Vakantie 2012
Met de Triple J, De Timmerman en Largo naar Parijs
Dag 1, 27 juni.
Vandaag varen we alleen, de Tripple J van Jan en José Joosten en De Timmerman van Hay en
Jo Joosten zijn nog niet helemaal vakantieklaar. Ze komen na en we zullen elkaar in
Maastricht of rond het Luikse treffen.
Om 13.30 uur zijn we in Venlo vertrokken. In sluis Belfeld worden we alleen geschut. Ook in
sluis Roermond alleen geschut met halve kolk. We moeten via Roermond omdat sluis Heel
vanwege werkzaamheden aan de sluis voor de pleziervaart de hele zomer gestremd is.
We varen naar de Zuidplas waar we de Vida treffen die terug komt van vakantie in Wallonië.
Om 17. 30 uur zijn we op de Zuidplas en 5 minuten later zitten we bij de Vida aan het bier.
Vandaag redelijk weer gehad. Beetje motregen maar niet nat geworden.
Dag 2, 28 juni.
We hebben gisteravond met de Vida
afgesproken om vroeg te vertrekken en afscheid
genomen van Hub en Jeanne. Vanmorgen om
8.15 uur losgemaakt en op naar de sluis van
Linne. Perfect, we kunnen op volle snelheid
invaren, de deur gaat achter ons dicht en we
worden in de benedenkolk razendsnel naar
boven geschut. De hele operatie in ongeveer 7
minuten. Daarna tanken in Maasbracht. Ook
hier alle geluk van de wereld. Niet alleen is de
prijs van diesel slechts € 1,23 we kunnen ook onmiddellijk aanleggen en tanken en na het
tanken zó de sluis invaren. In Born worden we in de grote nieuwe sluis geschut. Ook dit gaat
prima en om 14.00 uur liggen we aan de muur in Maastricht.
Ondanks alle voorbereidingen in Venlo heb ik toch wat over het hoofd gezien. De toeter van
de Largo is kapot. Waarschijnlijk al geruime tijd. Bij Nautica Jansen hebben ze geen reserve
compressor, dus zullen we verder moeten varen zonder toeter.
Dag 3, 29 juni
Het weer is niet geweldig, wat miezerige regen en
af en toe droog tot een uur of 3, daarna droog en
tamelijk benauwd. Op advies van Nautica Jansen
naar Heutz gelopen (bij sluis 19) en daar voor een
compressor gevraagd. Hadden ze niet, wel
compleet met toeter voor € 25,--. Dus aangeschaft
en gemonteerd. De toeter toetert weer. Om 16.30
uur arriveren de Tripple J en De Timmerman. Het
begin van de vakantie wordt op de Largo met een
glas champagne gevierd. ’s Avonds hebben we
met Jan en José op het Vrijthof iets gegeten, op een ander terrasje van een drankje genoten en
daarna op De Timmerman nog een biertje gedronken.
Dag 4, 30 juni
Om 8.00 uur vertrekken we richting Ternaaien. We hebben geluk, de sluis staat open en met
wat passen en meten gaan we er allemaal in terwijl de sluismeester de deur voor de neus van
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het ons volgende jacht dicht gemaakt. Vlug naar boven en op weg naar Luik nadat iedere
schipper op het kantoortje van de sluismeester een vaarvergunning gehaald heeft. In Luik start
om 14.00 uur de Tour de France. Langs de boulevard staat de bonte Tour karavaan klaar voor
vertrek. Wat een circus! We wachten er echter
niet op en varen door naar Yvoz Ramet waar in
een grote bouwput een nieuwe sluis gebouwd
wordt, 225 m lang en 25 m breed. We kunnen
ons over een paar jaar dus gerust een grotere
boot kopen. De oude sluis staat open en we
worden ook hier vlot geschut. Ampsin-Neuville
gaat ook vlot en om 15.30 uur meren we af in
Huy, Port Statte. Het is hier druk en we moeten
3-dubbel liggen. Vandaag is het prachtig weer
en wij rusten ons voorlopig maar wat.
Dag 5, 1 juli.
Vanmorgen uitgeslapen tot half negen. Beetje boot gepoetst, ontbeten, water getankt en om
half tien vertrokken naar Namen. Het is maar een graad of 18, dus zo’n 8 graden kouder dan
gisteren, maar wel droog. De 2 grote sluizen schutten met halve kolk en het gaat allemaal
probleemloos en vlug. Om 13.30 uur zijn we in Namen. Er is voldoende plaats aan de steigers
en we kunnen naast elkaar liggen. Het invaren in de box is niet zo eenvoudig. Redelijke
stroming en forse dwarswind uit dezelfde richting
als de stroming maken invaren zonder hulp vanaf
het steiger moeilijk. Er zijn echter nogal wat
mensen die willen helpen, dus met verkrachte
eenden liggen we toch nog vrij vlug schadevrij
vast. Jan heeft wat meer problemen en hij haalt na
het afmeren de verfpot tevoorschijn. Vanaf Huy
wordt het landschap mooi en kunnen we met recht
zeggen dat we op vakantie in de Ardennen zijn.
In de middag nog wat gefietst. Van Jan en José
horen we naderhand dat er aan de westzijde van de
Maas een fietspad naar het zuiden ligt. Jammer, wij
hebben de oostzijde geprobeerd en zijn zonder veel km’s teruggekomen. s’Avonds met Hay
en Jo naar de stad om te eten en daarna nog een nightcap op de Largo
Dag 6, 2 juli.
We vertrekken om 9.00 uur en moeten voor La Plante tot 9.30 uur wachten. Daarna gaat alles
voorspoedig en om 14.00 uur meren we af in Dinant. Aan de hoofdsteiger, rechteroever
beneden de brug zijn 2 plaatsen vrij. De Timmerman en Largo aan het steiger en de Triple J
dubbel aan de Largo. We liggen in het centrum, in
het zonnetje en 22 graden. De Maas tussen Namen
en Dinant is de moeite waard. Erg mooi!
Fietsjes uitgepakt en we zijn klaar voor een
fietstochtje. We fietsen naar Anseremme. De steiger
onder de bomen ligt vol. Het haventje achter het
bruggetje ziet er erg leuk uit en heeft nog plaats
voor een paar passanten. De lange steiger op de
rechteroever bij het Casino in Dinant heeft nog
zeker 8 vrije plaatsen. Naar de eerste waterval van
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de Lesse gefietst. Op de camping bij de waterval wat gedronken en naar kanovaarders
gekeken. Erg entertaining. Op de terugweg naar de boot een kilootje lekkere kersen gekocht.
Nu ligt ook het lange steiger bij het Casino vol. Er wordt vanavond thuis gegeten en daarna op
De Timmerman nog wat nagepraat onder het genot van een glaasje.
Dag 7, 3 juli
Opnieuw vertrekken we om 9.00 uur. Bij sluis Anseremme 3 kwartier wachten. Bij sluis
Waulsort nogmaals 3 kwartier wachten. Waarom?
Niemand die het weet. De Waalse sluiswachters
hebben een rare manier van werken! Het aantal
boten in het konvooi is intussen opgelopen tot 12.
De Maasvallei is hier ook prachtig en de
vertragingen hebben als voordeel dat je alles goed
kunt bekijken. Bij Hastiere gaat het beter en bij 4
Cheminees gaat het vlot aangezien er 12 vignetten
uitgeschreven moeten worden alvorens de deuren
opengaan. Ook krijgen we hier een telecommande,
het kastje is nodig om de sluizen in de go-stand te
krijgen. Om 14.30 uur meren we af in het
jachthaventje van Givet. Vrij veel stroom maar we liggen met z’n drieën aan hetzelfde
steigertje. Het haventje is vrij vol maar aan de walkant op de linkeroever kunnen nog wel 20
boten terecht. Boodschappen gedaan en in het eerste Franse stadje op een terrasje de eerste
Pastis gedronken. Aan boord gegeten, lekker! Chocolade toetje en kersen na. Later op de
avond nog een afzakkertje op de Triple J.

Dag 8, 4 juli
Rond 8.30 uur varen de eerste boten van Givet richting sluis 58 en de daaropvolgende tunnel
van Ham. Om opstopping te voorkomen wachten wij tot 9.30 uur maar voor sluis 58 worden
wij gescheiden. De Triple J en De Timmerman worden eerst geschut en daarna de Largo
alleen. Dat houden we zo, de Largo schut vandaag 6 sluizen alleen. Om verdere opstopping te
voorkomen varen we langzaam en dat gaat uitstekend. Geen opstoppingen meer en dus elke
keer alleen in de sluis met een zee van ruimte. Op de hoge sluizen voor en na de tunnel
worden de touwen door de sluismeester aangenomen en op de sluiskant belegd. Daarna niet
meer maar de grote lussen aan de touwen met het lusje van vliegertouw en de lange 3 m
pikhaak doen prima dienst en Ria kan met af en toe een beetje assistentie overal bij. In Vireux
Wallerand en in Haybes zijn tegenwoordig
prima aanlegplaatsen. De Maasvallei is op
dit stukje Ardennen heel erg mooi. Om
15.00 uur meren we in Fumay af. Direct de
stoelen op de kant waarna we met z’n
zessen gezellig onder het genot van koffie,
bier en wijn tot etenstijd onder de bomen
gezeten hebben. Bij het diner kregen we
friet van de lokale frietkraam, niet meer zo
vet als vroeger en redelijk van kwaliteit.
Na het eten nog olie, koelvloeistof,
keerkoppeling en koelwaterfilter
gecontroleerd. Alles OK.
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Om 19.15 ziet het dreigend, maar de regen zet niet door en het blijft mooi weer. Rond 22.00
uur vallen er enkele druppels.
Dag 9, 5 juli
Vandaag is het mijn beurt om naar de bakker te gaan. Jammer genoeg regent het weer en moet
de paraplu mee. We vertrekken om 9.30 uur, dan is het droog en prima weer, voor de eerste
sluis moeten we echter al wachten omdat er een aantal jachten voor ons vertrokken die nog
voor de sluis liggen. Sluis op storing, maar daarna lijkt het beter te gaan. Op sluis 49 gaan
duikers te water om een autoband uit de bovenste sluisdeur te halen. Het duurt een half uurtje
maar dan gaat het weer verder. De Largo schut samen met een Belg met een zeer nerveuze
bemanning. Op sluis 49 gaat het fout, de Belg vaart te langzaam uit en de automatische
bovendeuren gaan dicht terwijl hij nog niet uitgevaren is. De volgende sluis is een hoge sluis
waar voorin niet goed vastgemaakt kan worden. De Largo legt vast en schuift aan een 15 m
lange achtertros langzaam naar voren. Ruimte in de sluis voor de Belg zo’n 25 m, dus ruimte
zat. Bij mevrouw Belg, die als een bezetene over de sluis rent, slaan de stoppen door, Zij
slaat vreemde taal uit. De Belgische meneer zegt nog “ze bijt niet” maar bij de volgende sluis
zijn ze toch afgehaakt en hebben wij hen nooit meer gezien.
Om 16.30 meren we af aan het kantje van Monthermé. Jammer dat het weer niet meezit.
Monthermé ligt in een lus van de Maas en is omgeven door hoge heuvels, schitterend. We
drinken met Jan en José een kopje koffie en een biertje. Hay en Jo gaan boodschappen doen.
Om 18.30 krijgen we een stevige regenbui, we eten thuis en gaan vroeg naar bed.
Dag 10, 6 juli
Het regent een beetje en er hangt mist rond de heuveltoppen.
Jan haalt bagetten en om 8.45 uur varen we weg voor de korte etappe naar Charleville. Bij de
sluis van Chateau-Regnault zijn we echter de derde schutting. We teamen op met een Duitser
uit Porz. Dan gaat het snel, maar bij de derde sluis moeten we een kwartiertje wachten op
sluispersoneel, de automatiek is uitgeschakeld of defect. Bij de sluis is, na onze laatste
passage in 2007, een grote hoogwater overstort
gemaakt. Ook is het erg smalle toevoerkanaal
aan de bovenzijde sterk verbreed. We meren
om 12.45 uur af bij Halte Fluviale Mont
Olympe. Prachtige jachthaven met veel plaats
en alle voorzieningen. Frans, de secretaris van
WSV De Maas ligt met zijn Barkas ook in deze
haven. De doorvaarthoogte om deze haven
binnen te varen is beperkt door het bruggetje
over de
ingang (iets
meer dan 3
meter) Aan de steiger op de Maas liggen een paar grote
langliggers en een Bed & Breakfast boot. Ook een 4 tal
jachten en daarmee is de buitensteiger vol. We wandelen na
het eten nog naar de stad.

Dag 11, 7 juli
Rustdag. We doen boodschappen in Charleville, maken een
40 km fietstocht over de Voie Verte naar Chateau Regnault
en terug. Goed fietsweer. De Voie Verte is een prachtig
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asfalt fietspad langs de Maas van Namen naar Charleville. Op het Belgische deel heet deze
route Ravel 2.
’s Avonds dineren we met z’n zessen bij
Cote de L’Os waar wij destijds (1994) Aggie
Boers haar verjaardag vierden. Tijdens het
eten een verschrikkelijke hoosbui
resulterend in zorgen over de boten die
mogelijk niet goed dicht gelegd zijn. Bij
terugkomst in de haven rond 22.30 uur valt
het mee. Collega Frans heeft de was die op
de Triple J buiten te drogen hing naar
binnen gehaald.

Dag 12, 8 juli
We worden wakker met stevige regen. Naar de bakker voor bagetten. Het houdt niet op met
regenen. Water getankt en elektra kabels opgeruimd. Wachten tot 11.30 uur en we varen naar
de hoge sluis van Mezières. De sluismeester heeft de slaap niet goed uit en laat ons even
wachten alvorens de lijnen aan te nemen. Ook regent het af en toe een beetje. Direct boven de
sluis komen we 2 geladen Nederlands sprekende spitsen tegen. Bij de volgende sluis begint
het echt te regenen. En bij de daarop volgende sluis lopen we de Triple J op en sluizen met
z’n drieën. Het landschap na Charleville wordt vlakker en de lange glooiende akkervelden
zijn net als de Ardennen ook best de moeite waard. Jammer van het weer. De eerste sluis op
het Canal des Ardennes doen we weer gescheiden. De Triple J meert af boven de sluis van
Pont á Bar, terwijl De Timmerman en de Largo onder de sluis blijven liggen vanwege
plaatsgebrek boven de sluis. Koffie en vlaai op de Largo en daarna nog een drankje om,
vanwege het slechte weer, het humeur op te vijzelen. Echt nat zijn we vandaag echter niet
geworden en het humeur viel eigenlijk ook best mee. We spreken af om morgen om 9.00 uur
te vertrekken. Als het gaat nog in Pont a Bar diesel tanken, prijs is hier € 1,56. Als Jan
morgenvroeg geen bagetten op de kop kan tikken moeten we honger lijden.
Dag 13, 9 juli
Bij de kroeg aan de sluis wel bagetten gekregen maar toch met eieren en spek ontbeten. We
besluiten toch maar geen diesel te tanken, onze tanks zijn nog vrij vol. Als we er maar geen
spijt van krijgen. Om 9.00 uur komt eerst een platbodem uit de sluis van Pont á Bar maar
daarna gaan de Largo en de Timmerman de sluis in. De Triple J heeft boven de sluis
overnacht en ligt ons dus een rondje voor. Het schutten gaat van een leien dakje bij prima
weer en om 14.00 uur liggen we afgemeerd
in Le Chesne. Het goede weer houdt aan.
We pakken de fietsen uit en bezoeken Lac
du Bairon, het waterreservoir op het hoogste
punt van het Canal des Ardennes. We fietsen
verder naar La Casside en bezoeken,
ondanks de bordjes verboden toegang, de
film/toneel opname set waar een op rails
verrijdbare overdekte tribune staat waar wel
1000 mensen plaats kunnen nemen. Daarna
retour Le Chesne over diverse heuvels waar
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onze e-bikes ons prima diensten bewijzen. Terug bij de boot heeft
José de koffie en de taartjes van de lokale bakker klaar staan. Nog
een pilsje, de korte broek uit en de lange broek aan en in het
restaurant bovenaan de brug uitstekend gegeten, hier spreekt men
zelfs Nederlands. Water getankt, nog wat gelezen en naar bed.
Dag 14, 10 juli
Vandaag de dag van de sluizentrap. Om 8.30 uur vertrokken in Le Chesne met droog weer.
Om 9.00 uur worden De Timmerman en de Triple J
geschut. Een kwartiertje later zijn wij aan de beurt en
de zon komt er door. De ene sluis na de andere, bij
sluis 7 krijgen we een storing waarbij het wagentje
van de VNF de zaak komt resetten en dan gaat het
verder. Een paar tegenliggers gehad die wat
oponthoud geven en rond sluis 20 blijft een
tegemoetkomend jacht afgemeerd aan de kant liggen.
Dit is niet voorzien en de sluis reset zelf pas na zo’n
dik kwartier, ook vallen er een paar druppels regen.
Bij sluis 26 moet de telecommande ingeleverd
worden. Sluis Rilly (27) wordt bediend en touwen
worden aangenomen. Kolk van 4 m diep die ons 1
meter naar beneden schut. Bij sluis Attigny (5) gaat
de bediening met een draaistang. Kwartslag naar
rechts draaien en de sluis gaat in werking. We meren
om 16.00 uur af in Attigny en gaan een paar
boodschapjes doen. Het borreluurtje met overleg voor
morgen is vanavond bij De Timmerman.

Dag 15, 11 juli
Om 7.30 uur het bed uit om bagetten te halen. Om te
voorkomen dat het in Rethel vol ligt vertrekken we direct nadat de bagetten op de boten zijn,
dus om 8.00 uur. Er valt af en toe een beetje regen maar niet genoeg om nat te worden. We
varen 4 sluizen en meren om 11.15 uur af aan de Halte Fluviale in Rethel. Het weer knapt wat
op en het is best lekker in het zonnetje. De lange kade in Rethel is nu alleen voor sport. In
1997 lagen hier nog diverse oude spitsen of woonboten. Nu kunnen er wel 20
pleziervaartuigen liggen. De oude rommel is verdwenen. De Largo krijgt een poetsbeurt en
ziet er weer prima uit. Daarna reisoverleg met koffie, en een paar alcoholische
versnaperingen. Om 19.00 naar de stad om te dineren. Eten kan men wel in Rethel maar het
woord dineren is een maatje te groot. Om 21.30 uur trekt iedereen zich terug op z’n eigen
boot. Nog wat lezen en naar bed.
Dag 16, 12 juli
Het lijkt prima weer te worden vandaag en nadat we onze
dagelijkse bagette gekregen hebben worden om 8.30 uur de
touwen losgemaakt en vertrekken we richting Berry au Bac.
Alles verloopt prima, alleen gaat het weer de verkeerde kant
op en het begint af en aan te regenen.
We worden niet echt nat maar het gaat wel vervelen bij het
sluizen. In Asfeld en in Variscourt zijn aardige
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aanlegplaatsen. Tot Berry au Bac is het kanaal vrij eentonig met veel struikgewas langs de
oevers. Van Berry au Bac tot Loivre komen we meer in de bewoonde wereld.
Al met al varen we vandaag 12 sluizen en we slaan meerpennen in de grond onder de sluis
van Loivre. Je kunt daar prima liggen. We drinken een pilsje op de Triple J en besluiten om
morgen naar Reims te varen. Het weer is te slecht om nog even het dorp in te lopen en om
22.30 uur gaat op de Largo het licht uit. Welterusten!!!
Dag 17, 13 juli
Het heeft de hele nacht geregend, nu miezert het. Hay zorgt
voor bagetten en om 8.30 uur gaan de trossen los. Alvorens de
sluisdeur van Loivre werkt moet eerst de beneden draaistang
bediend worden. De Largo vaart dus een paar honderd meter
terug. We varen vandaag naar Reims. Niet ver en we hebben
maar 4 sluizen. De dieselpomp van 1997 staat er niet meer. Ik
heb nu wel een beetje spijt niet in Pont á Bar getankt te hebben.
We moeten nu dus met de beschikbare diesel verder richting
Parijs. Om 11.45 uur liggen we in Reims in een box. Prima. Het
lawaai van de wegen voor en achter de Relais Nautique is er
nog steeds. We schrijven voor twee dagen in en na de lunch
gaan we nog even de stad in voor een boodschap en een bezoek
aan de kathedraal waar Ria een kaarsje aansteekt. Wat een
imposant gebouw!!! Rond het jaar 200 werd met de eerste
bouw begonnen maar de huidige vorm kreeg deze kerk tussen 1100 en 1300. Er werden hier
25 Franse koningen gekroond, te beginnen met ene Clovis die ook in Limburg de baas
speelde. Ria draait een machine was in het kantoor van de havenmeester die een beetje Engels
spreekt. Ook de wasdroger staat daar. Er arriveert nog een jacht afkomstig uit Velden/NL.
Bij navraag blijkt het inderdaad een inwoner van Velden te zijn die zijn boot normaal in Port
Zeelande heeft liggen. We eten aan boord en vanwege het slechte weer wordt er bij De
Timmerman wat gekeuveld, wat koffie, bier en wijn gedronken en rond middernacht gaat
iedereen te kooi.
Dag 18, 14 juli (Quatorze Juillet)
Het is nog steeds een beetje regenachtig weer maar vandaag biedt de paraplu uitkomst. We
varen niet omdat de sluizen op deze Franse feestdag niet bediend worden. Bij het Tourist
Office worden we verwittigt dat de festiviteiten voor Quatorze
Juillet reeds gisteravond plaats vonden. Behalve een toch de
moeite waard zijnde stadswandeling is er vandaag dus weinig meer
te beleven. Reims is een grote stad, heeft vele winkels waar er ook
vandaag velen van open zijn. We kopen een Telegraaf op het
station en de namiddag wordt voor een deel besteed aan het lezen
van de krant. Ook vullen we onze watertanks en kopen een paar
flessen Champagne. ’s Avonds gaan we met z’n allen op z’n Frans
dineren, daarna nog bij een andere uitbater in de horecastraat een
kopje koffie drinken. Als afsluiting van de dag bekijken we een
werkelijk indrukwekkend licht spektakel uitgevoerd op de
voorkant van de kathedraaltorens. Echt de moeite waard. De
jachthaven ligt aan het kanaal, met een snelweg aan de achterzijde en een drukke verkeersweg
aan de voorzijde. Merkwaardig genoeg hebben we van het lawaai toch vrijwel geen last
gehad.
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Dag 19, 15 juli
Het is vandaag zondag en de sluizen worden pas vanaf 9.00 uur in werking gesteld. Ook is het
om 18.00 uur afgelopen. We zullen dus Epernay waarschijnlijk niet halen maar liggen toch
om 9.00 uur voor de eerste sluis. De Timmerman en de Tripple J schutten samen en de Largo
schut met de Kendix III. Aardige jonge mensen met 3 voorbeeldige kleine kinderen.
Eigenlijk gaat het schutten van 17 sluizen gesmeerd maar voor de tunnel “Mont de Billy”
moeten we een dik half uur wachten. Bij Condé sur Marne ligt de hele haven vol met
langliggers en is er voor ons geen plaats. We varen door naar Mareuil sur Ay waar we om
17.30 uur afmeren in een box waar we precies tussen
passen. Leuke haven. Passantengeld 10 Euro/nacht.
Stroom, water, douches, vuilnisbakken, alles.
Het kleine meisje van de Kendix III komt Ria een tekening
brengen van een vrouw die druk in de weer is met touwen.
Dat heeft het kindje deze dag erg goed opgemerkt.
Direct na het
afmeren hebben
we tot een uur
of acht bier gedronken om de stress van de 17
sluizen en de tunnel weg te spoelen. We eten aan
boord. Lopen nog een eindje en gaan vroeg ter
ruste.
Dag 20, 16 juli
Het is een koude nacht geweest en de boot is van
binnen kletsnat van de condens. Dus eerst alles
drogen. Ook de buitenkant is echt nat, dus ook een
droogbeurt. De zon schijnt en het ziet er goed uit. Om 8.00 uur komt bakker Hay met de
bagetten en om 8.30 uur maken De Timmerman en de Largo los voor de verdere vaart naar
Parijs. De Triple J komt vandaag na. De laatste sluis, bij Dizy op het kanaal, is onder
elektrisch onderhoud en de bediening gaat via een handgestuurde schakeling. Oponthoud een
kwartiertje. Bij de eerste sluis (schuine sluis met drijvend steigertje) op de Marne krijgen we
weer een telecommande. Ook de volgende 2 sluizen hebben schuine kanten met een
steigertje. De Marne is een prachtige rivier om te varen. Vanwege de regen van de laatste
dagen is er vrij hoog water op de
rivier. Er staat 2 tot 3 km stroom en
over de stuwen stroomt veel water.
Alles gaat echter vlot, de sluisdeuren
van de sluizen 2,3,4 en 5 gaan
onmiddellijk open na een puls van de
telecommande. Om 15.00 uur meren
we af aan de kade in Chateau
Thierry. Boodschappen in het stadje,
een pilsje/wijntje op de Tripple J en
daarna dineren aan boord. Nog wat
lezen, waarbij uiteraard de ogen
dichtvallen en het bedtijd wordt.
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Dag 21, 17 juli
Vandaag is Wiel de warme bakker en moet dus vroeg uit de veren. Als de bagetten afgeleverd
zijn en het ontbijt achter de kiezen is maakt de Largo los en vaart vandaag alleen vooruit. De
Timmerman en de Triple J volgen na een half uurtje. Bij de eerste sluis gaat de bovendeur niet
helemaal dicht. Waarschijnlijk een stuk hout tussen de deur waardoor automatisch schutten
niet kan. Per telefoon de VNF erbij geroepen en met een oponthoud van zo’n 20 minuten
kunnen we verder. Het varen over de Marne is erg mooi. Een erg groene en meanderende
rivier met af en toe een heel fraaie doorkijk naar een golvend landschap met mooie dorpjes.
Vanwege de regen van de laatste dagen voert de rivier veel water en ook veel hout en andere
zooi. De Largo krijgt regelmatig een klap door drijfhout. De geplande stop in St Jean les deux
Jumeaux gaat niet door vanwege de zeer beperkte aanlegmogelijkheden en we varen door
naar Mary sur Marne. Mooi steigertje voor twee boten en de Triple J die dubbelt met de
Largo. Twee restaurants voor de deur maar allebei gesloten. Na overleg op de steiger onder
het genot van enige drank en hapjes fietsen Hay
en Jan naar de supermarkt en halen spullen om
te wokken. Jan heeft een splinternieuwe
gaswok en die wordt opgebouwd op het steiger
en voor het eerst gebruikt. Zes stoelen en een
paar tafeltjes op de steiger en we zitten als god
in Frankrijk. Lekker gegeten en gedronken en ijs
met aardbeien en slagroom na. Daarna koffie
met likeur. Na de dagsluiting nog opruimen en
om half elf gaat ieder een beetje tipsy naar z’n
eigen boot. Erg gezellig!!!

Dag 22, 18 juli
De zon schijnt en de kap gaat eraf. Nadat Jan een halve Tour de France fietste om bagetten te
kopen vertrekken we om 9.15 uur. Tot Meaux over een afstand van zo’n 25 km slechts één
sluis en die staat open. We schutten vandaag met drie boten in de kolk. Gaat prima, behalve in
de sluis na de tunnel van Chalifert, daar klemt een lijn en hangt de Largo in de touwen. Een
mes halen is overbodig want het touw schiet ook
weer los. Wel een smakker van zo’n halve meter.
Geen schade en ook geen touw kapot, wel geluk
gehad. In Lagny ligt het steiger vol maar aan de
rechteroever aan de kant is ook plaats. Daar, aan
de rechter oever, net boven Pont Joffre, meren we
af en liggen we prima.
Het stadje verkennen, een Pastis op een terrasje en
wat lezen op de boot. Op de Largo hebben we nog
de gebruikelijk voortgang bespreking met koffie,
bier en wijn. We eten aan boord en gaan direct na
zonsondergang te kooi.
Dag 23, 19 juli
Vandaag hebben we de laatste etappe naar Parijs. Nadat Hay de bagetten gedistribueerd heeft
worden om 9.00 uur de trossen losgemaakt. Het is droog, bewolkt maar helemaal niet koud.
Een enorme amateur met een zeilboot en een platgelegde mast van 12 meter zit met ons in de
eerste twee sluizen. Bij de tweede sluis, die ong. 4,5 meter daalt, blijft de kluns op de kant
staan totdat de sluismeester zijn touwen, die tekort zijn, overneemt en hij nog net van de kant
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aan boord kan komen. Het loopt, zoals gewoonlijk, allemaal goed af. In Nogent sur Marne
ligt een grotere goed geoutilleerde jachthaven. Hier hebben we diesel getankt. Nadat we
allemaal in Maasbracht hadden volgetankt hebben we nu de volgende hoeveelheden nodig:
De Timmerman met een 80 PK Yanmar heeft 175 liter verbruikt.
De Largo met een 100 PK Yanmar heeft 251 liter verbruikt.
De Triple J met een 120 PK Volvo heeft 290 liter verbruikt.
De Largo heeft een verbruik van 2,53 liter
per bedrijfsuur.
Een tunnel en de laatste sluizen brengen ons
naar beneden op de Seine. Dan weer een
paar meter naar boven en we liggen in het
Arsenal. Prima boxen met water en stroom.
De havenmeester informeert ons dat het
liggeld € 39,90 per nacht is en dat we bij
vertrek moeten betalen. We drinken nog
gezamenlijk koffie en spreken af dat in
Parijs ieder voor z’n eigen bagetten zal
zorgen en omdat op elke boot logées komen
zal het samenspel van de laatste weken op
een laag pitje worden gezet en doet ieder zijn eigen ding. Op de Largo komen de eerste logées
vanavond al aan. Lars en Yvonne. Ze arriveren om 21.15 uur. Nog een drankje, hele verhalen
over hun Oeganda vakantie en rond 23.30 uur naar bed.
Dag 24, 20 juli
Het weer lijkt erg goed te worden.
Vandaag krijgen we behalve bagette ook nog croissants voor ontbijt. E.e.a van de bakker op
de hoek. Yvonne en Lars huren
fietsen bij “Velo-libre” en verkennen
de stad. Ria en ik gaan eerst
boodschappen doen. Supermarkt op
de Rue Antoine, daarna een
wandeling door de Bastille buurt,
inclusief Place des Vosges.
‘s Middags varen we met Lars en
Yvonne het Arsenal uit voor een
Seine rondvaart, 2,5 uur en 19 km.
Heel, heel erg leuk. ’s Avonds een
heerlijk dineetje bij een bijna 200
jaar oude Brasserie (Bofinger) en toen
voldaan naar bed. Het weer is de hele
dag prima gebleven.
Dag 25, 21 juli
Prachtig weer!!! Vandaag trekken we samen op,
Yvonne en Lars met de fiets en Ria en ik met de Metro.
Wandelen van Concorde naar de Etoile. Daarna lunch
bij Pont Neuf. Verder wandelen op de Champs-Elysee.
Druk druk druk. Er lopen hier duizenden toeristen.
In een Omega shop hebben we een horloge van
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€ 234.500,= gezien. Om 17.00 uur terug in het Arsenal. Dineren in het Quartier Latin. Om
23.00 uur terug en toen slapen. Moeie voeten.
Dag 26, 22 juli
Opnieuw schitterend weer. De zon schijnt de
hele dag . Na het ontbijt gaan we naar de Sacré
Coeur en Montmartre. Schitterend, veel
trappen maar ook een kabeltram voor de
oudjes. Op zondag zit de Sacré Coeur vol
mensen. Mooie kerk en schitterend uitzicht
over Parijs. Op Montmartre koffie en dan terug
naar de boot. Yvonne en Lars vertrekken om
13.30 uur naar het Gare du Nord voor hun
Thalys naar Nederland. Ze bellen om 18.20 uur
dat ze thuis zijn in Utrecht.
Ria en ik gaan naar La Defense. Imposante
moderne gebouwen. Technip, de firma waar ik vroeger wel eens mee samenwerkte heeft er
een erg hoge toren bijgezet. Na een wandeling over de Defense Esplanade weer de metro in
en op de Champs Elysee naar de Tour de France willen kijken. Gaat niet. Veel te druk, er zijn
daar wel een miljoen mensen op de been. Over 20 of 30 rijen dik kunnen Ria en ik niet heen
kijken. Er is daar wel een groot TV scherm. Na de eerste passage met veel kabaal, waarbij we
de sfeer van de touraankomst konden proeven, gaan we terug naar de boot en zien op TV dat
Cavendisch de étappe wint en Wiggins de Tour. Opruimen, bij de Capitainerie betalen, water
tanken en nog een drankje bij Hay. Morgen gaan we de Seine op en terug naar Venlo.
Dag 27, 23 juli
Omdat we vandaag vroeg vertrekken dient ook de bagette vroeg gehaald te worden. Om 7.50
uur liggen we voor de sluis van Arsenal en 8.15 uur zijn we op de Seine. De zon schijnt voluit
en het wordt warm aan boord, tot 30 graden, en dat blijft het tot de avond. Alles gaat prima en
tot de sluis van Suresnes komt ons vrijwel niemand tegen. De Seine is alleen druk met
rondvaartboten tussen Arsenal en Eiffeltoren, maar ’s morgens voor 10 uur vaart er niemand.
Bij Suresnes een klein half uurtje wachten maar in Bougival gaat het echter heel snel, direct
invaren, deur dicht, schutten, deur open en weg. De stroom, die we op de Seine mee hebben,
is ongeveer 1,5 km/h en dat helpt. We draaien om 15.00 uur de Oise op, 2 km stroom tegen en
dat helpt niet. We meren om 17.00 uur in Pontoise af. Hier zijn in het stadje aan beide zijden
van de rivier mooie drijvende steigers met op de rechteroever water en elektriciteit. De
steiger aan de rechteroever werkt als vuilvanger en dit trekt ratten aan. Die rennen dan ook af
en aan over de verzamelde drek, dit werkt
niet erg positief voor de stad Pontoise.
Boven de sluis van Pontoise worden de
Largo en De Timmerman, geheel aan
stuurboord varend, door een aan de
verkeerde wal varend vrachtschip zonder
blauwe plaat klem gevaren. De reeds
stilliggende Largo had tussen wal en schip en
tussen schip en schip slecht een metertje
ruimte toen het vrachtschip op volle snelheid
voorbij voer. Erg benauwd moment. De
vrachtschipper voer op volle snelheid verder.
Goed zeemanschap was hier ver te zoeken,
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In Pontoise boodschappen gedaan en op de wal in de schaduw van de Capitainerie met een
paar drankjes en een paar hapjes bijgekomen van de 9 uur lange vaardag en de ontmoeting
met de vrachtboot. We eten vanavond aan boord en gaan op tijd te kooi.
Dag 28, 24 juli
Het is weer prima weer en we hebben al voor 8.45 uur de boot gepoetst, de wierpot
gecontroleerd en een half litertje olie bijgevuld. Bakker Jan was op tijd, dus om 8.45 uur de
trossen los en varen. De Oise is een mooie rivier om
te varen. Het valt echter op dat de industriële
activiteiten langs deze rivier bijna allemaal het loodje
gelegd hebben. Het is extreem warm en we liggen na
3 sluizen om 14.00 uur in Creil afgemeerd aan een
graskantje, linkeroever, vlak boven de brug. Jan gaat
op onderzoek naar een acceptabel restaurant maar
vindt niks. Dus de skottelbraai wordt weer uitgepakt
en een wokpartij wordt op touw gezet. Onder
parasollen met een paar biertjes en wat rosé is het wel
te harden. Als het donker wordt gaan we zeer voldaan
naar bed.
Dag 29, 25 juli
Opnieuw heerlijk weer. En opnieuw wordt het erg warm. We vertrekken rond 8.30 uur en we
meren 3 sluizen verder in Compiegne om 13.25 uur af. Tot een uur of half vier blijven we op
de boot. Het is midden op de dag te warm om te fietsen. Bij de VVV kaarten gehaald met de
fietsroute naar kasteel Pierrefond. Om 15.30 uur de
fiets op en via de prachtige bossen rond Compiegne
naar Pierrefond en terug, We maken een paar detours
en zijn om 18.45 uur terug bij de boten. We hebben
het jachthaventje bekeken en concluderen dat wij aan
de kade aan de linkeroever net beneden de stadsbrug
beter liggen. Voor koken aan boord is het te warm en
wij gaan tegen 20.00 uur dineren in “Brasserie Paris”
vlakbij het stadhuis. Uitstekend gegeten!!! Om 23.00
uur naar de boot en daarna naar bed. Een erg
luidruchtige generator houdt ons nog een tijdje
wakker.
Dag 30, 26 juli
Omdat we vanavond willen BBQ-en moeten er vanmorgen eerst boodschappen worden
gedaan. Het is mooi weer en het wordt een bloedhete dag. Om 9.30 uur trossen los en op weg.
Vandaag hebben we veel last van spitsen. T.o.v. onze tochten in dit gebied in 1994 en 1995 is
het vrachtverkeer sterk toegenomen. Lege en geladen spitsen varen af en aan. De Franse
spitsenschippers hebben nog nooit van “varen doen we samen” gehoord. In de sluis van
Janville legt een schipper z’n spits in de sluis, voorbolder vast en motor stevig in de vooruit.
De schipper verlaat het schip voor een boodschap en heeft geen enkele interesse voor de 3
jachten die in een beperkte ruimte achter hem moeten aanleggen. In Nederland zou de
sluismeester dit niet tolereren. Bij sluis St Hubert 1 krijgen we een telecommande voor de
sluizen tot de tunnel van Riqueval.
We varen tot boven de 3 sluisjes van Fargniers en hebben dan 11 sluizen gedaan in 8
vaaruren. We slaan pennen in de grond bij een gras kantje, prachtig in de schaduw. Het was
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vandaag opnieuw bloedheet en bier en wijn vloeien rijkelijk. De BBQ gaat aan en we eten
copieus en lekker. Koffie en likeur na en we zitten tot het donker buiten. Rond 23.30 uur het
bed in.

Dag 31, 27 juli
We worden om ongeveer 7.00 uur wakker, het regent. Maar niet lang, de temperatuur loopt op
tot zo’n 28 graden in de namiddag. Het is benauwd en om 16.30 uur als we in St Quentin aan
een kantje liggen begint het iets serieuzer te regenen. Het schutten van een zestal sluizen ging
vandaag niet perfect. Tweemaal storing, maar met snelle interventies van VNF ging het toch
redelijk vooruit. Twee geladen spitsen die alvorens wij vertrokken ons voorbij voeren zitten
ons meer dwars. De snelheid waarmee deze jongens varen ligt in de ordegrootte van 5 km/uur.
Het jachthaventje van St Quentin, wat goede voorzieningen zou kunnen hebben is niet erg
passantvriendelijk. De vrije boxen zijn dichtgezet met touw alsof men wil zeggen hier kom je
niet binnen. We zijn dan ook verder de stad ingevaren en tussen de twee bruggen is het kanaal
vrij breed en daar vinden we aan stuurboord een prima plekje. Nadeel: je zit aan de verkeerde
kant van het kanaal. Overleg met drankje en hapje op de Triple J. Nog een wandeling naar
het stadscentrum. Mooi marktplein wat omgebouwd is tot stadsstrand, compleet met
palmbomen. De terrasjes rond dit strand zijn uitnodigend en de pastis smaakt daar prima,
alleen de hoeveelheid/prijs verhouding is niet in orde. We moeten morgenvroeg op tijd
vertrekken om morgen (zaterdag) op tijd bij de tunnel te zijn. Op zondag trekt de VNF je er
niet doorheen en telaatkomers moeten voor de tunnel tot maandag wachten.
Dag 32, 28 juli
Vanmorgen vertrekken we vroeg. Om 8.00 uur de trossen los. Er zijn reeds twee zwaar
geladen spitsen voor ons. Door een mankement aan de eerste sluis hebben de spitsen
vertraging en blijven steeds met een slakkengangetje voor ons. We moeten vandaag door de
sleeptunnel want morgen (zondag) werken de bedieningsmensen niet en ligt de toueur stil.
Ofschoon de laatste 5 sluizen opvarend niet goed functioneren zijn we met assistentie van de
VNF toch vrij vlug bij de eerste tunnel die op groen staat. Dan 1100 meter achter een slechts
2,5 km/h varende spits door deze tunnel. Daarna varen we de spits voorbij en zien hem weer
bij de sleeptunnel waar hij ons weer voorbij gaat omdat de vrachtschepen vooraan in de sleep
moeten. We meren om 12.10 uur af en moeten wachten tot 15.00 uur voordat de hele
karavaan gesleept wordt. We zijn met 3 geladen spitsen, een spits als passagierschip en 5
jachten. Bij de laatste sluis voor de tunnel leveren we
de telecommande in. Het slepen gaat voor de Largo,
die als eerste achter de beroepsvaart hangt
probleemloos maar alle pleziervaartuigen achter de
Largo raken met hun stootwillen toch zo af en toe de
kant. Om 17.10 uur varen we de tunnel van Riqueval
uit en constateren dat niemand een beschadiging heeft
opgelopen. De verhalen over bootbeschadigingen
rond deze tunnel zijn vandaag sterk overdreven
gebleken. De beroepsschippers voor ons adviseerden,
in geval de trek door de tunnel niet goed zou gaan,
om los te maken de motor te starten en gewoon op eigen gelegenheid de tunnel door te varen.
Door deze tunnel getrokken te worden is en blijft toch een bijzondere ervaring. Nog twee
sluisjes en het is 19.00 uur en we blijven boven de sluis van Honnecourt liggen.
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Op het eerste sluisje na de tunnel krijgen we weer een telecommande, deze keer een met de
knoppen Montant, Avalant en Bassinée. Dit laatste om de sluis mee in werking te stellen in
plaats van met de blauwe stang. Gezellig nog wat bier gedronken en toen aan boord gegeten
en naar bed, het was toch een enerverende dag. De twee geladen spitsen liggen voor ons en
die vertrekken morgenochtend omdat het zondag is ook pas om 9.00 uur. We zullen dus tot
een uur of 10.30 moeten wachten anders hebben we ze weer heel snel voor ons.
Dag 33, 29 juli
De bakker in Honnecourt wordt met assistentie van
een toevallige voorbijganger gevonden en om 8.30
uur heeft eenieder zijn bagetten in de kuip liggen. De
beide spitsen vertrekken een voor een, de eerste
precies om 9.00 uur. We poetsen de boot. De
Timmerman en de Triple J vertrekken om 10.30 uur
en de Largo volgt om 10.45 uur. Het landschap langs
het kanaal van St Quentin is mooi en tijdens het varen
blijft men erg actief want de sluizen tot Cambrai
lopen uiterst snel vol en leeg en om 16.00 uur hebben
we 15 sluizen achter de kiezen en liggen dubbel
afgemeerd in het jachthaventje van Cambrai. Hier liggen weer diverse Engelsen met grote
verroeste platbodems en oude vrachtscheepjes waar ze op wonen. Ook liggen er 2 Narrow
Boats met Engelse bemanning. Deze Narrow Boats worden in het ruim van een ander en
groter schip van Engeland naar het continent gebracht, of als de schippers voldoende
“courage” hebben en goed weer afwachten met z’n tweeën of z’n drieën in de breedte aan
elkaar gekoppeld en zo over het Kanaal gevaren. Deze boten, ofschoon wel 15 meter lang,
maar niet breder dan 2 meter, kunnen dus weinig golfslag verdragen. Vandaag werden op
sluis Grevencoeur onze VNF documenten, gekocht in Givet, gecontroleerd en genoteerd. Wij
denken dat de hier gevoerde administratie ten doel heeft om ons een rekening te sturen voor
het trekken door de tunnel van Riqeuval en we ontvangen inderdaad na terugkomst thuis een
rekening van € 22,-- voor deze service. Ook werd op deze sluis water getankt. Net voordat we
Cambrai binnenliepen kregen we nog de achterkant van een van de spitsen te zien. De
schipper wenste ons per marifoon nog een prettige vakantie. Na koffie en drank op De
Timmerman hebben we in Cambrai lekker uit gegeten. De dag werd afgesloten met een groots
vuurwerk tussen jachthaven en sluis. We lagen eerste rang maar waren een beetje ongerust dat
overblijfselen van het vuurwerk op de tent van onze kuip zouden vallen en daar schade
zouden veroorzaken. Het viel mee en we hadden geen brandplekken. Nog wat lezen en naar
bed.
Dag 34, 30 juli
Reeds vroeg begint er iemand met een tractor gras te maaien. Dus wordt er al op tijd over
losgooien gesproken. De Triple J vaart met een boot uit Koog aan de Zaan richting sluis en
om 8.50 uur varen de Largo en De Timmerman richting Valenciennes. De 5 kleine sluizen
met Telecommande lopen prima. Bij de laatste kleine sluis moet de telecommande ingeleverd
worden. Daarna varen we water met het predicaat “Grand Gabarit” op. De 3 sluizen tot
Valenciennes hebben drijvende bolders. Er is
vrijwel geen beroepsvaart. (Congé ??)
Om 14.10 uur meren we af in Valenciennes, op
de Schelde net boven de stuw. Er staat veel
stroom maar we liggen prima. Vandaag moeten
we boodschappen doen en dus gaan we het stadje
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in op zoek naar een supermarkt. Valenciennes heeft een aardig centrum, mooi stadhuis en
mooi station. Op afstand ook een prachtige kerktoren en een paar terrasjes waar ze een prima
pastis schenken. We drinken na terugkomst een afzakkertje op de Triple J, daarna wordt er
aan boord gekookt, wat gelezen en via België Eén naar de weerberichten gekeken. De
weersvoorspellingen zijn redelijk.
Dag 35, 31 juli
We hebben gisteravond besloten om vanmorgen om 8.00 uur te vertrekken en als het meezit
door te varen naar Mons. De eerste 3 sluizen (met verhaalbolders) gaan redelijk snel, samen
met een vrachtschip. Het alternatief om via het Canal Pommereuil – Condé te varen is geen
optie. Aan de Franse kant staat een pijl met verplichte vaarrichting richting Peronnes, ook ligt
er een rij gele tonnen die de vaarrichting afsluiten. Later blijkt er aan de Belgische kant een
bord “verboden in te varen “ te staan en de sluis aldaar is dicht en onbemand. In Peronnes
halen we nieuwe papieren voor varen in Wallonië, Peronnes richting Brussel. De eerste vrij
hoge sluis bij Peronnes heeft verhaalbolders en de echt
hoge sluis bij Maubray heeft drijvende bolders. Na een
lange vaardag en een meer als 30 km eentonig kanaal
meren we om 17.00 uur in Mons in de jachthaven van de
Grand Large af waar we onze watertanks vullen. Nog
naar de Aldi (500 m afstand) voor boodschappen en een
aperitiefje op de Largo. Daarna uitstekend gegeten in het
moderne restaurant van de jachthaven.

Dag 36, 1 augustus
Het is reeds warm en de verwachting is: heet.
We vertrekken even over negen en zijn rap bij de eerste sluis waar we vrij snel in kunnen
varen. We zijn met 6 plezierjachten. Bij deze toch vrij hoge sluis moet verhaald worden.
Na het uitvaren zijn we een half uurtje later bij de volgende sluis. Deze heeft drijvende
bolders en we schutten na enig wachten samen met een vrachtschip. Voor 12.00 uur liggen we
vast aan de kade voor het sluisje beneden de liften. Hier horen we dat we vandaag niet door
lift nummer 4 kunnen. Deze en lift nummer
1 ligt eruit voor onderhoud. Dus blijven we
aan de kade liggen, halen de fietsen uit het
ruim en herhalen ons fietsrondje van 2008.
De hellingen die we vandaag fietsen gaan
met onze e-bikes een stuk beter dan met de
vouwfietsjes in 2008. De historische liften,
elk 17 meter hoog, zijn allen gebruiksklaar.
We horen dat lift 1 en 4 er een dag in de
week uitliggen voor onderhoud en lift 2 en
3 een andere dag. Er liggen tussen lift 1 en 4
geen plezierjachten op het kanaal. Het lijkt
dat men wil voorkomen dat het kanaal elke
dag gebruikt wordt. (We horen naderhand
van jachtschippers dat het op andere dagen wel kan, deze mensen voeren daags na ons door
alle 4 de liften) De grote lift is immens, boten tot 1350 ton, hoogteverschil meer als 70 meter.
Rond 17.00 uur terug bij de boot. Borrelen en wat napraten, beetje regen. Koken, eten, lezen
en naar bed.
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Dag 37, 2 augustus
Redelijk weer en we liggen om 8.30 uur voor
de grote lift. Wachten tot 9.00 uur en daarna in
de bak wachten totdat nog 2 jachtjes,
waaronder de “Ictus” zich bij ons voegen. In 8
minuten met de bak omhoog. Bij het uitvaren
gaat de schipper van de Ictus door het lint. In
volle vaart, van stuurboord naar bakboord, De
Timmerman die aan bakboord ligt en de Largo
die aan stuurboord ligt in de bak voorbij.
Waarom??? Naderhand via de marifoon in het Engels z’n verontschuldigingen. De Ictus
blijkt Ittre als thuishaven te hebben. In de lift worden we zo’n 70 m naar boven gehesen. We
hangen aan 144 kabels die elk een geschat
gewicht van 50 ton omhoog brengen.
Spectaculair!!! Bij het hellend vlak van
Ronquiere gaat het vlot. Er vaart net een
vrachtschip uit en we kunnen zo invaren. De
deuren achter ons dicht en het gevaarte op 4
rails en 4 rijen wielen, per rij zo’n 70 wielen,
gaat kedengedeng de berg af. Verticaal 70
meter en horizontaal 1300 m. Eigenlijk is deze
rit spectaculairder dan de grote lift. Na uitvaren
zijn we in een half uurtje in Ittre waar we om
13.15 uur afmeren aan een nieuwe steiger. Ittre
had al een nieuwe kantine maar heeft nu ook
goede afmeerfaciliteiten met mooie steigers. Met
de fiets een boodschapje in het dorp gedaan en
daarna nog wat km’s met de e-bikes. Vrij steile
heuvels en slechte klinkerwegen benemen ons
echter spoedig de lust verder te fietsen dus terug
naar de Port de Plaisance. Lekker aan de kant in
het zonnetje biertje etc. Op de boot eten, nog een
korte wandeling en na het weerbericht op België
Eén om 22.30 uur naar bed.

Dag 38, 3 augustus
Om 8.00 uur hebben we losgemaakt en zijn voor de sluis gaan liggen. Om 8.30 uur worden
we geschut. Het traject van Ittre naar Brussel gaat veelal door de voorsteden van Brussel en is
soms niet meer als een betonnen bak met wegen aan beide kanten, dus geen mooi vaarwater.
In sluis Lembeek worden door De Timmerman en de Triple J de Vlaamse vaarvignetten
gekocht. De Largo heeft een jaarvignet met 50% korting in Bocholt gekocht. We liggen
samen in de sluis met een pousseur. We mogen echter als eerste uitvaren waardoor we de
pousseur voorbij lopen. Het verdere traject naar Brussel verloopt prima en om 14.00 meren
we af in Bruxelles Royal Yacht Club. De havenmeester komt ditmaal langs en we betalen
€ 40,-- voor 2 nachten (een derde nacht is gratis maar zolang blijven we niet). Goede uitleg
over de tram naar de stad, supermarktlocatie, codes en nog wat trivialiteiten en een
plattegrondje van Brussel. We spreken af om vanavond in BRYC restaurant te gaan eten.
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De opbouw van de boot wordt gepoetst, de romp alleen wat afgeveegd. De kalkaanslag op de
romp blijft voorlopig nog zitten. Het restaurant van BRYC is een goede keus, prima eten,
rustieke omgeving, gezellig, goede bediening en acceptabel van prijs. Na het eten (22.30 uur)
nog wat gelezen en de kooi in.
Dag 39, 4 augustus
Omdat op het gastensteiger de waterleiding
defect is moeten we naar de andere kant om
water te tanken. Dit levert echter geen
problemen op en na een klein half uurtje
liggen we weer op onze plaats. Een paar
boodschappen bij Delhaize in de buurt en
dan naar downtown Brussel. Het poortje
tussen de van Praetbrug en het haventerrein
heeft nu een magneetsluiting. Binnenkant
openen met een schakelaar en de buitenkant
met een variabele code die men van de
havenmeester krijgt. Boven aan de van Praetbrug stopt de tram/metro en daar kan men ook
aan een automaat metrokaartjes kopen. Gepast muntgeld gaat goed, creditcard waarschijnlijk
ook. Papiergeld werkt niet. Bij “Bourse” uitstappen. Uiteraard naar de Grote Markt, het
Manneke Pis en de St Goedele Kathedraal. Flaneren in Brussel met mooi weer is een genot.
We hebben een late, en lekkere lunch in de Beenhouwerstraat, nog een kop koffie op de Grote
Markt en om 18.00 uur zijn we terug in Bruxelles Royal Yacht Club.
Met z’n allen bier, wijn, toastjes met kaas en andere hartigheden gegeten tot 23.00 uur
We hoeven morgenvroeg pas om 10.00 te vertrekken en gaan dus niet vroeg naar bed.
Dag 40, 5 augustus
Vandaag varen we met goed weer naar Klein
Willebroek. De ophaalbruggen gaan voortreffelijk
maar bij Zemst kost het schutten, ondanks dat er
alleen pleziervaart is, 2 volle uren. We hebben er
inmiddels een schip bij gekregen. “t Hoorntje”uit
Koog aan de Zaan heeft gevraagd of ze met ons
mee kunnen varen naar Antwerpen. Ze voelen zich
onzeker op getijdewater. Uiteraard is dit unaniem
geaccepteerd. Rond 14.00 uur meren we nu met
z’n vieren in klein Willebroek net boven de sluis
af. Het is
nog vroeg en mooi weer. Jan en José fietsen naar
Mechelen, Hay en Jo gaan met het veertje naar Boom
en wij passen op de boten. We steken bij de
sluiswachter ons licht op over de schuttijden
morgenvroeg. Om 6.00 uur is de sluiswachter al
aanwezig dus we kunnen vroeg weg. We hebben
morgenvroeg een paar beperkingen, nl. getijdewater
op de Rupel en de Schelde en de Kattendijksluis in
Antwerpen die slechts schut van 3,5 uur vóór tot 3,5
uur ná hoog water. Indachtig aan het normale wachten
bij de Royersluis bouwen we wat reserves in en zetten de wekker om 6.10 uur.
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Dag 41, 6 augustus.
Hoog water in Antwerpen om 7.18 uur. Om 6.50 uur zijn we in Klein Willebroek geschut. Op
de Rupel hebben we nog stroom tegen en varen we dus langzaam (ongeveer 7,5 km/hr). Om
7.50 uur draaien we de Schelde op waar we om 8.10 uur het tij meekrijgen. Nu gaan we
langzaamaan naar 15 km/hr. Om 9.10 uur wordt de Kattendijksluis opgeroepen op VHF 69.
We zijn vrijwel direct aan de beurt en varen om 9.30 uur de sluis uit. Het hoogteverschil voor
en na de sluis is miniem. Deze sluis is vrijwel net zo breed als ze lang is. (geschatte lengte:
100m en geschatte breedte: 60m, er kunnen dus vele pleziervaarders naast elkaar in deze
sluis) Nu moeten we tot 10.00 uur wachten voor de Londonbrug maar om 10.15 uur liggen we
2 bij 2 afgemeerd in het Willemdok. De havenmeester legt ons tweemaal dubbel wat gezien
de havenbezetting niet nodig was, ook
daags erna niet. (Commentaar daarop bij
vertrek viel bij de havenmeester echter
niet in goede aarde.) Inschrijven in het
havenkantoor en daarna tot 8 augustus
relaxen en Antwerpen verkennen. Het
prachtige centraal station, de stadsfeestzaal
op de Meir, de Grote Markt, de Kathedraal
etc. Koffie en een wafel met slagroom
onder het wakend oog van Brabo op de
Grote Markt.

Dag 42, 7 augustus
Rustdag in het Willemdok. Uitslapen en tot een uur of elf lummelen. Toen wat boodschappen
gedaan en daarna naar het Museum aan de Stroom (MAS). Prachtig uitzicht over de
Antwerpse haven. Opnieuw het centrum van Antwerpen bezocht en ’s avonds lekker
mosselen gegeten in het pakhuis restaurant recht tegenover de ingang van de jachthaven, een
trendy tent met een beperkte spijskaart maar wel van uitstekende kwaliteit. Het was er druk.
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Dag 43, 8 augustus
Vanmorgen nemen we afscheid van Wim en Annemiek uit Koog a/d Zaan die naar het
noorden varen. Om 8.30 uur wordt de Londonbrug geheven en zijn we weer in het
Kattendijkdok. In het Kattendijkdok ligt het drijvende zwembad dat door Tinnemans in
Maasbracht gebouwd werd. Er zit wel reeds water in maar zwemmers zijn er nog niet. Het
ziet er erg leuk uit. Om 8.45 uur door de Siberiabrug en we zijn op weg naar het Albertkanaal.
In Wijnegem worden we samen met 2 vrachtschepen in de grote sluis geschut en in
Herenthals melden we ons om 12.15 uur. Om 17.15 uur meren we af bij de Blauwe Kei. Daar
is aan de steigertjes vooraan nog één plaats voor de Largo. De Triple J en De Timmerman
liggen voor de brug aan het kantje ook prima.
De 7 Heerlijkheden is gesloten en te koop maar Brasserie De Blauwe Kei serveert een
uitstekende maaltijd en om 22.00 uur zijn we terug op de Largo.
Na vandaag 9 uur varen is de fut er wat uit en gaan we op tijd naar bed.
Dag 44, 9 augustus
Om 8.30 uur touwen los en op naar Weert. We lopen 3 jachten op en zijn daardoor in Bocholt
het eerst aan de beurt. Ook Lozen gaat snel en bij sluis 16 kunnen we zo invaren.
Om 13.15 uur meren we af in het haventje van Weert. Er komen na ons nog twee boten
binnen waarvan er een met bijboot erg ongelukkig gaat liggen en dan kan er niemand meer
bij. Even de stad in, een krantje kopen en dan terug naar de boot. Het is mooi weer en een
middagdutje in het zonnetje is ook niet verkeerd. We eten aan boord, keuvelen wat met de
brugwachter alias havenmeester (’t Menke) en kunnen voor het eerst na zes weken weer een
NOS Journaal zien. We gaan nog naar de stad voor een ijsje en spreken af dat we
morgenochtend vóór 8 uur varen want tussen 8 en 9 uur worden op werkdagen de bruggen in
Weert niet bediend voor de pleziervaart.

Dag 45, 10 augustus
We vertrekken om 7.30 uur en de Biesterbrug wordt direct bediend. Ook de sluizen van
Nederweert (15) en die van Panheel gaan vlot. We tanken in Maasbracht en concluderen dat
de reis naar Parijs 527 liter diesel gekost heeft. Sinds we hier 6,5 week geleden tankten is de
diesel 7 cent duurder geworden en kost nu € 1,30/liter.
Dan gaat het verder naar de thuisbestemming. Om 15.00 uur zit de vakantie erop en meren we
in onze eigen box bij WSV de Maas in Venlo af.
We bedanken de bemanningen van de Triple J en De Timmerman voor de mooie vakantie en
het fijne gezelschap. Een evaluatie afspraak zullen we t.z.t. maken.
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