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NEDERLAND-BELGIE-FRANKRIJK-DUITSLAND
Met de motorboot over de
MAAS-MOEZEL-LAHN-RIJN-IJSSEL
WE ZIJN ONDERWEG
Nadat de laatste spulletjes nog aan boord waren gebracht hebben we eerst nog thuis geslapen en
zijn donderdagmorgen 4 juni om 9.20 uur vertrokken. We moesten door een stremming van sluis
Linne onze reis aanvangen via een omweg. Via sluis Roermond en sluis Heel waren we pas weer op
de geplande route. Nadat we in Maasbracht de dieseltank hebben volgegooid kunnen we na een
kwartier wachten de sluis in. Bij sluis Born is het lang wachten en heeeeel langzaam schutten. Zo
langzaam dat de beroepsvaart zich begint te beklagen. Bij de bocht van Elsloo zijn ze druk aan het
werk met de kanaalverbreding en hier is het dan ook weer aansluiten achter de geladen
beroepsvaart met de nodige vertraging. Als we de geladen vrachtvaart voorbij lopen krijgen we de
lege beroepsvaart achter ons aan, die ons
echter niet inlopen omdat we schijnbaar
hun snelheid varen. Uiteindelijk komen we
in Maastricht aan bij jachthaven Treech en
zijn dan exact 8 uur onderweg. Normaal is
dit een traject van 5 uur. De volgende dag
blijven we lekker hier en nemen deel aan de
verenigings BBQ. Later op de avond krijgen
we nog een onweer met mooie lichtflitsen
aan de hemel. Een harde knal en de regen
stort in bakken omlaag en het onweer is
voorbij. Zaterdag 5/6 zijn we naar Luik gevaren en hebben ons daar na aankomst goed geamuseerd
op een terras met een mooi glas bier voor ons. Zondagmorgen 6/6 eerst naar de markt en tegen
12.00 uur zijn we naar Huy gevaren waar we om 15.30 uur met enig wringen de laatste vrije plaats
konden bemachtigen. Daarna is het enkel nog genieten van het mooie weer.

DE BELGISCHE ARDENNEN
In Huy zijn we nog een dag extra blijven liggen. Ik wou graag de citadel bezoeken, maar dat kan enkel
met een kabelbaan die niet in bedrijf was of met de auto de berg op; laten we die nu niet bij ons
hebben! We hebben een mooi plekje op de markt
opgezocht en onze dorst gelaafd aan een mooi glas
bier, gebrouwen door een pater. Dinsdag 9/6 hebben
we eerst nog contact gehad met Navigo omdat we
geen GPS ontvangst hebben. Nadat dat keurig was
opgelost zijn we om 10.45 uur vertrokken. Het is
bewolk
t, koud
en er
staat een wind van een dikke Bft. 5. De sluizen lopen
vlot en het is pas 14.30 uur als we in Namen arriveren.
We besluiten om dit keer door te varen want ik weet

3 sluizen verder een mooie steiger waar we kunnen overnachten. Om 16.50 uur liggen we vast aan
de steiger bij het plaatsje Rouillon en gaan genieten van deze mooie stek. Dat dachten we! Na de 2e
vrachtboot die voorbij komt breekt onze ketting waar we als extra zekerheid mee vastliggen en
wordt een meerpen finaal verbogen, gelukkig verder geen schade aan de boot. Dus gaan we weer
varen, het is inmiddels 18.45 uur en het eten moet maar even wachten. Nadat we de volgende sluis,
Hun, hebben gepasseerd zijn we aan de strekdam boven de sluis gaan liggen en hebben daar een
rustige nacht doorgebracht. De volgende morgen, woensdag 10/6, passeren we op ons gemak nog 2
sluizen en maken aan een steiger voor het VVV-kantoor in Dinant vast. De rest van de dag wordt aan
dek en op de steiger in de zon, met een stevige bries van Bft 3-4, doorgebracht. Donderdag blijven
we liggen en nemen de fiets om een abdij te bezoeken. De abdij van Maredsous, ja die van dat bier,
ligt ca. 20 km van ons vandaan. Het eerste stuk
gaat langs de Maas tot Anhee, daar gaan we
links af en volgen een oude spoorlijn die de
bergen ingaat. Het gaat wel omhoog, maar is
goed te doen, zeker met een beetje elektrische
ondersteuning. Het is een mooi stuk rijden en zo
halverwege zien we dat spoorkarren waarop je
zelf moet trappen worden verhuurd. Bij de abdij
aangekomen stellen we vast dat het restaurant
met de eigen producten de meest bezochte
locatie is. Wij hebben hier ook geluncht met uiteraard een stevige kroes bier om het eten weg te
spoelen. De abdij heeft een eigen kaasmakerij en ze bakken heerlijk brood. Bier wordt hier niet meer
gebrouwen, dat gebeurt in Leuven bij Interbrew. Naast deze abdij ligt er nog een, abdij Maredred,
hier telen de nonnen allerlei soorten groenten en kruiden die uiteraard ook te koop zijn. Nadat we de
abdij van Maredsous van buiten en de kerk van binnen hebben bekeken zijn we in sneltreinvaart
bergaf terug gereden met uiteraard nog een tussenstop om het vochtgehalte op peil te houden.
Gelukkig gaat het grootste gedeelte van de rit onder de bomen en hebben wij weinig hinder van de
zon die vandaag behoorlijk haar best doet, we meten ca. 25 graden. Terug aan boord zoeken we dan
ook snel de schaduw op. Morgen gaan we richting grens, misschien blijven we nog een dag in België,
maar dan is het definitief Frans wat de klok slaat.

FRANSE ARDENNEN
Als we vrijdag 12/6 wakker worden regent het, nou dan doen we dus rustig aan, zeker nu we verse
broodjes en wat lekkers voor bij de koffie hebben. Tegen 11.00 uur is de regen voorbij, schijnt de zon
en wordt het korte broekenweer. De eerste sluis staat open en van hieruit varen we met 2 andere
jachten in een gezapig tempo tot aan de Franse grens. Hier maken we om 14.00 uur in Heer-Agimont
vast aan de kade. We liggen nu op 100m van de eerste Franse sluis. Op voorspraak van de buren
gaan we ‘s avonds bij de chinees eten. Niet verkeerd! Van vrijdag op zaterdag weer regen, maar als
we om 9.30 uur de sluis oproepen en wegvaren schijnt de zon. We kopen een Frans vaarvignet voor
30 dagen en zijn € 135,= lichter. Bij de volgende
sluis, voor de tunnel van Ham, moeten we even
wachten tot de boot die er in ligt is uitgevaren,
waarna wij de sluis in gaan en wachten tot er
iets gaat gebeuren. Helemaal niets dus, navraag
bij de sluismeester leert ons dat de voorgaande
boot te hoog is voor de tunnel en ze het
waterpeil met 1,5 m hebben laten zakken. Wel
laat hij het water in de sluis stijgen zodat we niet
onderin hoeven te wachten. Tot het water weer
op peil is en wij mogen uitvaren zijn we 2 volle
uren verder. Daarna varen we in ons uppie
verder, nemen enkele sluizen en komen om 14.50 uur aan in Fumay. We liggen hier aan een mooie

jachtenkade met alle voorzieningen. Er wordt uiteraard gebruik gemaakt van de (bij bootjesmensen
wereldberoemde) friteskraam, die direct in het plantsoen bij de boten staat. De volgende dag,
zondag 14/6, verleggen we de boot in verband met slechte tv ontvangst door de bomen, we willen
weer eens het nieuws en weerbericht zien. Niet dat we daar iets aan missen, maar ja. Vandaag zijn
we met de fiets naar Revin gegaan, lekker langs de Maas met enkele klimmetjes. In Revin
aangekomen blijkt alles dicht te zijn, geen enkel
terras of café open. Gelukkig wist ik nog een
klein kroegje dichtbij het station waar je op
paardenraces kan wedden en ja hoor hier
hebben we onze dorst kunnen lessen. Toch apart
dat in zo’n plaats op zondag alles dicht is. Als we
terug zijn heb ik het duikerspak uitgeprobeerd,
nou dat gaat prima. Enkel om onder water te
komen zal ik de volgende keer toch wat gewicht
aan mijn lijf moeten binden, ik bleef drijven
zonder iets te hoeven doen. Maar ik weet nu in
ieder geval hoe te doen als het onverhoopt een
keer nodig is. Maandag 15/6 gaan we weer varen. Als we om 9.45 uur losgooien zijn al enkele boten
eerder vertrokken. Wij varen daarom langzaam in 20 minuten, naar de eerste sluis van vandaag, die 3
km verder ligt. Hier aangekomen zien we dat er juist 2 jachten zijn ingevaren en er nog 3 schuttingen,
=6 jachten, liggen te wachten. Wij draaien ons om en varen terug. We gaan aan de steiger lekker
koffie drinken. Tegen 11.30 uur proberen we het opnieuw, de eerste sluis gaat vrij vlot, maar bij de 2e
is het nog steeds hopeloos en gaat het uiterst traag door 2 Duitse jachten die schijnbaar de grootste
moeite hebben met het sluizen. Het is al 13.00 uur als we eindelijk de 2e sluis verlaten. Nu nog de 3e
sluis met de tunnel van Revin en ja hoor, hier ligt alles weer bij elkaar. En die Duitser maar kwekken
over de marifoon dat hij nog niet vast ligt, dat hij voor vast heeft gemaakt, dan melden dat hij achter
vast ligt en dan weer roepen dat hij het licht van de tunnel niet kan zien terwijl hij nog in de sluis ligt.
Tja, als je dit soort bootjesmensen voor je hebt kan je beter een dag vrijaf nemen. Het is 15.30 uur als
wij eindelijk de tunnel door zijn. Nagenoeg alle boten zijn naar de haven van Revin gevaren en hier
liggen ze dan ook dubbel, dus varen wij mooi door en nemen nog 2 sluizen in rap tempo en komen
om 17.00 uur aan in Laifour. Hier liggen we op onze favoriete plek, aan een mooie graskant
tegenover een hoge bergrug waar het ’s avonds aardedonker wordt en je de geluiden uit het bos van
de berg kunt horen. Alleen jammer dat als het echt donker is de wind veel te koud aanvoelt, dus dat
werd lekker binnen zitten en genieten van de rust
en stilte. De volgende morgen denken enkele
buren dat ze op tijd moeten vertrekken, een
dacht dat hij al om 7.15 uur moest wegvaren,
nummer twee dacht verstandig te zijn en voer om
klokslag 8.00 uur weg. Jammer voor hun maar de
sluis draait echt niet eerder dan om 9.00 uur, we
zagen ze dan ook regelmatig af en aan varen want
de sluis ligt juist om de hoek op een paar honderd
meter. Ook wij waren een ietsje te vroeg, we zijn
om 9.15 uur weggevaren, bij de sluis moesten wij
even wachten, maar zijn daarmee wel de
volgende jachten voor. We nemen samen met een ander jacht twee sluizen en komen na anderhalf
uur aan in Monthermé waar we aan een mooie nieuwe kade vastmaken. We maken het ons
gemakkelijk met een heerlijke zon en fors windje. ’s Avonds is het tijd voor de BBQ, maar we gaan al
vroeg naar binnen vanwege de koude wind. In Monthermé heb je de mogelijkheid om via een trap en
pad naar de top van de berg te lopen waar je een fantastisch zicht hebt op de bocht die de Maas hier
maakt. De volgende dag, dinsdag 17/6, gaat het richting Charleville-Mézières. Als de snelle jongens
reeds lang zijn vertrokken en wij nog lekker in het zonnetje zitten, gooien we om 10.00 uur de
touwen los en varen op ons gemak richting Charleville-Mézières. Na 3 sluizen, die we alleen hebben,
maken we om 12.45 uur vast aan de buitensteiger in Charleville-Mézières. We liggen hier bij een

camping met Wifi en op loopafstand van het centrum met het mooie Place Ducale een rechthoekig
plein met arcades.
UITLOOP VAN DE FRANSE ARDENNEN
Donderdag 18/6 vertrekken we zo rond 10.00 uur uit Charleville-Mézières. Vanmorgen hadden we
nog regen, maar nu is het droog en komt de zon door. We nemen slechts 1 sluis en leggen na 9 km
varen weer vast aan een mooie steiger in Lumes. Het is hier mooi en rustig. Lumes is een echt
forensendorp met enkel een bakker en pizzeria.
Voor ons hoeft niet meer, wij komen voor de
rust. De volgende dag, vrijdag 19/6, varen we
naar Mouzon. Onderweg is goed te zien dat we
de Ardennen gaan verlaten, de bergen worden
heuvels en zijn veel verder van ons vandaan, we
varen door een breed rivierdal met glooiende
heuvels, koeien in de wei of met de poten in de
rivier. Een schilderij waard. Dit vraagt om rustig
te varen, wat we dan ook hebben gedaan. In
Mouzon aangekomen gaan we het plaatsje even
bekijken en constateren dat alles nog is zoals
we het enkele jaren geleden hebben gezien. Je bent hier trouwens snel rondgelopen want zo groot is
het niet. Zaterdag 20/6 gaan we Mouzon om 10.00 uur verlaten en varen met een zwak zonnetje in
ons uppie naar Stenay. Ook nu doen we het weer rustig aan en zo komen we om 13.30 uur aan in
Stenay waar we bijna een hele steiger voor ons alleen hebben om vast te maken. Om 14.00 uur zien
we een bekende boot komen, de Devota met
Anneliese en Louis, een van de leden van de
Brandsmavletclub. Nou dat werd voor de rest
van de dag en avond best gezellig. We spreken
af dat we de volgende dag samen hier blijven
liggen om dan maandag 22/6 samen verder te
varen. Maar wij hebben weer een probleem
met onze GPS en willen, omdat we hier goede
internet ontvangst hebben, eerst dit euvel
oplossen. Vandaar dat de Devota om 9.00 uur
wegvaart en wij om 9.50 uur volgen. De eerste
sluis, die nb om de hoek ligt, weigert dicht te
gaan als we er in liggen. Gelukkig komt er juist een auto van de VNF aanrijden en worden we alsnog
geschut. De volgende sluis gaat goed, maar dan is het weer raak. De lichten van sluis 29 staan op
dubbel rood, dat wil zeggen, de sluis is buiten werking! Na getracht te hebben de VNF, de Franse
vaarwegbeheerder, te bellen wat niet wou lukken, hebben we de boot maar tegen de kant gelegd en
ben ik naar de sluis gelopen en heb via de intercom contact gehad. Gelukkig ging toen de sluis open
zonder dat we ook maar iemand hebben gezien.
Nou dat was opgelost, maar toen begon de
ellende, wierfilter verstopt. Oké, geen probleem
we hebben er twee. Na het omzetten blijkt even
later nummer twee ook vol te zitten. Daar lig je
dan, geen koelwater, dus motor uit. We hebben
maar weer aan de kant vastgemaakt en maken
beide filters leeg. Dat was dus zo gedaan, maar
het venijn zat in het staartje. Het aanzuigkanaal
zat helemaal verstopt met wier en dat was met
geen mogelijkheid er uit te krijgen. Nu was
goede raad duur, niemand te zien in de verre
omtrek en daar lig je dan. Gelukkig kwam na

een half uur een jacht aanvaren, die ons op sleeptouw heeft genomen. Remco en Clara van de Eagle
hebben ons mooi in Dun sur Meuse aan de steiger afgeleverd. Nogmaals hartelijke dank aan deze
watersporters met het hart op de juiste plaats. Nu we hier aan de steiger liggen duik ik uiteraard
weer de machinekamer in en krijg mede met hulp van een Duitse buurman van de Siro een
koelwaterleiding weer open. Nu de andere nog, maar dat wil niet lukken. Ten einde raad rij ik met de
fiets het plaatsje in om te kijken of ik ergens hulp kan vinden, helaas niets te vinden. Terug aan boord
zeg ik tegen de Duitse buurvrouw, ik ga terug en ga rioolontstopper kopen om die er in te gieten, oh
maar dat hoeft niet want die heb ik zegt ze en haalt gelijk een bus met korrels. Die er in gegoten, een
hoop gebruis, een plof en de leiding was open. We kunnen weer met een gerust hart gaan varen.
Voor alle zekerheid zijn we de volgende dag samen met de Siro naar Verdun gevaren en hebben
verder geen problemen meer ondervonden met het koelwater.
Vanaf Dun Sur Meuse krijgen we handbediende
sluizen die gedraaid worden door (meestal)
werkstudenten. Natuurlijk draai ik mee met het
sluiten en openen van de sluisdeuren. Zo krijg je
tenminste nog wat beweging. Als we dinsdag
23/6 in Verdun aankomen ligt alles vol en
hebben we naast de Devota afgemeerd. Omdat
onze planning, om in Consenvoye samen in een
restaurantje aan de haven te gaan eten niet was
gelukt, gaan we dat hier doen. Restaurants
genoeg hier direct aan de steiger. Als de Devota
de volgende morgen, woensdag 24/6, wil
afvaren blijkt dat ze zijn stekker er uit hebben getrokken en het geusvlaggetje voorop hebben
afgebroken en meegenomen. Jammer, maar niets aan te doen. Wij blijven nog een dag liggen en
doen niet veel, zeker omdat we de vorige keren dat we hier waren alles al hebben bekeken. Tegen de
avond verzamelt de Verdunse jeugd zich op de kop van de haven en laat duidelijk blijken dat ze
aanwezig zijn, ze liggen duidelijk de bootmensen te klieren en lopen en rennen zonder enige reden
de steiger op en af. Als het later op de avond wordt, begint het gedonder, ze proberen op boten te
kruipen, trekken stekkers eruit en gooien zelfs een koppelsnoer van de elektriciteitskabel van een
boot in het water. Wij hebben met onze voorbuurman afgesproken dat we niet naar bed gaan,
voordat dat zooitje ongeregeld vertrokken is en dat was maar goed ook! Tegen 1.30 uur willen ze
onze touwen losgooien, maar jammer voor hun heb ik ze daar vanaf laten zien. Het escaleerde zo
dusdanig dat het een bedreigende situatie werd, op zeker moment stond ik alleen tegenover een
stuk of 15 van die knapen waarvan 1 behoorlijk agressief over kwam, jammer voor hem had ik mij
inmiddels teruggetrokken op de opgang naar de steiger en daar zou het dan op man tegen man
uitdraaien. Ik heb hem er van kunnen overtuigen dat hij dat zeker niet zou winnen. Marjolein had
intussen de politie gebeld. Deze heeft met ons
gesproken maar kon niets uitrichten zolang er
geen aangifte werd gedaan en de dader bekend
was. De bewuste dader verschool zich uiteraard
in de groep en was toen de politie daar was
natuurlijk even onvindbaar. We zijn verder
opgebleven en hebben mogen meemaken dat 3
mannen van Vivians Pub, een café daar ter
plaatse, de activiteiten van deze groep
schijnbaar zo zat waren, dat ze een uitval naar
hen hebben gedaan met resultaat dat we
enkelen niet meer hebben gezien en die zullen
’s morgens wel een dik oog of koppijn hebben
gehad, echter er waren enkele die er maar niet genoeg van konden krijgen en zijn doorgegaan tot
4.00 uur. Al die tijd bleven de 3 mannen van Vivians Pub buiten zitten en zorgden ervoor dat
niemand meer op de steiger kwam. Na een korte nachtrust zijn wij de volgende morgen, donderdag
25/6, direct met de eerste schutting van 9.00 uur vertrokken. Jammer voor Verdun, maar als de

gemeente hier niet ingrijpt zullen veel bootvaarders Verdun in de toekomst mijden en dat verdient
deze mooie stad niet. Wij werden zelfs onderweg in België en Frankrijk al op het probleem
geattendeerd, maar ja, je denkt dat valt wel mee.
Na 6.00 uur varen door een mooie streek met glooiende heuvels komen we in St. Mihiel aan en daar
ligt het vol. Er blijkt dat er 2 boten van ca 30m liggen, een platbodem van nog eens een meter of 17,
daarbij 3 jachten dus ligt alles dubbel. Wij meren dubbel af naast een jacht, de Maria-Anna en
drinken als kennismaking samen gezellig een glaasje. Vrijdag 26/6 varen we samen met de MariaAnna naar Commercy. Over het weer hebben we niet te klagen het is lekker warm met 27 graden en
hebben, voordat we gingen winkelen, eerst wat verkoeling op een terras gezocht. Ze hebben hier in
Commercy dichtbij de boot een Aldi en de overkant een Match en Lidl. Ook het centrum is de moeite
waard met het kasteel van Stanislas met de grote tuin en het plein van de paarden. Het begin van de
avond werd doorgebracht met BBQ-en en later
met genieten van de rust. Zaterdagmorgen
27/6 zorgen we dat we als eerste om 8.30 uur
vertrekken, zodat we om 9.00 uur voor de sluis
liggen en de rest van de vaart alleen in de sluis
liggen. Jammer, maar als het zo lekker loopt
krijgen we met nog 2 sluizen te gaan weer
problemen met het koelwater. We varen hier
dan ook door een onderwaterbos, alles is
potdicht gegroeid. Om 11.00 uur maken we
vast aan de steiger van Pagny sur Meuse. Dit is
een klein plaatsje met een bakker en
groenteboer. Nu eerst de wierfilters weer open krijgen wat nogal wat tijd kost. Later komt de MariaAnna ook aan en komt bij ons liggen, gezellig. De volgende dag, zondag 28/6 wordt doorgebracht
met de kalkaanslag aan de romp wegpoetsen, zwemmen en lekker luieren. Maandag 29/6 hebben
we de tunnel van Foug met een lengte van 866m, tevens het hoogste punt van onze reis ca. 330m.
Daarna 12 sluizen omlaag waarna we in Toul aankomen. Vanaf nu gaat het enkel nog bergafwaarts
tot Koblenz. Hier in Toul blijven we zeker een
dag extra liggen en gaan daarna met nog 3
sluizen op het Marne-Rhinkanaal te gaan, de
gekanaliseerde Moselle af. Deze rivier is
bevaarbaar voor grote schepen met sluizen van
190 x 12m. Maar eerst gaan we Toul weer eens
bekijken, de kathedraal met zijn beroemde glas
in lood ramen wil ik graag weer eens zien en ik
wil eens uitproberen of het mogelijk is de
verdedigingswerken rondom de stad in zijn
geheel te bewandelen. Onze plannen om via
Nancy de Saar te nemen zijn gewijzigd. Om het
koelwaterprobleem met de steeds maar volle
wierfilters met onderwaterplanten te omzeilen, blijven we op het grotere water van de Moselle en
gaan richting Metz.

FRANKRIJK LA MOSELLE
Als we maandag 29/6 Pagny verlaten heb ik uit
voorzorg voor de tunnel de lampen al klaar
gelegd, maar deze waren niet nodig omdat de
tunnelverlichting aan was, maar ja, je weet maar
nooit hier in Frankrijk. Na de tunnel ging het
samen met een Engels jacht de 12 sluizen omlaag
en komen we om 12.45 uur in de jachthaven aan.

De haven ligt tjokvol en ondanks dat de haven enigszins is uitgebreid, is het toch zoeken voor een
plekje. We vinden er een en liggen klem tussen 2 zgn. langliggers, wat wel zo makkelijk is dan hoeven
we ons geen zorgen te maken dat een van beide morgen in alle vroegte weg wil. Toeval wil dat de
Maria-Anna, die een uur voor ons was
vertrokken uit Pagny, 10 minuten voor ons is
aangekomen en aan dezelfde steiger ligt. Het
begint al behoorlijk warm te worden met 28
graden. Volgens de weersvoorspelling krijgen
we een hittegolf met 38 tot 40 graden! Veel
hebben we verder deze dag niet gedaan als
enkel wat kletsen bij de Maria-Anna en een
verkoelend drankje genomen op een terras in
het centrum. De volgende dag heb ik de
kathedraal bezocht en een rondje van zo’n 1520 km om Toul gefietst ondanks dat het warm
is, 32 graden, maar het was het goed te doen. Woensdag 1/7 vertrekken we uit Toul met de
bedoeling om maar een klein eindje te varen en in Liverdun weer af te meren. Na 3 kleine sluizen op
het kanaal komen we op de La Moselle aan, waar we de eerste grote sluis 190x12m krijgen. Als we
na deze sluis in Liverdun aankomen zie ik een kleine kom, omzoomd door bomen die op een hoge
helling staan en is het daar door gebrek aan wind nu vroeg in de morgen al snikheet. Gelukkig voor
ons zijn 2 Britse jachten al aan het afmeren en is er voor ons geen plaats meer. Met 4 boten ligt de
steiger al vol. Doorvarend en 2 sluizen nemend komen we in Pompey aan. Frouard aan de overkant
van Pompey is een grotere plaats maar hier, kort achter de sluis van Frouard, ligt een mooie steiger
en is geheel voor ons alleen. Het is inmiddels 14.00 uur dus tijd om te zwemmen want het is nog
steeds snikheet met zo’n 35 graden. Blij dat we niet in Toul zijn gebleven want hier hebben we koelte
van de wind en kan ik naar hartenlust zwemmen. Tegen etenstijd loop ik het dorp in en kom met 2
originele, op houtvuur gebakken, pizza’s terug. Na een rustige nacht, mede door 3 volwassen
mannen die op de steiger zitten te kletsen en de jeugd wegsturen, hebben we besloten hier nog een
dag te blijven. De dag word doorgebracht met zwemmen, een beetje wandelen en lezen. Tegen
14.00 uur komen nog 2 jachten erbij en is de steiger vol. Om 16.00 uur meert nog een jacht, de
Harmonie uit Berlijn, af en gaat dubbel liggen. Er wordt lustig door de opvarenden en de plaatselijke
jeugd gezwommen. Vrijdag 3/7 vertrekken we samen met de Harmonie naar Pont á Mousson, waar
we na 2 uurtjes varen in de jachthaven vastmaken. Het is weer warm, 37 graden! Ook hier blijven we
enkele dagen liggen, omdat dit een open haven is waar een heerlijk koel windje door blaast. We
verwachten dat het in Metz, onze volgende stop, wel eens druk kon zijn tijdens het weekend. De dag
wordt doorgebracht met een bezoek aan de supermarkt en verder niets doen want het is veel te
warm om iets te ondernemen. De volgende dag uitslapen wil niet echt lukken, het is veel te warm.
Nadat we enkele vergeten boodschappen hebben gehaald vleien we ons op een terras neer in het
centrum, aan een plein met arcade bogen en genieten van de koelte. Na zovele dagen varen is het
tijd dat de boot weer eens word gewassen, hij zit behoorlijk onder de vastgeplakte vliegen en
spinnenpoep. Het is heerlijk koel om de boot te wassen in deze hitte met een regelmatige douche
voor mijzelf. Het is 37 graden als tegen het eind van de middag de windmeter 5 Bft. aangeeft en het
desondanks warm blijft, maar wel draagbaar door de wind. Maandag 6/7 gaan we samen met de
Harmonie verder. We krijgen 2 sluizen en moeten 30 km varen. Het landschap is duidelijk aan het
veranderen, we varen nu door een glooiende vallei met links en rechts beboste hellingen. Ook zien
we enkele ooievaarsnesten waar de jongen luidkeels van zich laten horen, terwijl ma op een tak zit
en pa rondjes vliegt en zo de boel in de gaten houdt. Het is heerlijk varen hier, wij met ons tweetjes
lekker genieten met een kop koffie en maar rondkijken. Eigenlijk veel te snel voor ons gevoel komen
we in Metz aan en maken vast tussen de palen met de achtersteven tegen de steiger in de
jachthaven van Metz. Hier liggen we aan een prachtig park met een grote diversiteit aan bomen en
plantsoenen en hebben, zeker ‘s avonds, een mooi zicht op een verlichte brug en achtergelegen kerk.
Ideaal liggen we hier. Heerlijk om relaxt tot laat in de avond op de boot te zitten genieten van een
prachtige avond. Woensdag 8/7 hebben we de boot wat opgeschoven omdat vanmiddag hier een

triatlon wordt gehouden en de zwemmers
ruimte nodig hebben om in en uit het water te
geraken. Wij zitten zodoende op de eerste rij
om het spektakel te aanschouwen.

FRANKRIJK-LUXEMBURG
Als wij donderdag 9/7 Metz verlaten, samen
met de Harmonie en ons melden bij de sluis
krijgen we de kleine sluis toegewezen wat
lekker vlot gaat, helaas bij de volgende sluis is
het uit met de pret en mogen we achter een geladen vrachtschip aansluiten wat voor de rest van de
reis tergend langzaam gaat met een gps snelheid van 6-7 km/uur. De omgeving is niet al te fraai te
noemen, hoe dichter we bij Thionville komen des
te meer industrie we zien. Ondanks dat het maar
een kort stukje varen is maken we pas om 13.30
uur vast aan de passantensteiger in Thionville. Dit
is een ruime steiger met enkele vingerpieren en
biedt plaats aan ca. 8 jachten. Op het eind van de
dag liggen we hier met 5 jachten. Oorspronkelijk
was het onze bedoeling om in de jachthaven te
gaan liggen, maar die is enkel geschikt voor
(kleine) speedboten. Wij liggen hier heerlijk en zijn
grotendeels van de dag door de bomen beschut
tegen de zon. Het is ideaal om hier te fietsen door
het vlakke landschap en de fietspaden aan beide zijden van de rivier. De volgende dag gaan we dan
ook lekker fietsen. Heen via de rechteroever naar de eerstvolgende sluis met daar een culinaire
tussenstop en terug via de linkeroever weer naar de boot. Het centrum van Thionville wordt
natuurlijk ook bezocht en we hebben snel gezien dat het niet veel voorstelt, dus nemen we een
gezellig terras. Onze buren van de Harmonie zijn vandaag met de trein naar de stad Luxemburg
gegaan, een reis van 20 minuten. Het weekend is begonnen en dat hebben we vannacht duidelijk
gemerkt, wat kunnen die gasten een kabaal maken als ze gedronken hebben. Geen nood, wij
vertrekken zaterdagmorgen 11/7 omstreeks 9.00 uur en varen over een mooi meanderende rivier
met leuke dorpjes naar de Frans-Luxemburgse grens. De omgeving begint te veranderen, we zien de
eerste hellingen met wijnaanplant verschijnen. Om 12.00 uur verlaten we Frankrijk en varen voorbij
Schengen, ja die plaats van het bekende verdrag van Schengen. Helaas mag je hier niet afmeren, dit
is enkel voorbehouden aan rondvaartboten en cruiseschepen. Met nog een half uurtje varen zijn we
in de jachthaven van Schwebsange. Hier wordt
eerst diesel getankt voor een prijs van 1,05
euro/ltr. Wij hebben 320 ltr. nodig om de tank
weer vol te maken wat betekend dat we een
gemiddeld verbruik hebben gehad van 4
ltr./uur. We hebben mazzel, het is dit weekend
feest hier, er is een bier en eettent, wat kramen
met bootspullen en allerhande te doen voor de
jeugd en ouderen. Tegen de avond worden we
vergast op muziek die eens een keer niet
storend is en ons aangenaam pleziert tot we
naar bed gaan. De volgende dag blijven we ook
hier en gaan eens kijken in Schengen, nou dat hadden we dus snel gezien, niets te beleven hier, dan
maar een lekker ijsje op het terras en dat was Schengen. Maandag 13/7 verlaten wij Schwebsange en
varen in 4 uur naar Wasserbillig, de laatste plaats die we in Luxemburg aan kunnen doen. Het is een
plaats die pal op de grens ligt en leeft van het kooptoerisme. Aangezien wij ook toeristen zijn hebben

wij ons niet onbetuigd gelaten en ook het
nodige aan alcoholhoudende dranken
ingeslagen, tenslotte scheelt het behoorlijk in
prijs. Ook hier is verder niks te beleven, we
hebben buiten de havenmeester, die we
moesten bellen, niemand op de steiger gezien.

DUITSLAND MOSEL
Dinsdagmorgen 14/7 zijn we op tijd vertrokken. We hebben slechts een sluis, maar doen daar ruim
anderhalf uur over! Om 13.00 uur maken we vast in een box in jachthaven Schweich, niet ver van
Trier vandaan. Het is hier een jachthaven met camping, een restaurant met gezellig terras en
natuurlijk een mooi uitzicht op de Mosel. Ook de volgende dag blijven we hier, Marjolein doet een
klein wasje en ik maak me nuttig door de buitentafel opnieuw te lakken. Tegen 4 uur ben ik het zat
op en rond de boot en wil mijn energie kwijt. Ik ga met de fiets via de linkeroever tot Pöllich en via de
andere oever weer terug. Om het vochtgehalte op peil te houden wordt op de terugweg in Merhing
een stop ingelast voor een aardewerk bierpul
met heerlijke ijskoud bier, dat smaakt best met
een temperatuur van 28 graden. Donderdag
16/7 is het weer zover, we gaan weer varen en
hebben als bestemming Neumagen-Drohn. Een
afstand van ca. 25 km met een sluis. Voor de
zekerheid hebben we hier een plaats
gereserveerd, wat achteraf een juiste beslissing
was, want het ligt bij aankomst al vol. De
weersvoorspelling was ca. 30 graden, nou dat
hebben ze in de loop van de middag snel
bijgesteld naar 35 graden! Wij doen dan ook
niks dan af en toe de slang op de steiger opendraaien en onder de koude straal blijven staan tot je
het koud krijgt. Brr wat lekker. In de loop van de nacht krijgen we nog een onweer met regen over
ons heen. Als we vrijdag 17/7 uit Neumagen vertrekken is het al behoorlijk warm. Het blijft genieten
hier op de Mosel met zijn wijnbergen, kleine dorpjes en kastelen. Na sluis Wintrich is het nog een
klein stukje tot Bernkastel-Kues waar we de laatste vrije plaats krijgen. Inmiddels is het alweer 35
graden en zijn we blij dat we even kunnen zwemmen. Bernkastel bezoeken we vandaag niet, te warm
en daar zijn we al vaak genoeg geweest. Ben je
er nog nooit geweest, echt een aanrader, wel
erg toeristisch, maar toch. Wij gaan wat
boodschappen halen en puffen uit op het terras
bij Rosi. Terug op de boot is het weer zwemmen
om af te koelen en dat wordt vol gehouden als
de sterren aan de hemel staan en de maan volop
staat te schijnen. We kunnen drijvende in het
water de grote beer zien aan de sterrenhemel,
mooi. Voorlopig blijven we hier enkele dagen
want ook een gedeelte van de jeugd is in hun tijdelijk onderkomen gearriveerd en uiteraard zullen
we enkele dagen met hun doorbrengen. Na enkele gezellige dagen met de Kids in Bernkastel-Kues
wordt het dinsdag 21/7 voor ons weer eens tijd om de lijnen los te gooien.

Een vaste planning hebben we nog niet, we zien
wel wat we tegenkomen en genieten in alle rust
van de mooie omgeving. Eigenlijk ongewild wordt
het toch een lange vaardag, mede door het
wachten bij de sluizen, komen we na 8 ½ uur in
Cochem aan. Voordeel van de lange vaardag is dat
we daardoor meer tijd hebben om de plaats en
omgeving te bezoeken. Tijdens het voorgaande
bezoek was er al de wens van mij om de
Reichsburcht boven op de heuvel te bezoeken wat
toen niet was gelukt omdat we de verkeerde weg waren gevolgd. Daar ik bij “Tourist Informatie” nu
de juiste route heb gekregen gaan we ervoor. Je
kunt er te voet naar toe, maar wij hebben de
shuttlebus genomen wat toch een stuk
aangenamer is. Na de rondleiding daar ter
plaatse werd het mij duidelijk wat ik al langer
dacht, nl. de gehele bebouwing, op een toren na,
is in de 19e eeuw vanuit een verbrande ruïne
weer opgebouwd, waardoor er verschillende
bouwstijlen zijn toegepast. Ook het interieur is
een verzameling van oud, maar wel mooi spul.
Zelfs de diverse ruimtes en plafonds zijn naar vrij
denken van de herbouwer ingericht en zijn eveneens opgetrokken in de diverse bouwstijlen. Toch
ben ik blij dat we er een bezoek hebben gebracht en mede daardoor kunnen genieten van een mooi
uitzicht.
Na 2 dagen Cochem hebben het wel gezien en
zijn het zat iedere nacht door de beroepsvaart,
die veel te snel voorbij vaart, uit ons bed
gegooid te worden. De laatste nacht was het om
3.30 uur zo bar dat we met een flinke klap tegen
de wal werden gegooid met resultaat dat een
van de kikkers, waar we onze landvasten op
hadden vastgemaakt, flink is verbogen. Vandaar
dat we donderdag 23/7 uit Cochem vertrekken.
In een rustig tempo varen we slechts 10 km
verder en kunnen zodoende reeds na een uur
vast maken in de jachthaven van Treis-Karden. Hier liggen we op bijna het einde van de haven en
hebben vanuit onze luie stoel een mooi zicht op een bocht in de Mosel en de omringende bergen.
Het is zo ontspannend dat de keuze om nog even te zwemmen of een lekker glas wijn te drinken wel
moeilijk wordt. Ach Salomon had ook dat probleem en heeft het opgelost, dus heb ik hem maar
gevolgd en genoten van beide geneugten. Ja, zo kom je de avond wel door, zeker met een
aangename temperatuur tot laat in de avond. Als
we vrijdag 24/7 de jachthaven van Treis-Karden
verlaten zijn we na 25 minuten varen bij de eerste
sluis van de dag. Mazzel, de sluis is open en de
sluismeester geeft aan dat wij kunnen invaren
zodra het vrachtschip, wat er nog in ligt, is
uitgevaren. Hadden we gedacht, juist als we
aanvaren roept een koppelverband de sluis op en
mag voor ons de sluis in. Een koppelverband is een
samenstel van 2 achter elkaar gebonden schepen
met een totale lengte van ca. 175 m, dus geen
plaats meer voor ons, omdat de sluis 190m lang is. Dat wordt dus wachten. Het is anderhalf uur later
als we de sluis verlaten, ja zo kan het een lange dag worden , maar het zit ons de rest van de vaarweg

redelijk mee met korte wachttijden. Tijdens het varen lijkt het wel of we van de ene Burcht naar de
andere varen. Dat moet toentertijd toch wel een lucratieve business zijn geweest. Ze liggen allemaal
op een strategische plek op een heuvel met uitzicht op beide zijden van de rivier, zodat ze tijdig
kunnen waarnemen of er weer tol geheven kan
worden. We zien een voormalig kasteel dat ten
prooi is gevallen aan de moderne tijd. Om de
weg langs de rivier niet te hinderen hebben ze
gemakshalve maar een gedeelte van de
beneden verdieping weggehaald ten gunste van
de heilige koe en de weg onder het kasteel
doorgetrokken. Het is het nog vroeg in de
middag als we ons bij de laatste sluis van de
Mosel, sluis Koblenz, melden. Hier gaat het vlot
en even later varen we op de Rhein. We varen
tegen de stroming in, richting onze geplande
jachthaven Rheinlache. Aangekomen in Koblenz
Rheinlache varen we hier naar binnen, stoten
gelijk op een steen en varen ons vervolgens vast
in het zand. Door snel te reageren kan erger
voorkomen worden en kan ik even later weer
doorvaren. Als we deze natuurlijke drempel, met
bord zonder diepte aanduiding, gepasseerd zijn
geeft de dieptemeter meer dan 3m aan. Bij
aankomst hoor ik dat vanwege het lage rivierpeil de invaart slechts 1,20m diep is. Laten wij nu 1,30m
diep steken dus niet vreemd dat ik aan de grond loop. Aan het einde van de 500m lange insteek,
vermoedelijk, een oude rivierarm, maken we
vast aan een steiger van een motorboot
vereniging. Hier liggen we rustig, wel voel je af
en toe de boot bewegen door de zuiging van de
grote vrachtschepen op de Rhein, maar dat is
geen probleem. De steiger ligt aan een mooi
park en we hebben hier alles wat we wensen.
Een beetje de spieren oefenen in het park zit er
niet in, ik wordt onderhand opgegeten door de
muggen als ik dat ’s avonds in het park wil gaan
doen. Het centrum van Koblenz is wel een stevig eind lopen, ca 2 km. Omdat het warm is, 30 graden
en behoorlijk benauwd, willen we in de buurt een hapje eten en vinden een Grieks restaurant waar
bijna alle tafels gereserveerd zijn, dus dat moet wel goed zijn. Buiten op het terras vonden we het
veel te warm en hebben een van de laatste tafels binnen kunnen krijgen. Heerlijk, door de airco is het
slechts 20 graden. En goed was het! We hebben heerlijk gegeten en het nodige gedaan om de
vochthuishouding weer op peil te brengen. Tegen 23.00 uur krijgen we, conform de voorspelling van
Buienalarm, regen en als toetje een licht onweer. Achteraf horen we dat het op verschillende
plaatsen in de omtrek behoorlijk heeft huisgehouden. Zaterdagmorgen 25/7 is de temperatuur
drastisch omlaag naar 20 graden en wachten wij eerst nog enkele regenbuien af voordat we het
centrum gaan bezoeken, hier bekijken wat oude en hagelnieuwe gebouwen. We bezoeken de diverse
winkelstraten en gaan natuurlijk even bij de Deutsche Eck kijken, veel te druk hier met toeristen, dus
maar gauw weer een rustig plekje opgezocht. Mooi is wel dat je van hieruit met een kabelbaan de
Rhein over kunt en een bezoek kan brengen aan de vesting Ehrenbreitstein. Ik dacht Europa’s
grootste citadel. Vorige keer dat we hier waren, zijn we van hieruit met de raderboot Goethe naar
Rudesheim heen en terug gevaren, een echte aanrader. Als je zelf daar op dat stuk Rhein vaart dan
heb je geen tijd hebt om rond te kijken want je bent veel te geconcentreerd aan het sturen vanwege
de smalle vaargeul en sterke stroming in het Bingerloch of bij de Lorelei. Vandaar dat we ons toen

geriefelijk hebben laten varen, samen met een natje en een droogje, wat wil je nog meer. Na vele
dagen Mosel en 2 dagen Koblenz gaat het naar weer een nieuw vaargebied, de Lahn. Zondag 26/7
varen we om 9.00 uur de Rheinlachehaven van Koblenz uit en varen 5 km stroomopwaarts naar de
monding van de Lahn. De stroming valt mee, we hebben ca. 5 km stroom tegen en zijn volgens
planning om 10.00 uur voor de eerste sluis op de Lahn. We gaan deze rivier voor het eerst bevaren
en zijn benieuwd hoe het ons hier zal bevallen. Volgens de diverse watersporters die we gesproken
hebben mag je deze rivier vergelijken met de Nederlandse Vecht. Als we eenmaal de eerste sluis
achter ons hebben blijkt het inderdaad zo te
zijn. We varen samen met een politieboot naar
onze eerste stop, Bad Ems en die politieboot
zorgt er wel voor dat het allemaal lekker vlot
loopt. Het is mooi varen hier, we varen door
een smalle vallei en zijn omringd met niet al te
hoge bergen met veel groen. Ook barst het hier
van de campings en kanoverhuurbedrijven,
waardoor we veel kano’s tegenkomen. Last
hebben we echter niet daarvan.
Bad Ems is een oud kuuroord en dat is te zien,
veel oude glorie die echter keurig in de verf zit, zoals het kuurhotel, het casino en de Russisch
Orthodoxe kerk met zijn gouden koepels. Als we
in het centrum rondlopen kunnen we ons
vergapen aan tientallen gepimpte auto’s die op
de mooie boulevard staan te pronken en hopen
een van de vele prijzen te winnen. Tot nu toe
hebben niets te klagen over het weer, we horen
allerlei horrorgeluiden uit Nederland met
omgewaaide bomen en erger. Bij ons schijnt de
zon en hebben we 23 graden. Echter, later op de
avond krijgen we regen en dat is de voorbode
voor ander weer want als we maandag 27/7 weer gaan varen staat er een gemeen harde wind, waar
we veel last van hebben. Wel houden we het droog tijdens de vaart. Als we in Nassau vastmaken aan
weer zo’n priegelig steigertje van max 1m breed zijn we blij met de hulp van de buurman en krijgen,
naast de harde wind, als toetje een fikse regenbui over ons heen. Tja, het kan niet altijd mooi weer
zijn. Het is hier gebruikelijk dat je met de zijkant
van de boot afmeert tegen een 1m brede vaste
verbinding met de oever en je de boot dient vast
te leggen met voor en achterlijnen naar de wal.
We liggen hier aan het begin van een wandelpad
welk naar de burcht Laurenburg voert die op een
hoogte van 120m ligt. Op maandag is de burcht
gesloten en dus hoef ik er niet naartoe te lopen.
Dat had ik toch niet gedaan want in Bad Ems had
ik al teveel gelopen en dat heeft mijn knie me niet
in dank afgenomen. Verder is in Nassau weinig te
beleven. Dinsdag 28/7 varen we in 2,5 uur met 2
sluizen naar Laurenburg, omdat ik dacht dat dat
een leuk plaatsje zou zijn, nou dat hebben we snel
gezien. We liggen hier pal onder het Slot van
Nassau waar niets zich beweegt en verder is het
enkel een straat met wat woningen en dan
hebben we het gehad. Voor een bakker moesten
we met de fiets 3km een berg op. Lang leve de
elektrische fiets! Internetverbinding of Wifi voor
de bootgasten hebben ze hier nog nooit van gehoord.

We liggen zoals hier gebruikelijk weer aan een
korte en smalle steiger, die nu een ietsje breder
is als normaal. Ook zijn we met de bus naar
Limburg an der Lahn geweest. Het station ligt
kort bij de boot, maar wegens werkzaamheden
reed er geen trein en hebben we daardoor een
mooie busrit door de bergen gekregen. We
hebben in Limburg an der Lahn een leuke dag
doorgebracht in de Altstadt met zijn mooie
vakwerkhuizen. Hier hebben we ook het huis
gezien waar de roverhoofdman Schinderhannes
gevangen heeft gezeten voor hij berecht werd.
Donderdag 30/7 zijn we terug gevaren en hebben
voor de laatste sluis op de Lahn nog 2 dagen
doorgebracht in Lahnstein met o.a. een bezoek
aan een burcht in Brauweg waar we met een
autotreintje naar boven zijn gereden. De laatste
nacht op de Lahn hebben we voorbij de sluis aan
een ponton met clubhuis gelegen. Deze ponton
ligt in de monding van de rivier en lag door de
lage waterstand van de Rhein voor de helft
droog. Wij hadden nog ca. 30 cm water onder
de kiel. Zondag 2/8 hebben we de Lahn verlaten
en zijn de Rhein afgevaren. We hebben mooi
weer met uiteindelijk 35 graden! Op het water is
het vrij rustig en daardoor aangenaam varen.
Onze bedoeling was om in Oberwinter te
stoppen, maar omdat het zo lekker ging zijn we
maar door gegaan tot Mondorf. Nou dat hadden
we snel gezien, een havenkom tussen de bomen
zonder een zuchtje wind en dat met deze
temperatuur, nee liever niet. Onderweg
passeren we nog de resten van de beroemde
brug van Remagen, nu een museum. Dit is een
brug die de Amerikanen tijdens de 2e wereld
oorlog ongeschonden in hun bezit kregen en
daardoor met hun materieel de Rijn konden
oversteken. Ook zien we op de rechteroever de
Drachenfels liggen bij Köningswinter. Uiteindelijk
zijn we in een heel leuke haven in Porz, kort voor
Keulen, terecht gekomen en wonder boven

wonder, ze hebben hier internet. Bij grote
uitzondering kregen we van een bestuurslid de
code voor internet. Door de lage waterstand was
het nog even goed oppassen dat ik bij het afmeren
niet op de stenen voer. Hier hoorde ik ook dat de
haven van Oberwinter en Rheinlache in Koblenz
vanwege de lage waterstand zijn gesloten.

DUITSLAND-NEDERLAND
Maandag 3/8 verlaten we bijtijds Porz, bang dat we met de alsmaar dalende waterstand niet meer
wegkomen. Onderweg is het weer genieten van
de mooie omgeving, het is dan ook niet
verwonderlijk dat we zoveel cruiseschepen
tegenkomen tijdens onze tocht. We varen
Keulen voorbij waar het nog redelijk rustig is en
de rondvaarboten nog tegen de wal liggen.
Uiteindelijk zijn we in Düsseldorf Marina
aanbeland na een aangename vaartocht. We
hebben lekker rustig gevaren zodat we, ondanks
dat je wel alert moet blijven op deze rivier, rond
konden kijken en genieten van de omgeving en
het mooie weer. Oorspronkelijk zouden we 2
dagen hier in Düsseldorf blijven, maar dezelfde
dag heb ik al mijn bedenkingen. Je ligt in de stad
in een diep gelegen haven en het is smoorheet,
wat doe ik hier? De volgende morgen, dinsdag
4/8, worden we wakker met regen en het ziet er
naar uit dat het voorlopig niet droog wordt. Dus
wat doen we? Blijven we of zullen we toch maar
verder gaan? Eerst maar eens op ons gemak
ontbijten. Onze buren vertrekken al en we zien
dat ze de grootste moeite hebben om uit de box
te komen, de boot zit vast aan de grond, dwz
het water is nog meer gezakt! Voor ons
betekend dat, maken dat we wegkomen! We
varen naar Wesel. Onderweg krijgen we de
nodige buien over ons heen, sommige met harde
wind, Bft 7 en zicht van slechts een paar honderd
meter. De vrachtboot die voor ons vaart zien we
in de buien niet meer en dan word het zaak de
koers goed aan te houden, ook als we verkeerde
wal varen, want ook de tegemoet komende vaart
zien we in zo’n bui niet en die varen ook
verkeerde wal! Ter hoogte van Duisburg, waar
het altijd druk is, was het droog en ging het zelfs
heel soepel. Aankomend bij de invaart van de
jachthaven van Wesel is het even spannend,
hebben we genoeg water onder de kiel bij de
invaart? Ja hoor, het is duidelijk te merken dat de waterstand lager is, maar we hebben voldoende
water onder de boot. Hier zijn we 2 dagen gebleven en liggen we direct aan een zweefvliegveld.
Mooi is dat de zweefvliegtuigen door een motorvliegtuig omhoog worden getrokken en vlak over de
haven vliegen. Er was een zweefvliegtuig dat enorm hoog gebracht werd en toen het eindelijk
losmaakte en naar beneden kwam ons vergaste met het maken van diverse loopings, spectaculair!
De volgende dag hebben we het centrum van Wesel met de fiets bezocht en wat boodschappen
gedaan. Na terugkomst heb ik nog even de fiets genomen en ben zo’n 10 km langs de Rhein gefietst.
Effe de energie kwijtraken. Donderdag 6/8 zijn we weer gaan varen met de bedoeling om eventueel
in Emmerich te stoppen, omdat we daar nog nooit zijn geweest. Ja met de auto wel, maar niet met
de boot. Als we daar aankomen lonkt Nederland en besluiten we door te varen naar de Bijland, een
Nederlandse waterplas met jachthaven direct na de grens. De smalle invaart is al problematisch, er
staat bijna geen water en we raken de grond. Het gaat echter goed en wij gaan op de plas voor
anker, zodat ik lekker kan zwemmen, heerlijk. Alleen, ik heb geen rust en ben bang dat we er met dat

dalende water morgen niet meer uitkomen. Dus anker op en wegwezen, maar goed ook want het
wordt bij het uitvaren steeds ondieper. Normaal gesproken waren we verder de Waal afgevaren
richting Nijmegen om dan via de Maas terug naar de thuishaven in Roermond te varen, maar wij
gaan verder richting Friesland. We besluiten voor de nacht naar Arnhem te varen. Om daar te komen
varen we eerst nog een stukje de Rijn af, vervolgens het Pannerdens kanaal en bij de IJsselkop nemen
we een kort stukje Nederrijn waarna we in
Arnhem bij jachthaven Valkenburg afmeren. Bij
de buren, jachthaven Jason, ligt alles vol maar
daar willen we toch niet naartoe. Het is gezellig
hier met een leuk restaurant op het water en
een gezellige bruine kroeg. Het bevalt ons zo
goed dat we volgende dag ook blijven.
Ook hier is de lage waterstand duidelijk
zichtbaar. Op de foto is duidelijk te zien dat het
water zeker met 1,5 meter is gezakt en het gaat
volgens de berichten nog verder als het niet
flink gaat regenen
NEDERLAND
Nadat we zaterdag 8/8 Arnhem hebben verlaten, varen we de IJssel af met ongeveer 5 km stroming
mee. Het is zonnig weer met een lichte bewolking en we hebben 25 graden. Op de IJssel gaat het
lekker in een kalm tempo, we hebben tenslotte alle tijd. Op zeker moment zijn wij een kleine
platbodem aan het oplopen terwijl er 2 jachten ons tegemoet komen die elkaar ook aan het voorbij
varen zijn, waarmee de vaarweg behoorlijk smal word. Het kan hier op dit stuk echter goed want we
hebben juist een breed gedeelte voorbij een bocht. Wat we echter niet wisten was dat er zo’n groot
strijkijzer, nog verborgen door de bocht, achter ons aan komt gevlogen en zich plotsklaps doodleuk
op volle snelheid tussen de jachten door perst. Nou, de gevolgen waren niet mis, alle jachten
stonden op hun kop en slingerden van links naar rechts doordat ze in een enorm golfdal terecht
kwamen. Hoe het bij de anderen hierna uitzag weet ik niet, maar bij ons ging van alles schuiven,
gelukkig niets kapot of op de vloer gevallen, dus dat viel weer mee. Het bewijst maar weer dat je op
alles voorbereid moet zijn. Wat zou ik die aso graag eens willen spreken, maar ja, op de weg kom je
ze tegen en zo ook op het water, we zullen het ermee moeten doen, want te spreken krijg je deze
gasten nooit. Na verder een rustige vaart komen we in Doesburg aan en bemerken dat er in de
invaart voldoende water staat. Hier maken we vast in de passantenhaven en liggen op korte
loopafstand van het gezellige centrum, wat we natuurlijk ook even bezoeken. De volgende dag
besluiten we hier te blijven en met de fiets de omgeving te verkennen. Ik had een route uitgestippeld
die ons via een brug naar de linkeroever van de IJssel zou brengen, waarna we dan met een veerpont
weer terug zouden gaan naar Doesburg. Toen we bij de veerpont aankwamen vonden we het nog
veel te vroeg om nu al terug te gaan, dus zijn we maar naar Zutphen doorgefietst. Achteraf was het
toch wel een behoorlijk eind. In Zutphen hebben we uiteraard een ruime rustpauze ingelast met een
heerlijke Paninni en een voortreffelijk glas wijn. Terug zijn we langs de rechteroever gefietst met
natuurlijk een korte stop voor wat lekkers en
hadden 50 km op de teller staan toen we terug
waren bij de boot. En dat is een behoorlijke
afstand voor onze ongetrainde billen, want die
waren de laatste kms duidelijk voelbaar.
Maandag 10/8 wordt er weer gevaren. Eerst
was het de bedoeling om naar Zutphen te gaan,
maar omdat we gisteren konden zien hoe laag
het water daar in de haven staat hebben we
maar besloten naar Deventer te gaan. Hier zijn
we met de boot nog nooit geweest en ik moet
zeggen, een mooie haven met alles er op en

eraan, wat wil je ook , bouwjaar 2014, opening 2015. Enige nadeel is dat deze haven 2 km van het
centrum ligt. Tegen de avond krijgen we nog familie bezoek en wordt het een gezellige avond.
Dinsdag 11/8 gaan we weer de IJssel af, maar weten nog niet waar we naar toe gaan. Uiteindelijk
wordt de bestemming Zwolle, temeer daar we nog veel tijd over hebben voor we ons in Sneek
moeten melden voor het Brandsmavlet weekend en zodoende in een heel rustig tempo binnendoor
via de diverse kanalen met de nodige stops uiteindelijk in Sneek zullen komen.
Onderweg naar Zwolle loopt er ons weer een zo’n snelle jongen op, ondanks de nodige signalen
wordt stoer doorgevaren door de Duitse aso en
komen wij weer in een behoorlijk diep golfdal
terecht. Het valt gelukkig wel mee, mede
doordat we zichtbaar een foto van de boot
hebben gemaakt en men hier schijnbaar niet
happig op was en er meer afstand werd
genomen. Als je inzoomt kun je de Duitse
koppen met pet en het bootregistratienummer
zien. Aangekomen in Zwolle liggen we direct in
het centrum aan mooie steigers met water- en
stroomvoorziening. De winkelstraten liggen
direct om de hoek. Natuurlijk hebben wij deze
winkelstraten met een bezoek vereerd en de middenstand een beetje gesponsord, ook de horeca
werd niet vergeten. Het bevalt ons zo goed dat
we hebben besloten ook woensdag nog te
blijven, tenslotte hebben we geen haast
nietwaar, hoewel ik daar nog steeds aan moet
wennen. Donderdag 13/8 hebben we de lijnen
weer los gegooid. Nadat de 2 bruggen vlot voor
ons zijn geopend varen we op het Zwarte Water
en dat is te zien, het is dan niet zwart maar wel
heel donkerbruin water. Na 2 uurtjes varen we
in Zwartsluis de boot onder de brug door het
Meppelerdiep op, varen een paar honderd
meter terug de haven in en meren af tussen de
palen midden in het centrum. Aan de overkant van het water is een mooie kade waar je ook kan
afmeren, echter voor vandaag is die gereserveerd en zien we later op de dag enkele historische
vaartuigen daar afmeren. Het is hier al redelijk vol, maar als we tegen 5 uur na een rondje fietsen
terugkomen is er geen plek meer vrij. We zijn
met de fiets naar Staphorst geweest, je weet
wel die plaats waar de dames nog in
klederdracht lopen, mooi om te zien en laat
deze traditie maar lang duren. We dachten dat
het een afstand van ca. 10 km naar Staphorst
zou zijn en dat klopt ook, ware het niet dat we
de fietsknooppunten zijn gevolgd en zodoende
op een enkeltje van 23 km uitkwamen. Je zult
begrijpen dat we op de terugweg ons eigen plan
hebben getrokken en waren met 12 km op de
teller weer terug aan de boot. Met 28 graden en
een fikse wind van zo’n 4 bft was het wel aangenaam fietsen en dankzij de grote omweg hebben we
wel van de natuur hier kunnen genieten.
Ps. onze billen zijn nog steeds niet fietsproof, bij terugkomst konden we goed voelen wat we hadden
gedaan. Voor de avond geld een weerwaarschuwing voor onweer. Wij krijgen geen onweer te zien,
enkel in de loop van de nacht een regenbuitje, maar in Limburg en Brabant heeft het weer behoorlijk
huisgehouden. Vrijdag 14/8 verlaten we Zwartsluis en varen via het Meppelerdiep richting
Giethoorn. Nadat we de Beukersluis snel zijn gepasseerd komen we na enkele kms in Giethoorn aan,

waar het een drukte van belang is met toeristen die allemaal de Giethoornse kanalen willen bevaren.
We gaan verder en komen in de buurt van Steenwijk, hier gaan we links af het kanaal van “Steenwijk
naar Ossenzijl” op en meren na 400 m af aan een mooie passantenplaats. Als ik even op de wal stap
en weer terug wil gaan, omdat de boot wat verlegd moet worden, verdraai ik mijn knie en kan niets
meer, enkel stil in een hoekje zitten en de pijn verbijten. Marjolein heeft met behulp van 2 buren de
boot verder op zijn plek gelegd en de landvasten belegd. Voor mij resten de krukken, die we gelukkig
aan boord hebben en is het over en uit voor
deze dag. Met de nodige pijnstillers op de bank
of in de luie stoel in de zon zittend en een
kussen onder de knie kan ik wel genieten van
de mooie en rustige omgeving. Ook de voorbij
varende boten brengen af en toe enige
afwisseling zodat de dag, ondanks de
vervelende pijn, toch snel voorbij gaat. Je kan
een slechtere plek treffen. De volgende dag
wordt er uiteraard niet gevaren, dat is niet
mogelijk met mijn knie. Het gaat weliswaar iets
beter, in de loop van de dag kan ik zonder de
krukken lopen, maar alles is nog te pijnlijk om over de boot te lopen, laat staan ermee varen.
Afgelopen nacht hebben we bezoek gehad van de familie mug. Het was niet enkel pa en ma met de
kinderen, nee de hele familie was op bezoek, we hebben er zeker 25 geteld die we naar de
muggenhemel hebben gestuurd. Ja, dat waren we zelf schuld, we hadden de deur te lang open laten
staan, het was ook zo’n mooi weer. Met lezen
en de nodige pijnstillers komen we verder de
dag door. Zondag 16/8 gaan we proberen of het
lukt met varen. Lopen en over de boot
bewegen gaat nog niet al te best, maar als ik
enkel in de stuurstoel blijf zitten lukt het wel.
We varen het kanaal af tot Ossenzijl en gaan
verder via de Linde richting Friesland. Eerst
krijgen we een sluis met enkele centimeters
verval en dan gaat het verder tot Echtenerbrug
waar we vlak voor de brug afmeren. Na de
brug beginnen de Friese meren, maar dat is
voor de volgende vaardag. Gelukkig is de brug ook het centrum van de plaats en hoeven we morgen,
maandag, als er boodschappen gedaan moeten worden, niet ver te lopen, want lopen wil nog niet zo
goed lukken. We kwamen om 12.00 uur hier aan en een dik uur later begon het te regenen met de
intentie voorlopig niet op te houden. Wat zullen de boeren blij zijn en het water waar wij over varen
kan ook wel wat hemelwater hebben. De maandag 17/8 kondigt zich nat aan, het regent nog steeds
en zal volgens de berichten de hele dag aanhouden. We zien wel, voorlopig blijven we vandaag hier
liggen en gaan eerst 100m verder boodschappen doen en dat is knap ver met die knie van mij. De
rest van de dag wordt doorgebracht met bootjes kijken en lezen.

NEDERLAND-FRIESLAND
Dinsdag 18/8 vertrekken we uit Echtenerbrug
met motregen en geen al te best zicht. Eerst
steken we het Tjeukemeer en Langmeer over
richting Joure. Het zicht is niet bijzonder en er
staat een stevige wind, ca. 4-5 Bft. dus is het
zaak om netjes binnen de tonnenlijn te blijven.
Over de meren en de kanalen ertussen, is het
een hele mooie route met enkele bruggen die

bediend moeten worden. Enkel bij de laatste brug, waar de wind pal van achteren komt, wordt het
even een beetje penibel, daar we weinig ruimte hebben. Alles gaat goed en zo komen we bij de
invaart naar Joure. Dit is een vrij smal kanaal en loopt helemaal door tot in het centrum. Uiteraard
varen wij door tot we niet meer verder kunnen en liggen vervolgens riant aan een graskant met
water en stroom bij de boot. Bij betaling aan de havenmeester blijkt dat de stroom gratis is, service
van de gemeente, klasse! Tegen de middag is het droog en gaat Marjolein enkele boodschappen
doen, voor mij is het nog te ver om naar de super te lopen. Tegen het einde van de middag houd ik
het niet uit en wil het centrum ook even bekijken. Dat gaat heel langzaam en in enkele etappes. We
komen voorbij een kapper waar ik voor de volgende dag een afspraak maak. De volgende dag meld ik
mij keurig om 9.00 uur bij de kapper en vraag eerst wat het knippen gaat kosten, € 30,- eh pardon,
enkel om te knippen? Ja hoor, nou dan laat
maar, dat is me te gortig. Terwijl ik via een
andere route terugloop sta ik zo pardoes tegen
een kapsalon, die gezellig aandoet en hoor daar
dat knippen € 18,50 kost. Nou, knippen maar.
En die dame doet het ook nog eens vakkundig.
Ik loop naar buiten met een geknipt koppie
precies zo ik het hebben wil. Nadat we de
watertank nog even hebben volgegooid zijn we
woensdag 19/8 vertrokken en via een kleine
omweg over enkele meren en het Sneekermeer,
waar we nog een drijvend weekendhuis
ontmoeten, naar Sneek gevaren. Hier hebben
we een afspraak i.v.m. de schilderbeurt van
afgelopen winter. Daarna zijn we naar het
centrum gevaren en hebben geluk, dat we pal in
het centrum nog een plaats vinden. We liggen
tegenover een brug die steeds omhoog moet
voor de jachten en dat is best leuk om te zien,
zeker als ¾ van de jachten huurboten zijn. De
volgende dag, donderdag 20/8 blijven we tot
15.00 uur liggen en varen dan naar de
Brandsmawerf, waar we afmeren en ons
klaarmaken voor het feestweekeinde. Maar
eerst gaan we vrijdag 21/8 nog even de omgeving verkennen op de fiets, ditmaal doen we het rustig
aan en zijn met 25 km op de teller al weer terug.
Als we terug komen van het fietsen ligt de haven
inmiddels vol met Brandsmavletten. Gezellig!
Zaterdag 22/8 is de feestdag, het is mooi weer
met 25 graden, maar wel met een stevige wind
van ca. 4 Bft. We varen om 12.00 uur de haven
uit met 17 jachten en maken een tocht rondom

Sneek van 3 uur. Het is een mooie route en we
moeten met de hele vloot, die achter elkaar vaart,
4 bruggen passeren waarvan 1 in IJlst en 3 in het
centrum van Sneek. Hulde aan de brugwachters,
of misschien aan de organisator, maar alle jachten
kwamen zonder te wachten de bruggen door. De
namiddag en avond was het tijd voor een

grandioos feest tot in de late uurtjes in de grote showroom van Brandsma. Helaas was het de
volgende dag, zondag 23/8 afscheid nemen en zijn wij samen met de Lis via Lemmer naar Emmeloord
gevaren. Ook deze dag schijnt de zon maar wel met een behoorlijke wind, 4-5 Bft. Toen we de grote
sluis van Lemmer verlieten was het best wel leuk om tegen de golven in te varen tot we natuurlijk
moesten afdraaien en de wind opzij kregen, maar ook dat ging prima.
Daarna voorbij de Friese sluis op de
Lemstervaart gaat het in een kalm gangetje tot
Emmeloord waar we aan de passantensteiger
hebben afgemeerd. We zijn niet over het
IJsselmeer gevaren vanwege het feit dat de
wind uit de verkeerde hoek kwam en voor de
gezelligheid iets te hard woei. Als we maandag
24/8 Emmeloord verlaten, hebben we besloten
om via de Randmeren te varen. Na 2 sluizen
komen we op het Ketelmeer uit en nemen de
Roggebotsluis om zo op de Randmeren te
komen, waarna we in Elburg afmeren. Hier
vinden we slechts 1 vrije plaats voor ons, een plaats die maar net past, er is echt geen cm over. Met
behulp van de buurman, die zijn boot iets terug legt, kunnen we voor hem afmeren met uiteindelijk
nog geen 20 cm speelruimte. De vlaggenstok moest binnen want anders was hij achter de geus van
de buurman blijven hangen. In het Fries ging het “net”, maar ik kreeg hem de boot er toch tussen. Dit
was vandaag wederom een tocht met veel wind en zeker op het Ketelmeer ging het goed tekeer. Hier
hadden we gelukkig de wind op de kop. Dinsdag 25/8 verlaten we Elburg in de wetenschap dat het
vandaag een stevig ritje zal worden en dat blijkt als we de brug onderdoor zijn en op het Veluwemeer
belanden. Het is mooi weer, ca. 22 graden, maar met een wind, die we tussen de 6 en 7 bft. hebben
gemeten. Nou dat werd stampen, hoewel het
viel eigenlijk wel mee, zolang we tegen de wind
invoeren. We varen serieuze golven tegemoet
met een golfdal van zo schat ik 50 cm, waardoor
het buiswater regelmatig met grote sproeiers
over ons heen wordt gestrooid. Buitengaan is
geen optie of je wil een gratis douche nemen.
Heel eerlijk gezegd vind ik het best wel lekker
zo, maar de Lis die voor ons vaart denkt daar
anders over, ook vanwege dat ze krap in de tijd
zitten en liefst vandaag nog Weesp willen halen.
Daarom besluiten zij bij Harderwijk de polder in
te duiken en zo naar Almere te varen, want met deze wind verder te varen, waar je hem na Nijkerk
van opzij krijgt, is onverantwoord. Wij besluiten
in Harderwijk een gunstiger wind af te wachten
en maken vast in de jachthaven van Harderwijk
naast het Dolfinarium. Het ligt hier al behoorlijk
vol, wat wel zal liggen aan de wind. Woensdag is
de weersverwachting niks veranderd, enkel dat
we nu regen erbij krijgen, dus blijven we deze
dag ook liggen en halen een smakelijke portie
gerookte paling. Donderdag 27/8 gaan we toch
echt weer varen ondanks dat de voorspelling 4-5
Bft. is. Als we op het Wolderwijd komen, lopen
er weliswaar golven, maar dat valt reuze mee.
Ook als we de Nijkerkersluis achter ons laten en over het Nijkerkernauw varen, waar we de wind
schuin van voren krijgen gaat het goed. We gaan niet het risico opzoeken om straks de wind vol van
opzij te krijgen, want daar waait het toch te hard voor. Dus gaan we naar Spakenburg.

In Spakenburg aangekomen ligt het al redelijk vol, maar we weten een mooie stek om af te meren
dankzij Joop, die vorig jaar samen met ons hier was. Het is weliswaar even tussen 2 boten inwringen
met maar weinig speelruimte, maar dan liggen we op de kop van de oude vissershaven met een mooi
uitzicht op alle binnenkomende en uitgaande
vaart. Nadat het in de namiddag begint te regen
en vervolgens een groot gedeelte van de nacht
doorgaat, worden we de volgende dag, vrijdag
28/8 verwelkomd door een zwak zonnetje. We
varen al bijtijds weg en zijn benieuwd hoe het
met de wind gesteld is, want in de haven merk
je daar minder van. Als we eenmaal op koers
liggen merken we dat we windkracht 3 hebben
en dat de golven schuin van voren komen. Het is
een knobbelig zeetje waar we over varen en
goed te doen. Reeds na 2 uur, als we de
Hollandse brug zijn gepasseerd, zien we in de verte Muiden en Pampus liggen. In het kanaal naar de
sluis zien we dat een vergane glorie weer verder
in verval is geraakt. Ook varen we langs “De
groene Draeck”. We schutten in Muiden naar de
Vecht en varen deze in een slakkengang af tot
Maarssen. De Vecht is een mooie rivier met veel
mooie woningen aan het water. Enig nadeel
van deze omgeving is, dat het is vergeven van
sloepen met stuurlui die nog nooit hebben
gehoord, laat staan hebben geleerd, hoe ze een
boot moeten besturen. Jammer, enige kennis
van zaken zou veel ergernis voorkomen. Wij
blijven in Maarssen en overnachten aan een
graskant zonder enige voorziening.

NEDERLAND-THUIS
In Maarssen zijn we tegen de avond het centrum nog ingelopen en aangezien ik niet te veel wil lopen
met mijn knie, moet die natuurlijk op tijd zijn rust krijgen, ja en waar kun je dat beter doen dan op
een gezellig terras. Omdat het terrassen zo goed bevalt, zijn we naar een andere stek gelopen om
daar weer het vochtgehalte op peil te houden en hebben gelijk maar aan de inwendige mens
gedacht, anders begint die ook te protesteren. Zo voldaan van alle geneugten ging het weer terug
naar de boot om daar in het late zonnetje nog een poosje na te genieten. We zijn de nacht goed en
rustig doorgekomen en maken ons zaterdag 29/8 klaar voor vertrek. Als we om 8.20 uur wegvaren
hebben we slechts een klein stukje te varen tot het Amsterdam-Rijnkanaal, dit is de snelle verbinding
voor de grote beroepsschepen tussen Amsterdam en Tiel aan de Waal. Het kanaal heeft oevers van
damwandprofiel waar de golven van de
passerende schepen op weerkaatsen, waardoor
het kanaal een grote klotsbak wordt. Niet
prettig voor de kleine bootjes, maar wij hebben
er minder hinder van. Om 9.30 uur melden wij
ons bij de Beatrixsluis in Nieuwegein en krijgen
de 2e schutting toegewezen. Het is ook mogelijk
om de beroepsvaart te ontlopen en via het
kanaal door Vreeswijk te varen. Na de sluis
steken we de Lek over en komen via sluis Vianen
op het Merwedekanaal. Dit is een rustig kanaal
dat doorloopt tot Gorinchem. Maar eerst gaan

we in Vianen boodschappen doen, hier ligt de super op 100m van de passantensteiger. De vaart over
het kanaal is een tocht met diverse bruggen, die na een marifoonoproep snel voor ons open gaan.
Ook hier varen we door een mooi landschap en heerlijk rustig in ons eentje, wat wil je nog meer!
Nadat we de grote sluis in Gorinchem hebben genomen meren we af in de jachthaven direct in de
voorhaven van de sluis, aan de zijde van de Merwede. Zondagmorgen 30/8 hebben we zo rond de
klok van 6.00 uur nog een hevig onweer, gevolgd door regen die het gelukkig om 9.00 uur voor
gezien houdt. We kunnen en willen niet te vroeg vertrekken, omdat we via de Andelse Maas gaan en
de Wilhelminasluis die daar ligt eerst om 10.00 uur open gaat. Na de Andelse Maas komen we ter
hoogte van Heusden, een heel mooi vestingstadje, op de Maas en varen tegen de stroom in naar
Kerkdriel. We merken goed dat het zondag is en goed weer, want we worden regelmatig opgelopen
door speedboten, die zich nergens wat van aan trekken en schijnbaar niet (willen) begrijpen wat ze
met hun golven veroorzaken. Gelukkig gaat bij ons alles goed en valt er niets om. In Kerkdriel meren
we af bij wsv de Zandmeren en doen voorlopig niet veel meer dan ons rustig houden en het
vochtgehalte met water en af en toe wat lekkers op peil houden want het is met 30°C warm en knap
benauwd. Dat geeft nog wat voor de avond. Als we tegen 22.00 uur terugkomen van een etentje
breekt 15 minuten later het onweer los en hoe! We krijgen hagel en hevige stortbuien over ons heen
en niet voor even, nee het duurt nagenoeg de
hele nacht. De volgende morgen blijven we dan
ook lekker lang liggen. Op maandagmorgen niet
op tijd op hoeven staan heeft toch wel wat. De
middag en avond wordt op een aangename en
gezellige manier doorgebracht met de
bemanning van de Pescado. Dinsdag 1/9 gaat
het weer verder. We varen via het nieuwe
Maximakanaal met zijn 2 sluizen naar de ZuidWillemsvaart. De dag is grauw, dreigt met regen
en het kwik komt amper boven de 18 °C uit. De
eerste sluis op de Zuid-Willemsvaart gaat lekker
vlot met 3 jachten, echter daarna komen we achter een geladen vrachtschip en is alle vaart er uit.
Gelukkig duurt dit maar enkele sluizen en kunnen we na de sluis bij Beek en Donk afscheid nemen en
nog een stukje alleen doorvaren tot Aarle-Rixtel.
Hier meren we voor de nacht aan een graskant af.
We liggen hier pal tegen het dorp aan, maar naar
het centrum is toch voor mij iets te ver lopen.
Nadat we woensdag 2/9 eerst naar de Aldi zijn
gelopen, die direct voorbij de brug ligt, gaan we de
laatste etappe van de Zuid-Willemsvaart varen.
Eerst melden we ons bij sluis Helmond, die voor
onze neus dicht gaat met slechts 1 jacht erin en
moeten vervolgens een vol uur wachten voordat
we in mogen varen. Er had zich een beroepschip
gemeld voor de sluis op de tegenover gestelde koers en daar moesten wij maar op wachten. Ik
verdenk de schipper ervan en weet het bijna wel zeker, dat deze zich reeds gemeld heeft toen hij nog
aan het laden was, want de volgende sluis is slechts 10 minuten varen met daar tussen een laad- en
loskade. Jammer dat een sluiswachter zich voor dat karretje laat spannen, want die weet ook wel
beter. Uiteraard heb ik via de marifoon mijn beklag gedaan en mogelijk dat dat heeft geholpen bij de
volgende sluizen, want die gingen voor ons al open voordat we daadwerkelijk daar waren. Ach ja, zo
heeft elk nadeel zijn voordeel zal ik maar citeren van een bekende Amsterdammer. Nadat we bij
Nederweert onze weg vervolgen via het het kanaal Wessem-Nederweert komen we bij sluis Panheel
aan en besluiten hier te overnachten. Het weer is nog steeds niet bijzonder met af en toe wat zon en

lichte regen, maar wij komen op onze manier de dag wel door. Tegen de avond wordt het echt
droog, maar ja dan zitten we binnen, want het begint al aardig fris te worden. Als ik donderdag 3/9
tegen 8.00 uur naar buiten kijk is de wereld klein, het zit potdicht met mist. Tegen 9.00 uur als de
mist begint op te trekken wordt het mooi, lichte mistflarden gaan over het water dat bijna
onzichtbaar is, terwijl de boten en de omgeving, dan weer zichtbaar dan weer verscholen zijn, mooi!
Omdat ik het al gepland had en ook vanwege de mist, ga ik de boot maar eens wassen, want dat is
weer een tijdje geleden en voor mijn gevoel best nodig. Ja en als die ijver aanstekelijk werkt dan
wordt er aan de binnenzijde van de boot ook het nodige gepoetst. Resultaat, van buiten en binnen
glimmend schoon. Om 12.30 uur varen we vervolgens sluis Panheel uit en gaan eerst in Maasbracht
de dieseltank volgooien. Vervolgens gaat het
met een volle tank via sluis Heel en sluis
Roermond naar onze thuishaven in Roermond.
De route via sluis Linne is korter, maar deze
kunnen we niet nemen wegens
werkzaamheden aan sluis Linne. In onze
thuishaven aangekomen kunnen we op de ons
bekende steiger afmeren, waardoor we lekker
dicht bij huis zijn en gemakkelijk de boot
kunnen uitladen met de spulletjes die naar huis
moeten. Het was voor ons de eerste keer dat
we zolang onderweg waren en ik moet zeggen,
het was lang genoeg. Zeker toen we ter hoogte
van Krefeld in vogelvlucht op korte afstand van de thuishaven waren en verder noordwaarts voeren
richting Friesland. Waren we langer in Frankrijk gebleven, dan had ik er geen moeite mee, maar je
moet niet na al die tijd vlakbij je huis komen om vervolgens door te varen. Om even naar huis te
varen was ook geen optie gezien de lange afstand die je dan heen en terug moet maken. Kortom, we
hebben een heerlijke vakantie gehad en kunnen nu gaan nagenieten en stiekem al weer plannen
maken voor volgend jaar.

Enkele cijfers:
Duur van de reis
Bezochte landen
Aantal motoruren
Verbruikte diesel
Totaal afgelegde afstand
Aantal sluizen
Aantal bediende bruggen

3 maanden (91 dagen)
Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland
202
(meestal werd de motor afgezet in de sluis en bij wachten)
887 liter (gemiddeld 4,4 liter/uur incl. generator en verwarming)
1760 km
168
50

Vriendelijke groet en behouden vaart,
Marjolein en Jo Dohmen
MY Le Loup Bleu

