappen, op allerlei manieren gaan ze open.
Zo kun je ook nog op een heel ludieke wijze met je boot van de ene waterkant naar de andere
kant gaan met Going over Big Chute.
http://www.youtube.com/watch?v=impSExAdkTI
Je vaart een stellage in er worden kabels die onder water liggen aangespannen, zodat de boot
stabiel ligt. Het geheel word omhoog gelift, dan sta je op een open bak/stellage. Het geheel rijdt
op rails naar boven, over de weg heen, aan de andere kant naar beneden het water weer in en
je vaart weer verder. Heel apart om te zien en mee te maken.
Het leuke van deze hele route is de variatie in de natuur waar je doorheen vaart. Nu is dit nog
maar één vaarroute, maar zo is er in Canada zo veel water dat je alle kanten op kunt,
bijvoorbeeld ook het 1000 Islands gebied en veel meer. En de grap is: waar je ‘s zomers vaart,
kun je ‘s winters met de auto rijden.
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