VAKANTIE 2010
REISVERSLAG VAN EEN VAARTOCHT
MET "LE LOUP BLEU"

MAAS-MOEZEL-SAAR-RIJN

Dag 1
Vandaag beginnen wij aan een vakantietocht waarvoor we 5 tot 6 weken hebben gepland. De reis zal ons
via de Nederlandse en Belgische Maas naar Frankrijk brengen waar wij vervolgens via de plaats Toul de
Franse en Duitse Moezel zullen bevaren met een uitstapje over de Saar, om terug te komen op de Moezel
en bij Koblenz de Rijn af te dalen tot Nijmegen.
Wij verlaten onze vaste ligplaats in Venlo en varen met onze Brandsmavlet de voor ons bekende vaarweg,
de Maas stroomopwaarts richting Maastricht. De reis verloopt voorspoedig, we hebben alle sluizen mee,
zetten er een beetje vaart achter en arriveren 7 uur later in Maastricht.
7.00 uur
De opgegeven tijdsduur in dit verslag, is de tijd die wij nodig hadden van plaats van vertrek tot wij weer
vastlagen in de volgende plaats van bestemming.
Dag 2
Om 9.00 uur verlaten wij Maastricht en varen naar de eerste
sluis van vandaag, sluis Lanaye. We hebben geluk, als ik
tijdig de sluis oproep krijg ik te horen dat ze aan het invaren
zijn en wij nog mee kunnen. We liggen met enkele vrachtschepen en wat jachten in een bomvolle sluis met drijvende
bolders. Als we 14 m naar boven zijn geschut ga ik mij
melden bij de bedieningspost en kom even later met ons
reispapier terug. We staan nu geregistreerd tot de Franse
grens. Het is 10.00 uur als wij de sluis uitvaren en ons op het
Albertkanaal bevinden. Dit stuk vaarwater tot aan Luik kan
wel eens een beetje woelig zijn, zo ook vandaag. Er is veel
scheepvaart met de nodige golfslag, wij hebben er echter
geen last van, het schommelt een beetje en dat is het.

We zitten tenslotte op een boot. Zo komen we om 11.40 uur bij het standbeeld van koning Albert, waar de
Maas en het Albertkanaal weer samenkomen en de eerste brug van Luik zich aandient. Luik, ofwel Liège,
met zijn mooie doorvaart met bruggen varen we al snel door, we passeren om 12.00 uur de jachthaven met
zijn markante beeld van de schoonspringer of is het springster en melden ons om 13.00 uur bij sluis Ivoz
Ramet. Hier moeten wij wachten op de volgende schutting. Tussen Luik en de sluis Yvoz Ramet liggen de
hoogovens van Seraing. Voorheen berucht vanwege hun stank en vuiligheid, nu geen vuiltje aan de lucht,
wel nog bedrijvigheid op het terrein en op het water.
We varen om 13.50 uur de sluis uit en moeten bij de
volgende sluis, Ampsin Neuville weer wachten, ze
zijn boven aan het invaren. Na deze sluis schiet het
lekker op, wij varen samen met een vrachtschip naar
de volgende sluis Andenne die reeds open staat.
Hierna gaan wij alleen door. We twijfelen, varen we
door of gaan we een plek zoeken om te overnachten. We gaan door, het is heerlijk weer, we varen in
ons eentje, waarom zouden we stoppen. Zo genie-

tend komen we om 19.00 uur aan bij sluis Grands
Malades, die wagenwijd voor ons open staat. Wij
schutten alleen in die grote sluiskolk en varen even
later Namen binnen. De jachthaven en de kademuur
liggen stokvol, aan de kade zelfs dubbel, maar wij
vinden helemaal vooraan bij de invaart naar sluis La
Plante een mooie plaats tegen de kademuur. Het is
19.30 uur als wij genieten van een lekker glaasje,
onder begeleiding van de klanken van een driemans
zigeunerorkestje dat bij de Capitainerie van Jambes
de aanwezige bootbevolking met hun muziek verblijdt.
Ook kijken wij met verbazing naar de capriolen van een heteluchtballon die met zijn mand het water bij de
stuw wil raken. Gelukkig gaat het allemaal goed.
10.30 uur

Dag 3
Omdat wij voor de sluis liggen zien we dat aan de bovenzijde wordt ingevaren, voor ons het sein om de boot
vaarklaar te maken. Om 9.30 uur varen we de sluis in, waarna al snel nog meerdere jachten volgen, zodat
de sluis al snel vol ligt. Als wij vervolgens om 9.00 uur de sluis verlaten gaan enkele boten met een aardig
vaartje en forse hekgolf trekkend verder. Zo snel zelfs dat een visser hier een nat pak aan overhoudt. De
volgende sluis wordt snel genomen, waarna de groep zich om 10.20 uur meldt bij sluis Rivière. Vreemd, de
deuren zijn gedeeltelijk open en er ligt een jacht in de sluis. Dan blijkt als snel wat er aan de hand is, de
hydroliek van een van de deuren is gesprongen. Dat wordt dus wachten. Dat geeft ons de gelegenheid om
het plaatsje te bekijken, de bakker met een
bezoek te vereren en verder lekker luieren en
kletsen met de buren. Als de deur bijna is gerepareerd, komt de sluismeester de volgorde van
schutten bekendmaken. Wij behoren tot de eerste
schutting samen met een 50 m vrachtschip en drie
andere jachten. Om 12.15 uur mogen we eindelijk
invaren, waarna de volgende drie sluizen steeds
voor ons op groen staan. Het is inmiddels 14.40
uur als wij na sluis Dinant aan de rechteroever
vastmaken aan de lange steiger vlakbij café Leffe.
We hebben hier water en elektra op de steiger.
Het is warm, zeker 30°C of nog meer. We gaan
eerst maar eens de plaatselijke horeca met een
bezoek vereren, we zijn tenslotte in de plaats waar
het Leffebier wordt gebrouwen.

Tegen etenstijd gaan we naar ons favoriete restaurant in deze plaats, Le Trois, juist over de brug tussen de
2 kruispunten. De gastvrouw spreekt Engels en zelfs een beetje Nederlands, dat is wel zo gemakkelijk met
een vreemde menukaart.
6.10 uur
Dag 4
Met mooi zomerweer vertrekken wij om 9.20 uur uit Dinant om 10 minuten later sluis Anseremme in te varen.
Mazzel denken wij, echter we moeten wachten, samen met 2 andere jachten, de Jambo en Christina, die
gisteren eveneens met ons vanuit Namen zijn vertrokken. Het wachten is op een open bootje van een
vaarschool met 2 cursisten aan boord, die om 10.00 uur arriveren. Na de sluis is het echt genieten van de
mooie omgeving, de steile rotswanden aan bakboord en de glooiende hellingen aan stuurboord, afgewisseld
met leuke plaatsen waar we voorbij varen. Sluis Waulsort en Hastière worden in een snel tempo genomen.
Zo rustig varend komen we om 12.30 uur bij de grens. Hier ligt sluis les 4 Cheminées, de laatste grote sluis
op dit traject. Hier halen wij ons vaarvignet á raison van € 94,40, goed voor 16 dagen varen in Frankrijk en
ontvangen ook onze afstandbediening voor de sluizen. Voordat we de sluis uitvaren hebben we de mast al
neergeklapt omdat juist voordat we weer op de Maas komen er een klapbrug ligt met een hoogte van 3,50m.
De 2 andere jachten waren hier niet mee bekend en moesten in allerijl hun radarbeugel neerlaten. Givet, de
gezellige grensplaats varen we vandaag voorbij zonder te stoppen en komen even later aan bij de eerste
Spitsensluis en de tunnel. We passen met ons drieën maar net in de sluis, maar het gaat. Vervolgens krijgen
we na de sluis de tunnel. Deze is niet verlicht, vandaar dat wij een bouwlamp voor op de reling hebben
gemonteerd en als extra nog een handschijnwerper voor de zijkant gebruiken. In de tunnel is het niet
aangenaam voor ons, het voorste jacht en tevens het grootste, vult de hele tunnel op zodat wij totaal niets
zien en ook nog eens in de uitlaat gassen van beide boten varen. We zijn dan ook blij als we weer in de
frisse lucht zijn. Achter de tunnel is een verbreding van het kanaal waar wij even moeten wachten op 2
jachten die juist de volgende sluis uitvaren, waarna wij kunnen invaren. Beide sluizen worden bediend door
een sluismeester en hebben een verval van ca. 3,20m. Bij ons is het de gewoonte als de sluis wordt
bediend om een koele versnapering aan te bieden. Wij varen verder en komen na 4 km bij de volgende sluis.
Hierna komen we bij de plaats Vireux-Wallerand waar onze medevaarders het voor vandaag voor gezien
houden. Wij varen nog even door, nemen in
ons uppie nog snel 2 sluizen en belanden in het
leuke plaatsje Haybes. De passantensteiger ligt
vol, maar met een beetje goede wil van de
aanwezige jachten en het verleggen van 2
boten, hebben we toch een plaats gevonden.
Het is 16.45 uur als we vastliggen en ons
melden bij de Capitainerie. We hebben stroom
en water aan de steiger, dit was voorheen nog
niet, maar moeten nu wel liggeld betalen. Daar
hebben we zeker geen probleem mee, gezien
wat je er voor geboden krijgt. Het is 36°C, dus
tijd voor de barbecue. Om 18.00 uur gaat het
vuur er in en tegen dat het vlees bijna gaar is
worden we getrakteerd op een hevige
onweersbui. Om 21.30 uur is alles weer droog
en genieten wij van een rustige avond met een
aangename temperatuur.
6.25 uur

Dag 5
We vertrekken om 9.00 uur. Eerder heeft geen zin, omdat de
sluis die direct om de bocht ligt, pas vanaf 9.00 uur draait.
Als we aankomen ligt er een Engels jacht te wachten, waarmee wij samen omhoog schutten. Vervolgens hebben we de
hele dag de pech dat we alle sluizen tegen hebben. Het is in
ieder geval lekker weer met 27°C, een stralend zonnetje en
we hebben vakantie, wat wil je nog meer. Voor de sluis en
vervolgens het tunneltje van Revin moeten we even wachten
voordat het voor ons op groen springt. Revin met zijn mooie
haven en supermarkt op 100m van de boot varen we
vandaag voorbij. We gaan nog even door en nemen nog
twee sluizen. We maken om 13.20 uur vast aan de kade van

Laifour, een van onze favoriete plaatsen hier aan de Franse
Maas. Geheel ingesloten door de imposante bergwanden van
Des Dames de Meuse liggen we aan een graskant met
elektra aan de boot en een picknicktafel voor de deur. Tegen
de avond liggen wij hier samen met een Franse luxe motor en
drie jachten, waaronder een Franstalige Belg, een Nederlander en een Engelsman, die langszij onze boot ligt. Het is de
dag van de WK voetbalfinale. Wij hebben onze tv op de
achterkajuit geplaatst, zodat de gehele vloot van de wedstrijd
kan genieten. We zitten in 2 rijen achter elkaar en de plaatselijke schonen hebben achter ons op een bank plaatsgenomen. Ook de plaatselijke jeugd laat zich niet onbetuigd en
loopt al snel rond met diverse oranje hoofdtooien. Jammer dat
Nederland verliest, maar dat wordt manhaftig en internationaal weggedronken en zo wordt het nog een
gezellige avond. Alleen de Franstalige kijkers hadden wat meer op met de tegenstanders van die Ollanders.
4.20 uur
Dag 6
Vannacht hebben we nog behoorlijk veel regen gehad, gelukkig niet tijdens de voetbalavond. Als we ons
klaarmaken om te vertrekken zien we donkere wolken aankomen, dat wordt dus weer regen. We varen om
9.20 uur weg en liggen enkele minuten later reeds in de sluis. Juist nadat we de sluis zijn uitgevaren barst de
bui los. Bui, het is een compleet noodweer. Het zicht is door de regen beperkt tot enkele meters rondom de
boot en het waait enorm hard. We blijven stationair in gang tegen de stroom en tegen de wind in varen.
Voordeel is dat we ons navigatiesysteem aan hebben staan, zodat de vaargeul en tonnen goed zichtbaar
zijn voor ons. Mazzel is dat juist hier de rivier is betond. Zo aangekomen bij de volgende sluis moeten we
nog wachten op een jacht in de sluis dat de bui hier heeft afgewacht. Voor ons niet erg want zo kunnen wij
even later zonder regen schutten. Echter de regen blijft niet lang weg, als we weer aan het varen zijn gaat
het weer regenen. Als we na de sluis in het toeleidingskanaal varen komt ons een Spits tegemoet, laat het
nu juist op het smalste stuk zijn. Het gaat echter allemaal goed, zolang je het maar kalm aan doet. We
schuifelen rustig naast mekaar heen, allebei een beetje bladeren van de bomen meenemend en kunnen
zonder problemen verder varen. Montermé met zijn fraaie uitzichtpunten laten we liggen, zo ook Château
Regnault met zijn vier Heemskinderen en varen door naar Charleville-Mézières waar wij om 14.15 uur de
havenkom indraaien en 5 minuten later vastliggen aan een fraaie langssteiger. Op de steiger aan de buitenkant van de haven treffen we nog kennissen met hun Staverse kotter. Zij varen morgen naar het Canal des
Ardennes, met Reims als bestemming. Gezamenlijk wordt het nog een leuke avond.
5 .00 uur

Dag 7
Als wij na een rustige nacht om 8.40 uur de lijnen losgooien, is het bewolkt maar droog en zo'n 22°C. Na een
stukje varen komen we aan sluis Mézières. Dit kan een vervelende sluis zijn. Je moet nl. een haakse bocht
maken naar bakboord waardoor je bij het invaren van de sluis dwars op de stroming komt te liggen.
Vandaag gaat alles goed, alleen de sluiswachter heeft schijnbaar geen zin om de lijnen aan te nemen in
deze hoge sluis. Dus leggen wij de boot op de middenbolder vast aan de trap, wat niet mag! Moet hij maar
uit zijn huisje komen. Tot onze verrassing zien we dat voorbij de sluis een mooie afmeergelegenheid is
gecreëerd, het blinkt nog van de nieuwigheid. Tegen 10.00 uur wordt het weer tijd voor de korte broek.
Verder gaat de tocht lekker vlot. Om 12 uur en 5 sluizen verder passeren wij Sedan en varen door, om 2
lange stuwpanden verder, om 14.10 uur in Mouzon af te meren. Wij liggen hier wederom samen met de
Christina en Jambo. Het is hier heerlijk rustig, wij liggen direct naast de capitainerie en gaan na de boodschappen in de plaatselijke supermarkt lekker barbecuen bij een avondtemperatuur van 25°C.
5.30 uur
Dag 8
Vandaag hebben we een rustdag. We bezoeken de plaatselijke
rommelmarkt, met nadruk op rommel en maken uitgebreid gebruik
van het enige (geïmproviseerde) terras van het dorp. Tegen 16.30
uur dient zich slecht weer aan. De lucht wordt inktzwart, de
barometer keldert als een waanzinnige en het wordt windstil. Dat
e
beloofd wat! Dit is reeds de 2 keer dat we een hevige bui over ons
heen krijgen. Maar wat deze in petto heeft hebben we dagen erna
nog kunnen zien. De wind neemt werkelijk alles wat maar
enigszins los zit mee. Wij liggen bij toeval beschermd door het

havengebouwtje, de boten achter ons (Jambo), die vol in
de wind, naast een opengebroken weg liggen, worden
gezandstraald. Gelukkig heeft niemand schade. De volgende dag zien we op de tv hoe het weer heeft huisgehouden in Nederland en nagenoeg heel West Europa.
Na enkele uren is de bui voorbij en kunnen wij nog een
mooie avondwandeling maken.

Dag 9
Gisteravond heeft een geladen Spits juist voorbij de
haven overnacht. Tijdens de avondwandeling heb ik
nog even met de schipper gesproken en van hem het
advies gekregen niet voor 9.00 uur te vertrekken. Wij
hebben vanmorgen dan ook alle tijd als de Jambo en
Christina reeds om 8.00 uur vertrekken. Tegen 9.30
uur gaan wij ook varen, juist voor een andere geladen
Spits, die komt aanvaren. Om 11.45 uur, na een landschappelijk mooie tocht en 2 sluizen verder, komen we
aan sluis 32 Inor. Hier moeten we wachten langszij
een lege Spits. Ze zijn voor de sluis de vaarweg aan
het uitbaggeren. Na ca. 15 minuten worden we opgeroepen om door te varen en kunnen zo de sluis
invaren. Slechts 1 sluis verder komen we in onze volgende halte aan, Stenay. Het is 12.45 uur als we
vastliggen op de kop van een lange steiger achter in het kanaaltje. Stenay is een leuk plaatsje met een
aardig centrum echter zonder supermarkt.
Wel bezoeken wij hier Frankrijks enige biermuseum.
3.15 uur
Dag 10
Na een goede nachtrust verlaten wij om 9.20 uur
Stenay. Ons doel voor vandaag is Consenvoye, ca.
30 km en 8 sluizen verder.

Haven van Stenay

Tijdens de vaart hebben we veel hinder van waterplanten. Deze staan zelfs in de vaargeul. Ook zien we
veel drijvende eilandjes met waterplanten en daarin
Nog 124 km tot canal Marne au Rhin
vastzittende takken. De waterplanten slaan zich vast
vast in de schroef, zodat we diverse keren genoodzaakt zijn om achteruit te slaan, om zo de schroef weer
vrij te krijgen. Ook krijgen we af en toe een tak in de schroef. Gelukkig niet vaak, want we schrikken ons rot
als dat gebeurt. Door de aanwezigheid van de waterplanten gaat de vaart eruit en kunnen we slechts met
een stationair toerental varen. De boot zuigt zich als het ware vast aan het oerwoud dat onder de kiel zit.
Maar goed, we varen rustig waardoor we nog langer van de mooie omgeving kunnen genieten en kunnen

constateren dat de VNF op vele plaatsen nieuwe steigers heeft geplaatst. Helaas zijn de meeste van deze
steigers niet bereikbaar vanwege ondiepte. Voorbij km 160, juist voor Dun sur Meuse, varen we langs een
verhuurbedrijf, waar ook diesel getankt kan worden. Wij
hebben nog meer dan voldoende en varen dus verder.
Dun sur Meuse heeft een lange passantensteiger waar
nu slechts enkele boten liggen. Dat zal vanavond wel
anders zijn. Sluis 28 Dun, is voorlopig de laatste automatische sluis. Vanaf nu krijgen we handbediende
sluizen en help ik een handje mee door aan een kant
de deuren open en dicht te draaien. Dit is zeker geen
straf, zo blijf je lekker in beweging en doe je ongemerkt

iets aan je conditie. Zeker vandaag met een
temperatuur van ca. 27°C. We zien nu al enkele
dagen, eigenlijk vanaf halverwege Mouzon en
Stenay, de Maas dan weer eens naast ons, dan
weer een heel eind van ons vandaan. Wij varen nu
echt op het kanaal en ervaren de stroming enkel
als we in de buurt van een sluis komen. Ook heel
apart is, als je langs een overloop vaart waar het
water vanuit het kanaal de Maas instroomt. Van
enige beveiliging is hier geen sprake, je moet
gewoon in het midden blijven varen. De uitgestrektheid van de uiterwaarden laat zien dat het hier bij hoog water een grote watervlakte moet zijn. Zo
lekker op ons gemak varend komen wij voor vandaag aan onze laatste sluis, 24 Consenvoye. Dit was
vroeger een beruchte sluis vanwege zijn schuine sluiswanden, nu liggen er drijvende steigers langs de
sluiswand en hoef je niets anders te doen dan vastmaken en wachten tot je boven bent. Ondanks onze
rustige vaart kunnen wij reeds om 14.30 uur vastmaken in de haven van Consenvoye. Dit is een havenkom
met langs de graskant enkele bolders en een waterkraan. Ook staan er enkele bomen die met hun schaduw
uitnodigen om de stoel er neer te zetten en te genieten van een goed boek, wat wij dan ook de hele middag
doen. Aan de overzijde staat een silo die nogal wat geluid produceert. Na 17.00 uur is het gedaan met
werken en wordt het lekker rustig. Als we in de namiddag de benen gaan strekken en het dorp met een
e
bezoek vereren bemerken we al snel, dat buiten een aangenaam (petit) terras en een kerk uit de 18 eeuw,
er verder niets te zien is voor ons. Terugkomend bij de haven zien we dat hier een restaurant is gevestigd
waar ze nog volop aan het poetsen en schoonmaken zijn. Tijdens een praatje met een van de dames
ervaren wij dat het restaurant vanavond om 7 uur voor het eerst zijn deuren opent. Och, omdat wij toch al
geen zin hadden om vandaag zelf te kokkerellen (veel te warm) hebben wij voor 19.30 uur gereserveerd en
waren daarmee de eerste gasten. Ook hier bleek weer dat veel Fransen echt moeite doen om Engels te
spreken, wat resulteerde in een genoeglijke culinaire en soms spraakverwarrende, internationaal culturele
avond.
4.10 uur
Dag 11
Het is vanmorgen bewolkt en fris met 15°C, brr. dat zijn we
niet meer gewend. Als we om 8.50 uur vertrekken komt heel
voorzichtig een beetje zon tussen de wolken door. Maar we
zijn in Frankrijk en krijgen na de eerste sluis toch al weer het
kortebroekgevoel. Het wordt vandaag tenslotte 23°C. Tijdens
de vaart hebben we tussen sluis 23 en 20 weer veel last van
waterplanten en moeten regelmatig achteruitslaan om de
e
schroef vrij te maken. Na de 1 sluis krijgen we gezelschap
van een kajuitzeiljacht, dat met ons meevaart tot onze
bestemming van vandaag, Verdun. Als wij hier om 12.30 uur
arriveren ligt de steiger vol en zijn er juist nog 2 plaatsen vrij
aan de kade. Wij liggen hier gratis met water en elektra aan
de boot en direct in het centrum.
3.40 uur

Verdun met steiger en kade

Dag 12
Vandaag blijven we liggen. In de loop van de ochtend verhalen wij de boot naar de overzijde en liggen aan
een steiger met eveneens water en elektra. Verdun heeft diverse grote supermarkten als Aldi, Lidll en nog
wat andere, die alle bij elkaar liggen. Tegen de avond gaat het orkest zich inspelen en vergast ons op een
hoop herrie. Jammer we hebben hier beter gehoord. Gelukkig houden ze er om 24.00 uur mee op.
Dag 13
Er zijn al enkele jachten vertrokken als wij om 8.45 uur eveneens Verdun gaan verlaten. We varen onder de
brug door, een bocht naar rechts en zijn aan de eerste sluis van vandaag. Dit is een sluis met een kort
tunneltje er achter. We moeten op een schutting
wachten en kunnen samen met een kajuitsloep
vastmaken aan een wachtsteiger. Vervolgens verlaten wij om 9.20 uur de sluis en gaan we samen
verder, waarbij de sloep minder hinder heeft van de
vaardiepte. Wij kunnen geen tempo maken en
moeten ons aanpassen aan de vaardiepte en de
nog steeds aanwezige waterplanten. Na 7 sluizen
komen we om 13.30 uur aan in La Croix sur Meuse.
Hier vinden wij in een draaikom een mooie steiger
voor 4-5 boten, echter zonder verdere voorzieningen. Het is hier heerlijk rustig. We hebben een groot
plantsoen met picknicktafels en een waterkraan tot
onze beschikking. Genoeg voor de barbecue vanavond. We hebben heerlijk vakantieweer met 30°C,
zodat het laat op de avond nog goed vertoeven is in
de buitenlucht. Inmiddels is de steiger ook vol met
een sleepboot en 2 jachten.
sluis Verdun met tunneltje
4.45 uur
Dag 14
Als wij vandaag om 8.45 uur vertrekken hoeven we niet ver te varen, de sluis ligt nl. direct achter de draaikom. De sluis staat reeds open, zoals gisteren met de sluismeester besproken. Het gaat vandaag wederom
lekker vlot. Na 2 sluizen varen wij St. Mihiel voorbij en moeten wachten voor de sluis. Dit is weer een automatische sluis. Er ligt een Belgisch jacht in de sluis, dat wel erg veel tijd nodig heeft om uit te varen. Het is
12.00 uur als wij na 2 sluizen verder bij het tunneltje van Han aankomen. Dit is weliswaar maar een korte tunnel, maar je moet een
hoek van 90° draaien om er door te varen, waardoor je tegemoet komend verkeer
niet kunt zien.
Gelukkig komt er
niets aan en kunnen wij doorvaren.
Een half uur later
komen we bij
sluis 7 aan.

Deze staat op rood-groen maar blijft boven open
staan. De VNF hulptroepen worden gebeld en we
krijgen te horen dat ze komen. Daar we ons in
Frankrijk bevinden en het inmiddels 12.30 uur is,
maken we de boot aan een boom vast en gaan op
ons gemak lunchen. Hierna hebben we nog de tijd
om een ommetje maken voordat de VNF ruim na
13.30 uur verschijnt en de sluis in werking stelt.

Sluis 7 Vadonville "en panne"

Na 6 km krijgen we nog een sluis nr. 6 en komen dan
in Commercy. Hier meren wij af, pal voor de Aldi en
gaan inkopen doen. Wat wil je nog meer, we laden de
boodschappen zo uit de winkelwagen aan boord.
Vervolgens varen we weer verder om de laatste 5
sluizen op het canal L'Est Nord te nemen. Sluis 1
Troussey verlaten we om 17.15 uur en draaien even
later bakboord uit over het canal de la Marne au Rhin.

Onze bedoeling is om aan de passantensteiger van
Pagny te overnachten want het is laat genoeg voor
vandaag. Jammer, de steiger ligt behoorlijk vol en
geen van onze daar afgemeerde landgenoten is
bereid om een beetje te schuiven zodat wij er nog
tussen kunnen. Noodgedwongen varen wij verder
richting tunnel om ergens onderweg een ligplaats te
vinden. Na 3,5 km komen we bij een ruime zwaaikom met mooie ligplaats. We liggen hier samen met een Engelse Luxe Motor op een riante stek, vlak voor
de tunnelingang. Inmiddels is het toch al 18.15 uur als we vastliggen. Het was een mooie vaardag maar wel
lang. Morgen gaan we door tunnel "de Foug" en nemen de sluizentrap omlaag tot Toul. We zitten wat onze
reis betreft, op het hoogste punt en gaan nu enkel nog omlaag met de sluizen.
9.30 uur

Dag 15
Om 8.30 uur varen we weg van onze rustige overnachtingplaats. We hoeven slechts een paar honderd
meter te varen om de detectie van de tunnel te activeren en zo de lichten op groen te zetten. Uit voorzorg
hebben we de lampen klaar gelegd, maar ze zijn niet nodig, de tunnel is goed verlicht en makkelijk door te
varen. Als we de tunnel hebben verlaten en voor de
eerste sluis liggen te wachten komt een kajuitzeilboot uit de tunnel gevaren en gaat vervolgens met
ons het gehele traject van 12 sluizen mee. Bij deze
handmatig bediende sluis moeten wij ook het kasje

voor de sluisbediening inleveren. De volgende sluizen
worden geactiveerd via een detectieoog. Als we in de
eerste sluis naar beneden gaan, valt halverwege het
schutproces stil en liggen wij in de sluis te wachten.
De sluismeester komt ons vertellen dat ze een
elektrische storing hebben waardoor alles is uitgevallen. Na een 15 minuten krijgen we netjes een seintje dat
ze weer verder gaan met schutten. Het is uiteindelijk 9.15 uur als we de eerste sluis verlaten. Vervolgens
nemen we de volgende 11 sluizen zonder problemen en arriveren om 11.30 uur in Toul. In de jachthaven
worden we geholpen bij het aanleggen door, juist, de bemanning van de Christina en Jambo. Het is wederom een leuk weerzien.
3.00 uur

Dag 16
Vannacht hebben we gedurende de hele nacht regen gehad. Maar als we om 10.00 uur de lijnen los gooien
is het droog, bewolkt en ca. 20°C. We gaan vandaag de Moezel bereiken. Nog maar 370 km te gaan tot
Koblenz. Gelijk in de eerste sluis, nr. 26, die nb. direct aan de haven ligt, moeten we in de sluis wachten,
omdat verderop bij sluis 27 door een storing de brug niet open kan. Dus tijd voor koffie. Om 10.25 uur gaan
de deuren dicht, waarna we snel naar beneden worden geschut met 2 andere boten. Inmiddels is het weer
gaan regenen. Sluis 27 staat voor ons open en gaat vlot. Maar bij de volgende, 27-bis moeten we een
schutting wachten. Eindelijk om 11.25 uur varen we deze sluis uit en komen op de gekanaliseerde Moezel.
Nu gaat het lekker snel, we hebben ca. 3 km stroom mee en kunnen vanwege voldoende diepte weer vaart
maken. We varen nu met 1600 toeren een snelheid door het water van 12,5 km/uur. Toch wel weer heerlijk
als je na dagen lang nagenoeg stationair draaien nu vaart kunt maken. Na 6 km varen komen we aan sluis
Fontenoy, onze eerste grote sluis, 12 x 190 m geen kleintje dus. Als wij ons om 11.50 uur melden krijgen we
te horen dat de sluis omhoog aan het komen is. Even later kunnen we invaren en moeten wachten op de
langzaamste van de groep. We zijn nu met 6 jachten en zullen vandaag wel bij elkaar blijven. Daar zorgen
de sluismeesters wel voor, zij weten onze bestemming en houden nauwkeurig bij wie nog moet komen. Zo
ook nu, we moeten nog wachten op een jacht. Maar niemand komt! Eindelijk hebben we de sluismeester er
van kunnen overtuigen dat er geen jacht meer in aankomst is en is hij bereid de deuren te sluiten. Het is
inmiddels 12.30 uur! Het blijft regenen, weliswaar zachtjes, maar toch, je wordt wel nat. Na de volgende sluis
komen we bij Liverdun, hier verlaat de eerste boot al ons gezelschap. Vervolgens komen we aan sluis
Frouard waarna eveneens weer 3 boten afhaken. Wij gaan samen met nog 1 jacht verder en komen op een
splitsing, stuurboord uit richting Nancy of bakboord richting Metz. Wij gaan dus bakboord, naar Metz. Het zit
niet mee vandaag. Wij melden ons om 16.45 uur voor sluis Blénod en krijgen te horen dat we moeten
wachten op een beroepsschip dat zich telefonisch heeft gemeld. De sluis staat nog steeds open en het schip
arriveert maar niet. Uiteindelijk hebben we de sluismeester ervan kunnen overtuigen dat hij waarschijnlijk tot
morgen moet wachten op het aangemelde schip en ons beter nu kan schutten. Zo varen wij dan een uur
later eindelijk de sluis uit, terwijl het invaren en schutten niet langer dan maximaal 15 minuten in beslag heeft
genomen. Als wij even later op onze geplande bestemming Pont à Mousson komen ligt deze tjokvol en
vinden wij geen ligplaats. Dubbel liggen mag niet van de onvriendelijke havenmeester, zodat wij
noodgedwongen weer vertrekken. We varen door richting de volgende sluis Pagny.
Voor sluis Pagny sur Moselle

Volgens onze kaart is daar een overnachtingsplaats. En inderdaad als we aankomen er
is plaats en wie liggen daar? Juist, de Christina
en Jambo. Zij liggen langs de kant afgemeerd
met nog een paar meter ruimte voor de boot.
Vanwege de ondiepte, we varen ons direct
vast, durven we niet nog verder naar voren te
gaan en gaan bij de Christina langszij. We
liggen hier in een voedingskanaal van de sluis,
het is ondiep, zit stokvol met waterplanten die
de boot vasthouden en stroomt bij iedere
sluisgang met een behoorlijke snelheid in en
uit. Het is inmiddels 19.00 uur en later dan
gepland genoeg voor vandaag. Als we na het
eten een rondje door de plaats lopen hebben
we het al snel gezien, er is niet veel te doen.
9.00 uur
Dag 17
Als we 's morgens onze neus buiten steken hangt er nevel over
het water. Het is een mooi gezicht maar ik heb het liever niet als
we gaan varen. Nadat we de sluis hebben opgeroepen en te
horen krijgen dat we meteen kunnen komen, draaien wij om 8.45
uur de boot op de hand. Met een draaiende schroef varen we
ons gegarandeerd vast in de waterplanten. We varen vandaag
met z'n drieën naar Metz. De twee sluizen van vandaag gaan
lekker vlot en zo komen we al snel in Metz aan. Het is even
opletten want je moet voor het toeleidingskanaal naar de sluis,
stuurboord uit richting jachthaven. Ook is het zaak dat je de
hoogte van je mast in de gaten houdt want je krijgt hier een brug
met een doorvaarthoogte van 4,00m.

Na de brug begint een betonde vaargeul, ook hier is het opletten, vaar niet buiten de betonning want je vaart
je onherroepelijk vast. Wij maken om 11.00 uur vast tussen de palen en met de achterkant aan de steiger en
hebben water en elektra aan de boot. Voor de extra
grote jachten is een geheel nieuwe steiger aangelegd
die behoorlijk vol ligt. De haven heeft goed verzorgde
sanitaire voorzieningen, een Duits en Engels
sprekende havenmeester, ligt aan de rand van een
park en op korte loopafstand van het bijzonder mooie
centrum.
2.15 uur
Dag 18
Vandaag blijven we in Metz en gaan naar de markt.
Het is beslist een aanrader om het marktplein en zijn
omliggende overdekte markt, die pal in het centrum
ligt, met een bezoek te vereren. Wij keren in ieder
geval met volle tassen terug op de boot. Na de middag ben ik met de fiets alle wijken van Metzstad gaan
bekijken. Een ding kan ik zeggen: Metz is enorm groot en heuvelachtig, maar absoluut de moeite waard om
ook buiten het centrum te bekijken.

Dag 19
Wij vertrekken reeds om 8.15 uur en liggen ca. 10 minuten later voor de sluis die op rood-groen staat. Hier
zien we ook aan de bakboordzijde, pal naast de sluis, een grote watersportwinkel liggen, Lorraine Marine.
We hadden van onze Engelse buurman vernomen dat hier ergens deze zaak moest zijn. Hij had het adres
van de havenmeester gekregen, daar hij hier noodgedwongen naar toe moest. Hij had nl. bij de aanvaart
naar de haven zijn mast laten staan, in de veronderstelling dat alle bruggen op de Moezel voldoende doorvaarthoogte hebben. Dit is inderdaad het geval bij de doorgaande vaarweg, maar niet op een zijkanaal.
Geluk bij een ongeluk was dat de mast juist onder de brug paste, echter alles wat er bovenop zat werd in
een klap ervan geveegd. Het is bewolkt en fris met ca. 18°C als wij om 8.45 uur de sluis uitvaren. Wij gaan
vandaag Frankrijk verlaten en hebben vandaag in totaal 5 sluizen te gaan. Alle sluizen gaan redelijk vlot. We
halen we de Jambo en Cristina in die ruim voor ons waren vertrokken. We varen nu weer met z'n drieën van
sluis naar sluis. Onderweg zien we nog een hele
strook langs de waterkant waar de storm hevig
heeft huisgehouden. De bomen zijn halverwege
de stam met grof geweld afgebroken en de grond
ligt vol met afgewaaide takken en omgevallen
bomen. Als laatste sluis vandaag, hebben we sluis
Apach. Deze ligt aan het drielandenpunt van
Schengen. Jammer dat hier enkel rondvaartboten
mogen afmeren, wij zouden hier graag willen afmeren en de plaats bezoeken. Het zijn nu nog

maar enkele km tot onze bestemming voor vandaag,
Schwebsange aan de Luxemburgse zijde van de
Moezel. Als we om 15.00 uur de haven invaren gaan
we gelijk stuurboord, om bij de dieselpomp af te meren.
We laten de tank volgooien voor € 0,989 per liter en
constateren dat we vanaf de laatste keer tanken 380 ltr.
hebben verbruikt verdeeld over 82 motoruren. Dit betekent dat we inclusief het snelle varen de eerste dagen
bij aanvang van de reis en het gebruik van de generator ca. 4,6 ltr/uur hebben verbruikt. We krijgen na het
tanken een mooie plaats aangewezen, op de kop van een steiger, met water en elektra op de steiger. We
nemen de fiets en trappen 5 km verder naar het plaatsje Remich. Hier is veel vertier voor dagjesmensen met
een overvloed aan eetgelegenheden. Wij komen niets te kort en maken er nog een mooie dag van.
6.45 uur

Dag 20
Wij verlaten het vriendelijke Luxemburg en varen om 8.50 uur de haven uit. De Christina en Jambo zijn
reeds om 8.00 uur vertrokken. Wij hebben alle tijd en varen rustig richting de eerste sluis van deze dag, sluis
Stadtbredimus, ca. 6 km verder. Halverwege de sluis zien we de Christina en Jambo in Remich aan de kade
liggen. We hebben nogmaals hartelijk gezwaaid en foto's gemaakt, omdat we ervan uitgaan dat we ze op
deze reistour niet meer zullen zien, daar wij van plan zijn de Saar op te varen. Als we bij de sluis aankomen
ligt er 1 jacht te wachten en moeten wij volgens de sluismeester wachten tot er genoeg jachten zijn. Het lukt
hem ook nog. Het duurt zolang, dat als wij
mogen invaren de Christina en Jambo zich weer
bij ons voegen. Ook bij de volgende sluis,
Grevenmacher, moeten we wachten, de kolk
komt juist omhoog. Vervolgens loopt het allemaal voerspoedig en varen wij met een hele
vloot verder. Wij maken wij om 13.30 uur als
enige jacht van de groep vast in de jachthaven
van Konz. Hier vinden wij in de stromende regen
een aantal vrije boxen. We liggen in een ruime
box en hebben vanuit de kuip mooi zicht op de
Moezel. Tenminste, als het droog is. Dat wordt
het een uurtje later, zodat we naar het centrum
van Konz wandelen. Tijdens ons bezoek aan het
centrum krijgen we nog een hoosbui, maar geen
nood wij zitten geriefelijk beschut op een terras.
4.40 uur
Onderweg naar Konz

Dag 21
Vandaag wijken we van de route af en gaan de Saar op. We hebben de tijd en vertrekken eerst om 10.00
uur. Om de Saar te bereiken hoeven we enkel de haven uit te varen om na ca. 700 m stroomopwaarts
varen, bakboord uit te gaan, onder een hoge brug door en we zitten in de monding van de Saar. De Saar is
niet al te breed en vergelijkbaar met de Maas. Het is een landschappelijk mooie rivier met veel bochten en
een overvloed aan natuurschoon.
De eerste sluis nemen wij samen met een geladen 110 m
schip. De sluizen hebben alle glijbolders wat wel zo gemakkelijk is. Wel opletten met afmeren in de sluiskolk, de
glijbolders zitten enkel aan de rechteroeverzijde. Het
verval mag er ook zijn, gemiddeld gaan wij per sluis 11,50
m omhoog. Na de sluis zijn we het vrachtschip voorbij gelopen en kunnen nu op eigen tempo doorvaren naar de
e
volgende sluis. Aangekomen bij deze 2 sluis zien we dat
deze naast de grote kolk een jachtensluis heeft, er ligt
reeds een jacht in. Deze sluiskolk is wel wat smaller en
korter ca. 50x7 m. Deze sluizen hebben geen glijbolders.
Naast de trap zitten vaste bolders en een glijstang, ook
halverwege tussen twee trappen is verticaal een glijstang
aangebracht.
Jachtensluis op de Saar

Ons doel voor vandaag is de jachthaven van
Merzig. Dit is halverwege ons uiteindelijke doel,
Saarbrücken. Wij varen nu samen met het andere
jacht en komen om 13.50 uur voor sluis Mettlach.
Hier krijgen we te horen dat we moeten wachten
op het vrachtschip welk wij al na de eerste sluis
zijn gepasseerd. Dit schip arriveert pas om 14.45
uur! Wij meren, samen met het andere jacht, af
aan de kade en hebben geen zin om de hele dag
achter het vrachtschip aan te moeten sjokken. We
zijn nu in de plaats waar de fabriek, het museum
en de outletstore van Villeroy en Boch zijn gevestigd. Dus geen straf om hier te blijven. We gaan
naar de supermarkt op zo'n 10 minuten lopen van
het centrum en bezoeken ook de Mettlagbrouwerij
die er naast is gevestigd.

Uiteraard wordt door ons het plaatselijke gerstenat geproefd. Als we later op de dag weer terug op de boot
zijn en moe van het lopen, steken we de weg over en bevinden we ons direct in het centrum. Het centrum is
gelegen naast de fabriek en museum van Villeroy en Boch. Het is weliswaar een klein centrum, maar wel
gezellig met al die koopjestoeristen. De terrassen zitten
behoorlijk vol en zien zeer uitnodigend uit. Ook wij laten
ons verleiden en nemen een echte Duitse dorstlesser
gezeten op het terras midden in Mettlach.

Bij aankomst lag reeds een Nederlands jacht aan
de kademuur. We liggen nu met 3 jachten afgemeerd aan de kade en hebben totaal geen hinder
van de langzaam voorbijvarende beroepsvaart en
beleven een rustige nacht.
4.00 uur
Dag 22
Regen! En hoe, het valt met bakken eruit. Wij wachten met wegvaren tot het droog is en de sluis beneden
voor ons open gaat. Dat is het voordeel als je in het zicht van de sluis ligt en over marifoon beschikt. Zo
varen wij om 9.30 uur weg, gaan gelijk omhoog en varen om
9.50 uur de sluis uit. Deze sluis heeft eveneens 2 kolken, wij
gaan via de kleine sluis. Na 10 minuten begint het weer te
regenen en houdt een uurtje aan. Wij zitten binnen met een
muziekje, de ruitenwissers doen het allemaal en de koffie
smaakt goed. Ondanks het mindere weer kunnen wij met
volle teugen genieten van de mooie omgeving, de beroemde
Saarschleiffe en het rustige varen. We komen slechts één
jacht tegemoet en zien helemaal geen beroepsvaart. Het is
nog vroeg, slechts 11.00 uur als wij in Merzig in de haven
vastmaken. We liggen hier aan een lange passantensteiger
met water en elektra op de steiger, in een grote havenkom
met veel lege boxen. De plaats Merzig heeft voor de passant
van alles te bieden Er is direct aan de andere zijde van de brug een groot handelsterrein met alle bekende
supermarkten, bouwmarkt, tankstation etc. Het centrum bestaat uit diverse winkelstraten en heeft voor de
bezoeker van alles te bieden. Voor de fietser is het hier ook ideaal, je kan hier kilometers over fietspaden
langs de Saar fietsen. Als je de gewone weg volgt zul je echter flink moeten trappen, want dan kom je de
heuvels tegen. Wij bezoeken tegen etenstijd de
gezellige havenkantine en worden verrast door het
smakelijke eten dat we voorgezet krijgen. Na het
eten brengen we nog gezellig de avond door met
enkele plaatselijke leden en een Nederlandse
passant uit de omgeving van onze thuishaven, de
Anthegos uit Well.
1.30 uur
Dag 23
Vandaag blijven we liggen en varen morgen weer
terug richting Moezel. Wij hadden het voornemen
om naar Saarbrücken te varen, maar dat werd ons
door de plaatselijk bekenden afgeraden. Het
schijnt dat het ter plaatse van de ligplaatsen in
Saarbrücken een groot bouwterrein, afgezet met

hekken, moet zijn. Andere ligplaatsen zouden er niet zijn. Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat we dit
helemaal niet erg vinden, we amuseren ons hier goed en gaan vanavond weer lekker eten in de kantine. We
hebben alletwee vakantie nietwaar. De schipperse krijgt van de kok nog een bosje kruiden (vers uit eigen
tuin) dat dezelfde naam draagt als zij. We hebben de hele dag zon, ca. 20°C, afgewisseld met enkele
regenbuien.
Dag 24
Wij verlaten Merzig weer en gooien om 9.15 uur de
lijnen los. We hebben zon en lichte bewolking met
ca. 22°C . We hebben vandaag 3 sluizen die alle
redelijk vlot gaan. Bij alle sluizen ligt een jachtensluis. Zo varen wij om 12.15 uur voorbij Saarburg en
liggen om 12.30 uur vast in de jachthaven die ca. 2
km verder ligt. Dit is een rustige haven die in een
oude rivierarm ligt, met ruime steigers voorzien van
water en stroom. Voor water en stroom moet men
met € 1,- munten betalen op de steiger. Het liggeld
bedraagt € 1,10/m en douche € 1,-. Ook is er hier
een wasmachine en droger waarvan de passanten
gebruik mogen maken. In de gezellige kantine kan
men een hapje en drankje krijgen. Wij gaan het
plaatsje Saarburg met een bezoek vereren en gaan
met de fiets langs de Saar om via de brug midden in
het centrum uit te komen. Het is een gezellig
plaatsje, vergelijk het met Valkenburg in Limburg en behoorlijk druk met dagjesmensen. Uiteraard bezoeken
we het kasteel en klimmen naar boven in de toren om een paar mooie foto's te maken van de omgeving en
kunnen zelfs onze boot zien liggen.
3.45 uur
Dag 25
Vandaag gaan we terug naar de Moezel. Het is licht bewolkt met zo'n 15°C als wij om 8.00 uur reeds
vertrekken. Uiteindelijk wordt het vandaag 25°C. Sluis Kanzem staat open en zo komen wij reeds om 9.00
uur op de Moezel. Vanaf nu hebben we tot aan Koblenz enkel nog grote sluizen en zullen afhankelijk zijn
van het aanbod van de beroepsvaart of de bereidwilligheid van de sluismeesters, want dat we verplicht
moeten wachten op beroepsvaart is niet meer. Ook hoeven we niet meer te betalen als we onverhoopt
alleen zouden schutten. Vanaf Konz, km-200 tot onze bestemming voor vandaag, Neumagen, km-153
hebben wij 2 sluizen en hebben ca. 2-3 km stroom mee.
Sluis Trier staat open en voor de volgende sluis, Detzem
moeten we wachten, de kolk is juist naar beneden. Toch
gaat het allemaal lekker vlot. Dat we voor de sluis moeten
wachten is niet erg, zo kunnen we op ons gemak even
eten. Onderweg kunnen we genieten van de mooie
wijngaarden op de hellingen en het varen op de bochtige
rivier. Iedere km brengt weer wat nieuws. Om 13.00 uur
verlaten we de sluis en zijn een uurtje later op onze
bestemming, Neumagen. Deze haven is ons door velen

aanbevolen en ik moet zeggen, het ziet er goed uit.
Goede ligplaatsen met water en elektra aan de boot,
een vriendelijke en behulpzame havenmeester (vr.),
verzorgd sanitair en dieselpomp. Aan de haven ligt
een restaurant met gezellig terras waar het goed
vertoeven is. Bij aankomst voor de jachthaven
worden wij verwelkomd door een vreemde boot. Het
blijkt hier te gaan om een natuurgetrouwe replica
van een Romeins galei, die door plaatselijke
sponsors en inwoners in stand wordt gehouden.

Tegen betaling mag men een (roei)tochtje aan boord meemaken. Wij hebben ze zien roeien. Nou dat valt
dus goed tegen, zeker als het stroomopwaarts gaat. De roeiende bemanning wordt geheel in stijl van toen
opgezeept door ritmische tromslagen. Als ze echt niet meer kunnen en uitgeput over de roeispanen hangen
wordt als een wonder eensklaps een binnenboordmotor gestart.
6.00 uur
Dag 26
De hele nacht heeft het geregend en wij prijzen ons gelukkig dat we hier zijn en niet in Nederland, want daar
is het koud en nat. Wij hebben vandaag 22°C, later zelfs 25°C en zonneschijn. We blijven liggen en nemen
de fiets om Trittenheim te bezoeken, een typisch wijndorpje zo'n 5 km terug. Dit dorp ligt precies in een
bocht van de Moezel en als je boven in het dorp bent heb je een mooi uitzicht over de Moezel. Tegen de
avond verwelkomen wij onze gasten met de kleinkinderen en brengen met z'n allen een genoeglijke avond
door aan een tijdig gereserveerde tafel in het restaurant.
Dag 27
Als wij om 10.30 uur uit Neumagen vertrekken hebben we passagiers aan boord. De jeugd vaart met ons
mee naar Bernkastel-Kues. Zij verblijven daar in de buurt in een hotel, direct aan de Moezel en kunnen dus
mooi met opa en oma meevaren. We hebben slechts een sluis die we na een uurtje vlot nemen, zeker met
zoveel hulp aan boord. Als we voorbij het hotel varen
staat de rest van de familie te zwaaien en foto's te
maken. We draaien een extra rondje en blijven op de
stroom voor de wal even liggen. Bij het wegvaren wordt
een flinke dot gas gegeven wat zonder meer in de
smaak valt bij de jeugd. Davy vind het bijzonder dat hij
voor het eerst in Duitsland vaart en het leukst vindt hij
de golven van de grote speedboten. Tim vindt het
geweldig om de andere opa en oma en zijn vader op de
kant te zien staan zonder erbij te kunnen. Maar het
allerleukste vond hij toen opa flink gas gaf bij het
wegvaren en zo'n grote golf maakte. Ook laten beiden
zien dat ze het varen al goed onder de knie hebben.

Afwisselend wordt het roer overgenomen en netjes
stuurboordwal gehouden. Kort voor Bernkastel zien we
nog een vuurtoren op de wal, die schijnbaar als baken
dient voor een watervliegtuig. Als wij uiteindelijk de

haven van Bernkastel invaren en vlakbij het drijvende
haven gebouw een plaats krijgen toegewezen is het
inmiddels 13.15 uur. Wij liggen hier in een ruime box met
water en elektra op de steiger in een rustige havenkom.
De verdere dag wordt uiteraard met de familie doorgebracht.
2.45 uur
Dag 29
Vannacht heeft het weer geregend. Nu is het bewolkt en dreigt naar regen; het blijft droog en wordt in de
loop van de dag zelfs nog 25°C. Wij blijven vandaag in Bernkastel en vermaken ons met de kleinkinderen.
Dag 30
Het is 8.00 uur als wij Bernkastel verlaten. Om 8.45 uur melden wij ons bij sluis Zeltingen en krijgen te horen
dat we op beroepsvaart moeten wachten. De sluis staat open en er is geen schip te zien. Eindelijk na een ½
uur gaan we schutten. Jammer van de tijd, maar we hebben vakantie moeten we maar denken. Eerlijk

gezegd hebben we tot nu toe niet te klagen met het wachten en hadden ook vaak dat de sluis open stond.
Deze sluis is geheel vernieuwd en heeft drijvende bolders, echter alleen aan de rechteroeverzijde. Om 11.00
uur gaan we door sluis Enkirch voorbij Traben-Trarbach en om 13.00 uur door sluis St. Aldegund. We
hebben nu een van de mooiste stukken van de Moezel gehad met bochten waar je, op de kaart, op slechts
enkele honderden meters weer terug komt op de plaats waar je hebt gevaren. Enkel een berg ligt er tussen.
Wij willen de haven van Senheim wel eens proberen, omdat diverse plaatselijk bekenden ons hadden
geadviseerd hier naartoe te gaan. Om 14.15 uur draaien wij de lange havenarm in en maken vast aan de
passantensteiger. Het is een haven met Nederlandse ANWB camping. Nou dat hebben we geweten, alles is
Nederlands, inclusief de bediening! Allereerst moeten wij bij aanmelding, in het kantoor van de camping, het
ICP tonen. Maar men vergeet dit gemakhalve op de steiger te vermelden, dus iedereen moet weer helemaal
terug naar de boot. Daarna weer aansluiten achter de rij met caravan en campergasten. Ben je aan de beurt,
moet je die andere juffrouw hebben want deze weet niets van boten! Liggeld is € 1,20/m, stroom en douches
€ 1,- en Benützungsgebühr ook € 1,-. Niemand kon mij vertellen waarvoor dit was. Het was geen toeristenbelasting verzekerde men mij, want het was een directe betaling aan de camping. Wij hebben geen moeite
met betalen, maar willen wel dat er wat tegenover staat en dat missen we hier duidelijk. Een havenmeester
hebben we trouwens niet gezien. Het dorp zelf, met nog niet eens een terras voor een kop koffie, is tijdens
onze wandeling in een half uur gezien, zodat we de rest van de dag op de boot hebben doorgebracht.
6.15 uur
Dag 31
Wij verlaten om 8.30 uur haven Senheim en komen na 2 bochten in de Moezel aan bij sluis Fankel. Er ligt
reeds een jacht te wachten en men is aan het uitvaren. Wij varen vervolgens samen met de Robbedoes uit
Enschede naar Cochem en zien bij aankomst de
burcht prominent op de berg staan. Hier vinden wij
een haven met strekdam aan de rechteroever, juist
voor de brug. Bij het invaren, zeker als je achteruit
invaart zoals wij doen, is het oppassen dat de boot
door de stroming niet teveel naar de wal wordt
gedreven want daar liggen keien. Wij liggen nu aan
de walkant vanwege elektra bij de boot. Je kan aan
beide kanten liggen, maar aan de strekdam heb je
geen stroom. Het is hier rustig liggen, ook met
scheepvaart en we hebben en een mooi zicht op
Cochem. Achteraf gezien vinden we het jammer dat
we gisteren niet waren doorgevaren naar hier. Maar
ja, je moet ook niet alles van te voren weten want dan
is het avontuur gauw gedaan.
1.45 uur
Dag 32
Natuurlijk blijven wij vandaag liggen. Cochem en omgeving
is te mooi om gelijk weer door te varen. Allereerst wordt de
boot verplaatst naar de kadewand met graswal achter de
haven, zodat vanavond de barbecue aan kan. Gisteravond
was dat niet mogelijk, omdat de wind precies over het

terras van een restaurant stond. Ook hier hebben
wij elektra aan de boot en genoeg te bekijken. Van
een onrustige ligging is niets te merken. De
beroepsvaart vaart hier langzaam voorbij en de
enkele jachtschipper, die denkt dat hij te laat komt,
wel daarvoor hebben we de boot met lange lijnen
vastgemaakt, zodat hij vrij kan bewegen. Wij
nemen de fiets en gaan de omgeving verkennen.

Als we terug zijn heb ik nog genoeg energie om de
boot te wassen. Dat werd ook wel tijd, hij was sinds
ons vertrek niet meer gewassen, behoudens enkele
keren de zijkant als die weer eens vol zat met modder
en klei van de sluizen. Tijdens het wassen komt nog
een heel aparte vloot voorbij varen. Het zijn in totaal 6
amfibieauto's die wij vanmorgen reeds bij de sluis
hadden gezien waar ze te water gingen. Ook is het
een aan en afvaren met rondvaartboten, waarbij er
een direct in het oog springt. Deze maakt met zijn
bonte beschildering reclame voor een grote tuinbeurs
welke in 2011 in Koblenz wordt gehouden. Tegen de
avond gaat de barbecue aan en hebben wij een
gezellige avond met mooi zicht op een fraai verlicht
Cochem.

Dag 33
Wij vertrekken om 8.15 uur uit Cochem als de nevel nog tussen de bergen en over het water hangt. De nevel
wordt al snel verdreven door de zon en het wordt een prachtige dag. Wij genieten wederom van de mooie
omgeving, zo nu en dan opgefleurd door een burcht of kasteel. Ook wordt het wat drukker met de beroepsvaart. Wij zijn al enkele hotelboten voorbij gevaren en
komen nu een futuristisch gekleurd rondvaartschip
tegen. Dit schip hadden wij gisteren al in Cochem
gezien. Het maakt dagtochten van Koblenz naar
Cochem en terug. Na een voorspoedige reis, waarbij
we 2 sluizen nemen waarop we niet hoeven te wachten, komen we op ca. 11 km van de Rijn, in de buurt
van Winningen. Hier is een grote jachthaven met
watersportwinkel en werf met kraanfaciliteiten. Nu is
het nog maar een uurtje varen tot Koblenz. Dit gaat
echter iets langer duren dan we gehoopt hadden. De
sluis is juist aan het invaren en wij kunnen helaas niet
meer mee. We moeten wachten.

Als we uiteindelijk de sluis verlaten en richting de Rijn
varen zien we dat het hier een grote bouwput is. De
hele promenade en het ruiterbeeld van de keizer zijn
omgeven door hekwerk, het ziet ongezellig uit. Maar er
is ook wat nieuws, er gaat een kabelbaan met gondels
naar het fort aan de overkant van de Rijn. Wij gaan bij
het verlaten van de Moezel stroomopwaarts en bewegen ons al varende tegen een stroming van 8 km/uur
naar de overkant. Na 20 minuten varen om een halve
km te overbruggen, komen we in de jachthaven van
Ehrenbreitstein aan om 13.45 uur. Hier worden we
verwelkomt door de bemanning van de Regina, die
voor ons een plaats heeft gereserveerd. We liggen in de op een na laatste box achter in de haven en
hebben nagenoeg geen hinder van golfslag van de passerende beroepsvaart. Het is een gezellig weerzien
met de Regina, die juist terug zijn uit Frankrijk en via de Doubs en de Rijn hier naar toe zijn gevaren. De
avond wordt aan boord doorgebracht met gezellig bijpraten.
5.30 uur
Dag 34
Vandaag worden we gevaren. We gaan met de raderboot Goethe naar Rudesheim en weer terug. Wij gaan
eerst met het pontje naar de overkant en moeten daarvoor vanaf de jachthaven ca. drie honderd meter lopen
tot aan de afvaartsteiger. Aan de overkant aangekomen zijn we direct bij de ligplaats van de Goethe en gaan
aan boord. Om klokslag 9.00 uur wordt aan de stoomfluit getrokken en afgevaren. Volgens planning zullen
wij om 20.00 uur weer terug zijn. Het is een belevenis om met dit schip mee te varen, de schoepenraderen

drijven het schip daadwerkelijk aan, er is geen andere voortstuwing aanwezig. Alles aan boord is authentiek
en je waant je in een vervlogen tijdperk. Wij varen langs diverse bekende plaatsen en zien de Loreley van
dichtbij. Al met al een onvergetelijke dag.

Dag 35
Ook vandaag blijven we liggen en gaan 's avonds met z'n vieren eten in het Rheinhof. Dit restaurant, is voor
diegene die graag grote porties heeft, een echte aanrader. Wel via de havenmeester reserveren, want ze
zitten elke dag vol.
Dag 36
De planning was dat wij vandaag omstreeks 8.00 uur zouden vertrekken, echter 's nachts heeft onze buurman de dokter op bezoek gehad, zodat wij er eerst zeker van willen zijn dat alles in orde is, voordat wij vertrekken. Indien nodig zullen we nog een dag langer of zolang als nodig is, blijven. Gelukkig gaat het een
uurtje later weer beter en nemen wij om 9.30 uur afscheid. Wij varen de haven uit bij km raai 592 en zakken
met een rustig gangetje stroomafwaarts. We maken op het log 12 km door het water. De GPS daarentegen
geeft tussen de 20 en 23 km aan, afhankelijk waar we varen. Het gaat lekker snel. Voor Keulen zakt de
snelheid terug naar 19 km maar gaat weer omhoog zodra we de laatste brug voorbij Keulen hebben gehad.
Ik denk dat we juist in een vloedgolf zitten want de
waterstand is al enkele dagen 1,50 m hoger dan
normaal. Onderweg zien we verschillende jachthavens
die in de stroming liggen. De beschermende dijk is
overspoeld, waardoor de jachten vol in de golfslag
liggen van de passerende beroepsvaart. Bij km 707
draaien wij stuurboord de jachthaven van Hitdorf in en
maken om 15.30 uur vast aan de passantensteiger
van Yachtclub Wüppertal. Ook hier loopt het water
over de strekdam en krijgen we af en toe wat golfslag
aan de boot. We hebben inclusief het wegvaren en
aanleggen, 6 uur nodig gehad voor een afstand van
115 km. Dat houdt een gemiddelde snelheid in van
19,16 km/uur. De haven hier is in gebruik bij meerdere
e
clubs. Wij liggen bij de 3 yachtclub bij binnenkomst,
verderop zijn nog 2 yachtclubs.
Achteraf gezien lig je hier wat dichter bij het centrum, maar
we spreken dan over een paar honderd meter. We hebben
vandaag wederom mooi weer gehad met 25°C en zon,
tegen 21.00 uur krijgen we wat regen. Het liggeld bedraagt
€ 1,-/m, elektra € 2,- en douche(sleutel) € 2,- naar mijn
mening allemaal een beetje veel voor wat geboden wordt.
6.00 uur
Dag 37
We vertrekken uit Hitdorf om 9.00 uur met een beetje motregen. Het is een beetje heiig met beperkt zicht. Maar
goed dat we een goede radarreflector hebben en voor de
navigatie onze digitale en papieren kaart. De waterstand is
onveranderd hoog en we gaan er dus weer met een lekker

vaartje vandoor. Om 11.00 uur passeren we Düsseldorf met zijn Aldstat aan het water. Het is inmiddels
droog maar blijft nog bewolkt. Het gaat voorspoedig en hrt is 12.40 uur als wij bij km 776,5 het havenkanaal
van Duisburg indraaien. Ook vandaag hebben we weer een gemiddelde van 20 km per uur gevaren. Dat
schiet lekker op. We varen het kanaal in en komen op het einde aan de jachthaven "Marina Duisburg". Het is
13.00 uur als we vastliggen in een ruime box. We krijgen van de havenmeester een Sepkey waarmee we
toegang hebben tot de haven en de sanitaire ruimten. Water en stroom op de steiger gaat eveneens via
deze sleutel en ons wordt verzocht om morgen bij vertrek via deze sleutel af te rekenen. De rest van de dag
brengen we in het op loopafstand gelegen centrum door.
4.00 uur
Dag 38
Voordat wij vertrekken moet er worden afgerekend bij de havenmeester. Uiteraard gaat dit via de sleutel en
kom wij er achter dat het niet een van de goedkoopste havens is. Het liggeld bedraagt € 1,60/m, terwijl we
nagenoeg de hele vakantie in andere havens ca.€ 1,-/m moest betalen. Hierbij komt nog dat het gebruik van
elektra, water en douches ook afgerekend moet worden. Al met al best prijzig voor wat ze bieden. Als ik
tegen de havenmeester hierover een opmerking maak, krijg ik te horen dat zij geen jachtclub zijn maar een
Marina. Schijnbaar geeft dit het recht om hoge tarieven te hanteren. Als wij om 8.35 uur losgooien moeten
we eerst weer het kanaal uitvaren en komen om 8.55 uur op de Rijn. We hebben mooi weer, de zon schijnt
en we hebben een aangename temperatuur. Tijdens de vaart belanden we in een konvooi van 5 vrachtschepen met ongeveer dezelfde snelheid waar we ons bij aansluiten en tot Millingen meevaren. Hier splitst
het konvooi zich, doordat enkele schepen het Pannerdens kanaal nemen. Door aan te sluiten hebben wij
wederom goed kunnen doorvaren, terwijl het toch relaxt varen was. Je hoeft alleen maar te zorgen dat je
achter je voorganger blijft, de marifoon goed uitluisteren en indien nodig je melden. Uiteraard moet de
snelheid niet te hoog liggen. Ook komen we enkele
6 baks duwboten tegen. We blijven er ver vandaan,
want deze jongens hebben voor ons een beetje
teveel geweld aan schroefwater. Als wij Nijmegen
naderen melden wij ons op het blokkanaal en geven
onze bestemming aan, passantenhaven Nijmegen.
Wij krijgen van de verkeersleider toestemming om
de linkeroever aan te houden, zodat we niet via de
recreatiegeul hoeven en daarmee vermijden dat we
moeten oversteken. De haven ligt behoorlijk vol, er
is geen steigerplaatsje meer vrij zodat we dubbel
moeten liggen. We worden vriendelijk ontvangen
door de Royal B uit Sneek en zetten om 14.50 uur
onze trouwe Perkins uit. In deze haven moet je
liggeld betalen via een parkeerautomaat. Wij betalen
€ 9,15 voor liggeld, inclusief elektra. Als we later
terugkomen uit de stad zien we dat de haven nog voller ligt en er veel voor ons bekende boten zijn
gearriveerd. Veel van deze jachten hebben wij meerdere malen getroffen op onze reis, daar alle dezelfde
route voeren. Voor bijna iedereen is het haast het einde van de reis. Er wordt op de steiger en aan boord
nog gezamenlijk nagepraat over de mooie tocht en wat we zoal beleeft hebben.
6.15 uur
Dag 39
We vertrekken om 9.00 uur uit de passantenhaven en melden ons gelijk bij verkeerspost sector Nijmegen.
Als we onze bestemming, het Maas-Waalkanaal, hebben gemeld krijgen we informatie over de overige
scheepvaart en toestemming de linkeroever aan te houden. Er wordt verzocht langzaam te varen, omdat er
nog beroepsvaart het kanaal uit komt varen en in de afvaart gaat. Halverwege worden we door sluis Weurt
opgeroepen met de vraag of wij mee willen schutten met een beroepschip dat zich heeft gemeld. Dit is voor
ons de eerste keer dat een sluis zichzelf meldt en vraagt of we mee willen. Uiteraard antwoorden wij
bevestigend en kunnen even later zo de sluis invaren. Een pluim voor deze sluismeester. We gaan ca. 50
cm omhoog en varen om 9.30 uur de sluis uit. Om 10.15 uur zijn we op de Maas en tuffen gezapig stroomopwaarts richting sluis Sambeek, waar we om 12.00 uur arriveren. We zijn helemaal alleen en liggen ook
nog eens in de grote kolk, 14 x 260 m. Vervolgens varen we nog een klein stukje en komen aan bij het
Leukermeer in Well. We liggen hier zoals gebruikelijk met de boeg tegen de wal en achter op een hekanker.
Het is voor ons allemaal bekend hier, we zijn tenslotte weer in ons eigen vaargebied en kunnen dan ook, als
we om 13.00 uur vastliggen, diverse clubleden van onze jachthaven begroeten. Het is wederom een mooie
dag met 22°C en we gaan voor de laatste keer deze vakantie, vanavond de barbecue aanmaken. Als deze
tegen etenstijd goed en wel brandt en klaar is om het vlees erop te leggen, gaat het regenen. Einde
barbecue.
4.00 uur

Dag 40
Vandaag is onze laatste vakantiedag. Eerst de boot
een beetje poetsen, afgewisseld met zwemmen en
dan is het 12.00 uur en gaan we varen, we willen
naar huis. Het is zonnig en warm, zo'n 25 °C.
Genietend van het mooie weer varen we in een
rustig tempo naar onze eindbestemming van deze
mooie vakantie, de jachthaven van Blerick, waar we
om 14.15 uur vastmaken op onze eigen ligplaats. De
middag wordt doorgebracht met alle vrienden en
bekenden hier in de haven. We kunnen nu gaan
nagenieten van een mooie vakantie. Ter afsluiting
van een deze mooie vakantiereis laten wij ons
vanavond in het havenrestaurant nog even culinair
verwennen.
2.15 uur
Ligplaats Leukermeer

Enkele feiten:
Totaal aantal dagen onderweg
Totaal aantal motoruren
Totaal gevaren kilometers
Totaal aantal sluizen

Jo en Marjolein
Motorjacht Le Loup Bleu
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