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Vrijdag 25 mei 2007 
Om 14.00 uur vertokken we met de auto vanuit Hoogeveen en kwamen om 14.30 aan in Steenwijk, onze 
thuishaven. We hadden de dagen ervoor onze boot Njuta, een BEGE-kruiser 1000 AK, voorzien van provi-
and en verdere benodigdheden voor een vakantie van 4 weken. 
Om 15.00 uur konden we vertrekken naar onze eerste bestemming. Via Giethoorn, waar we volgetankt 
hebben, en Zwartsluis zijn we naar Genemuiden gevaren. Bij de ingang van het Scheepvaartgat, dat uit-
mondt in het Zwarte Water ligt een passantenhaventje. Geen liggeld. Daar troffen we Nico en Zwaantje 
Uiterwijk Winkel, die ook op weg waren naar het BEGE-Weekend in Kraggenburg. 
 
Zaterdag 26 mei 2007 
Samen met Nico en Zwaantje zijn we op tijd vertrokken naar Kraggenburg. We zijn het Zwarte Water en 
het Kadoeler Meer opgevaren en kwamen via de Voortstersluis de Noordoostpolder binnen. Na een klein 
stukje Zwolsevaart konden we stuurboord de Leemvaart invaren waar aan het eind onze bestemming was. 
Bij W.S.V. Kraggenburg hebben we onze jaarlijkse BEGE-Weekend. Hier werden we verwelkomd door de 
feestcommissie en er was nog plaats om onze boten af te meren. Na de middag zijn we op de fiets naar 
Vollenhoven geweest waar elk jaar met Pinksteren Havendagen zijn. Dit is altijd gezellig met o.a. een bra-
derie, veel oude sleepboten en oude auto’s. 
Om 18.00 uur opende de voorzitter onze bijeenkomst en konden we beginnen aan een barbecue. 
Aansluitend konden we allemaal deelnemen aan een Playbackshow maar we konden ook meezingen. Het 
was een heel gezellige avond, die laat in de avond eindigde. 
 
Zondag 27 mei 2007 
Na een gezamenlijk ontbijt, dat zeer goed verzorgd was, had de organisatie voor ons een spelprogramma 
met oude Hollandse Spelen. Ook dit was heel erg leuk en we waren tot laat in de middag aan het spelen. 

Al met al een zeer geslaagd weekend.  

 
Maandag 28 mei 2007 
We vertrokken om ca. 10.00 uur weer samen met Nico en Zwaantje uit Kraggenburg. 
Na de Voortstersluis gingen zij richting Steenwijk en begonnen wij aan onze vakantie. 
Wij gingen bakboord het Kadoeler Meer weer op en zijn via het Ramsdiep naar de Ketelhaven gevaren. 
We wilden naar Lelystad dus moesten we door beide sluizen. Via Dronten kwamen we om 17.00 uur aan 
op de viersprong bij Lelystad waar we nog een plekje konden bemachtigen. Hier hebben we twee nachten 
gratis gelegen. We zijn op de fiets naar de stad geweest en toen we terug waren heb ik nog even een hen-
gel uitgegooid en veel vis gevangen. 
 
Woensdag 30 mei 2007 
We zijn vroeg vertrokken, omdat Weesp de volgende bestemming was. Via Almere zijn we het Marker-
meer overgestoken en bij Muiden de Vecht opgevaren. Voorbij Weesp stonden op de kaart aanlegplaat-
sen, maar je kon niet aan wal. Je vaart hier langs heel veel woonboten wat toch iets speciaals is. Omdat 
we de streek niet kenden en het al 17.00 uur was hebben we toch maar overnacht aan een steiger midden 
in het water. Dat was natuurlijk gratis. 
 
Donderdag 31 mei 2007  
Achteraf hadden we nog even door moeten varen, want bij Nederhorst den Berg heb je een hele mooie 
aanlegplaats. Je kunt er je afval kwijt maar verder heb je geen voorzieningen. Ook hier ligt men gratis. We 
zijn op de fiets naar Weesp geweest wat zeer aan te bevelen is. 
 
 



Vrijdag 1 juni 2007  
We zijn vandaag doorgevaren langs prachtige herenhuizen en prieeltjes naar Loenen aan de Vecht. 
Dezelfde dag hebben we nog een fietstocht gemaakt rondom de Loosdrechtse Plassen. 
‘s Avonds kwam er een havenmeester langs die 8 Euro vroeg. Je kunt hier alleen water krijgen ( gra-
tis) en je kunt je afval kwijt. 
 
Zaterdag 2 juni 2007  
Deze dag zijn we naar Breukelen en Maarssen gevaren om de omgeving wat te verkennen, want mor-
gen krijgen we bezoek. We zijn weer teruggevaren naar Loenen waar we de nacht weer hebben door-
gebracht. 
 
Zondag 3 juni 2007  
Vandaag hadden we bezoek van onze dochter, schoonzoon en onze twee kleinzoons. We zijn naar 
Breukelen gevaren, daarna terug naar Loenen, waar de toegang is naar de Loosdrechtse Plassen. We 
hebben heerlijk gevaren op deze plassen en ‘s avonds lekker gegeten in “Het Drechthuis” aan de Plas-
sen.  
 
Maandag 4 juni 2007 
We vertrokken op tijd, omdat we zo vroeg mogelijk Het Amsterdam-Rijnkanaal wilden bevaren. We 
gingen via Maarsen naar Jutphaas/ Nieuwegein, waar we hebben overnacht. 
De aanlegplaats was erg leuk en gratis, maar de plaats Nieuwegein viel ons wat tegen. 
We konden niet echt een mooi dorpscentrum vinden en ook het winkelcentrum sprak ons niet echt 
aan.  
 
Dinsdag 5 juni 2007 
Na een klein stukje Merwedekanaal zijn we de Hollandse IJssel opgevaren naar Montfoort. 
Na aangemeerd te hebben zijn we naar Woerden gefietst. Je kunt er ook met de boot aanmeren. 
Woerden is een gezellige plaats. We zijn via Lintschoten, wat een bijzonder mooi dorpje is, naar Mont-
foort teruggefietst en hebben ook dit dorp verkend. Montfoort heeft vele historische gebouwen. 
Toen we bij de boot terugkwamen heb ik nog even een hengel uitgeworpen. Even later werden we 
plotseling verrast door een eend, die via het vluchtluik de boot was binnengekomen. Hij lag heerlijk op 
ons bed. Ik hoorde ineens Emma schreeuwen en heb de eend maar weer naar buiten gewerkt. Het 
stond de eend niet aan, daarom heeft hij veel poep achtergelaten op het zwemplateau. 
 
Woensdag 6 juni 2007 
Via de prachtige Hollandse IJssel, waar geen liggeld wordt geheven, kwamen we aan in Oudewater, 
wat rijk is aan historie met prachtige monumentale gebouwen. Op deze dag van de week is er altijd 
een gezellige markt. 
 
Donderdag 7 juni 2007 
Vandaag is onze bestemming Gouda. Via Haasdrecht kwamen we bij de Waaiersluis op getijdenwater. 
Vlakbij Gouda hadden we bij de Haasdrechtsebrug nogal wat oponthoud. 
We hebben bijna een half uur liggen laveren alvorens de brug voor ons open ging. 
We zijn via de Julianasluis in de Gouwe Gouda binnen gevaren en hebben aangemeerd aan de Turf-
singel. We dachten dat de overnachtingen hier wel duur zouden zijn, maar waren zeer verrast van de 
lage prijzen n.l. 3 overnachtingen voor maar 11 euro 80. Bovendien hadden we gratis water, stroom en 
douchen. 
We wilden zondag weer vertrekken maar kwamen er zaterdagavond achter dat de sluis richting de 
Gouwe zondags niet bediend werd. De Mallegatsluis wordt wel bediend maar heeft een doorvaart-
hoogte van 3.30 meter, waardoor we de zonnetent en de beugel naar beneden moesten halen en daar 
hadden we geen zin in. Dus zijn we nog maar een extra nacht gebleven. 
Gouda is een fantastische stad met hele mooie monumentale gebouwen en een leuk centrum. 
Ook de omgeving is de moeite waard, zo hebben we een fietstocht gemaakt  rondom de Reeuwijkse 
Plassen. 



Maandag 11 juni 2007 
Na eerst water te hebben getankt vertrekken we richting Alphen aan de Rijn. We zagen onderweg 
twee prachtige hefbruggen, n.l. die van Waddinxveen en Boskoop. 
Bij Alphen aan de Rijn zijn we de Oude Rijn opgevaren en in Bodegraven aan wal gegaan. 
Hier hebben we wat gewandeld en proviand ingeslagen voor de eerste dagen.  
Je ligt hier tussen de woningen wat we niet zo gezellig vonden, maar het positieve is, er wordt geen 
liggeld geheven aan de Oude Rijn.  
 
Dinsdag 12 juni 2007 
Weer vertrokken uit Bodegraven en via de Grecht naar De Kromme Mijdrecht gevaren. 
Dit was een leuke tocht en onderweg zagen we nog mensen riet planten aan de oever. 
Aan De Kromme Mijdrecht hebben we twee maal overnacht en leuke mensen uit Amsterdam ontmoet, 
waarvan de vrouw 24 uur per dag zuurstof nodig had. Ook hier geen liggeld maar ook geen voorzie-
ningen. 
De eerste dag zijn we op de fiets naar Mijdrecht en Wilnis geweest. We wilden wel eens zien waar de 
dijkdoorbraak van een paar jaar geleden had plaats gevonden. 
De tweede dag zijn we naar Vinkeveen en Uithoorn gefietst. Het was een lange fietstocht maar toch de 
moeite waard.  
 
Donderdag 14 juni 2007 
Vandaag in de regen naar Oudekerk aan de Amstel gevaren, maar na 9.30 uur werd het droog en 
hadden we prachtig weer. Nog voor de middag hebben we aangemeerd midden in het dorp en na het 
eten een fietstochtje gemaakt rond dit dorp. We waren net op tijd terug, want om 15.00 uur begon het 
te hozen en wel 2 uur lang. We hebben nooit eerder meegemaakt, dat er zoveel water viel in zo’n kor-
te tijd. 
Op vrijdagmorgen nog wat inkopen gedaan voor het weekend en de rest van de dag wat gewandeld 
en gevist. We lagen hier dus twee nachten en van liggeld was geen sprake. Je kon er wel je afval 
kwijt, maar verdere voorzieningen waren er niet. 
 
Zaterdag 16 juni 2007 
De bedoeling was om vandaag naar Weesp te varen, maar onderweg toch besloten om door te varen 
naar de Eem. We waren al in Weesp geweest en het weer was rustig, zodat we op de Randmeren 
geen problemen verwachtten. We konden om ca. 15.00 uur aanmeren, net op tijd, want even later be-
gon het te regenen en te waaien. We lagen hier twee nachten gratis zonder voorzieningen. 
 
Maandag 18 juni 2007 
Vandaag op weg naar Biddinghuizen. Via Harderwijk zijn we de Flevopolder in gevaren en in Bidding-
huizen aangemeerd. Dit is een leuke plaats om te liggen en het liggeld valt mee. 
We hebben hier twee nachten gelegen en zijn nog op de fiets via Walibi naar Elburg geweest. 
Elburg is altijd leuk om er een dagje te verblijven. Verder met succes nog gevist. 
 
Woensdag 20 juni 2007 
Na afscheid te hebben genomen van Ton de havenmeester zijn we de polder uitgevaren richting Kam-
pen. Daar hebben we aangemeerd in het haventje onder de oude brug, nabij het station. Van hieruit 
kun je gemakkelijk te voet naar het centrum, wat we dan ook hebben gedaan. Kampen is een leuk 
stadje met leuke geveltjes en oude gebouwen. We hebben o.a. een kerk uit ca. 1200 bezichtigt. 
 
Donderdag 21 juni 2007 
Via het Ganzediep naar de Beukersluis gevaren om daar de laatste nacht van onze vakantie door te 
brengen. We zijn weer op bekend terrein. 
 
 



Vrijdag 22 juni 2007 
De laatste etappe via Giethoorn, waar we weer hebben volgetankt, naar onze thuishaven in Steenwijk. 
Alle spullen die mee moesten naar huis bij elkaar gezocht, de auto ingeladen en weer naar huis. 
Al met al een leuke vakantie die we een ieder, die hier nog niet is geweest, van harte aanbevelen.  
 
Gemaakte kosten in Euro excl. Eten en drinken: 
Brug Scheerwolde                           2,00 
Liggeld Kraggenburg  2 nachten   13,90 
Sluis in Muiden                               6,00 
Loenen a d Vecht  2 nachten         16,00  
Brug Breukelen     4x 1                   4,00 
Brug Oudewater                              3,50 
Liggeld Gouda  4 nachten             19,65 
Sluis Bodegraven                            2,50 
Brug Nieuwerbrug                          1,75 
Fooi brug Woerden                         1,00 
Sluis Woerdensverlaat                    1,50 
Brug Weesp                                    2,50 
Sluis Muiden                                  6,00 
Liggeld Biddinghuizen 2 nachten  8,00 
Liggeld Kampen                            6,10 
Diesel tanken                                93,00  
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