
 

 

 
 

 

Eerst naar het BEGE-weekend 
 

Dinsdag 12 mei 

Nadat Emma terugkwam 

van de kapper hebben we 

nog even wat boodschappen 

gedaan en zijn toen 

vertrokken naar Jirnsum 

onze thuishaven. De andere 

benodigdheden voor de 

vakantie hadden we al 

eerder gebracht. 

Na de middag zijn we 

vertrokken en hebben de 

eerste nacht doorgebracht 

aan de Tjonger. 

 

Woensdag 13 mei 

We zijn om 10 uur 

vertrokken en via Ossenzijl 

en Kalenberg naar 

Muggebeet gevaren, waar 

we zijn gebleven tot de 

volgende dag. 

 

Donderdag 14 mei 

Van Muggebeet zijn we 

naar Kraggenburg gevaren, 

waar we werden 

verwelkomd door een aantal 

BEGE-vaarders, die eerder 

op de dag waren 

gearriveerd. Het weer was 

prima en we konden 

heerlijk op het grasveld 

bijkletsen. In de loop van de 

dag kwamen de meeste 

deelnemers voor ons 

BEGE-weekend al 

aanvaren. 

 

Vrijdag 15 mei 

In de loop van de morgen 

hebben we met z'n allen de 

tent opgezet en na de 

middag kwamen de laatste 

deelnemers binnen. 

s ‘Avonds werd het feest 

geopend en hadden we een 

gezellige avond. 

 

Zaterdag 16 mei 
Ook deze dag was heel goed 

georganiseerd door de 

feestcommissie met in de 

middag golfen op een nabij 

gelegen baan. En s ‘avonds 

genoten we van lekkere 

pannenkoeken.  Daarna een 

gezellige avond met muziek 

en optredens van diverse 

artiesten. 



 

De reis begint nu echt, 

maar met pech 

 
Zondag 17 mei 

s ‘Morgens was er door de 

feestcommissie een ontbijt 

in de tent klaargezet. 

Daarna kon men nog 

meedoen aan verschillende 

evenementen, zoals 

midgetgolf en klootschieten. 

Na een geslaagd BEGE-

weekend in Kraggenburg en 

eerst nog even water tanken, 

vertrokken we 

zondagmiddag samen met 

Aat en Tini naar de 

Ketelhaven. 

We waren net onderweg of 

we hoorden een raar geluid 

bij de motor en dachten dat 

er  iets in de schroef zat, 

maar even later was het 

geluid weg. Het waaide 

behoorlijk op het 

Zwartemeer en op het 

Ketelmeer, maar we 

kwamen ongeschonden aan 

bij de Ketelsluis, althans dat 

dachten wij. We konden niet 

meer door de sluis, omdat 

we 10 minuten te laat 

waren. Dus was er geen 

andere keus, dan 

overnachten voor de sluis.  

 

Maandag 18 mei 

We wilden op tijd 

vertrekken dus werden de 

motoren om half negen 

gestart. Helaas wilde onze 

Yanmar niet aanslaan, 

waarop we onze jachthaven 

uit Jirnsum hebben gebeld. 

De monteur was redelijk 

vlug aanwezig en 

constateerde dat onze 

startmotor was verbrand. 

Vandaag dus een verplichte 

rustdag en fijn dat Aat en 

Tini ons gezelschap bleven 

houden. Het verdriet van 

vandaag maar lekker 

weggedronken. 

 

Dinsdag 19 mei 

De volgende morgen was de 

monteur terug met een 

nieuwe startmotor, zodat we 

om 11 uur met een dag 

vertraging konden 

vertrekken. Het weer was 

slecht, het regende 

pijpenstelen. In 

Biddinghuizen hebben we 

boodschappen gedaan. 

Daarna zijn we  

doorgevaren tot Het 

Monument. Zoals gezegd 

het weer was slecht en er 

was te veel wind om de 

Randmeren op te gaan. 

Samen met Aat en Tini 

hebben we er weer een 

gezellige dag van gemaakt. 

 

Woensdag 20 mei 

Gelukkig was de wind wat 

gaan liggen, zodat we om 9 

uur konden vertrekken voor 

een lange dag varen naar 

Nederhorst den Berg. In de 

sluis De Blauwe Dromer bij 

Harderwijk konden we niet 

samen in de sluis, zodat we 

op elkaar hebben gewacht. 

De reis verliep voorspoedig, 

maar het was toch 18.00 uur 

voordat we in Nederhorst 

Den Berg aankwamen. We 

gingen niet meer koken en 

hebben heerlijk gegeten bij 

een Steakhouse aan de 

andere kant van de straat. 

Na het eten nog even bij 

elkaar gezeten, waarna we 

vermoeid naar bed zijn 

gegaan. 

 

Donderdag 21 mei 

Alweer een lange reis voor 

de boeg, want we wilden 

naar Meerkerk varen. 

Zonder problemen kwamen 

we daar dan ook in de 

namiddag aan. De avond 

hebben we weer gezellig 

gezamenlijk door gebracht 

en om half twaalf doken we 

het bed in. 

 

Vrijdag 22 mei 

Na afscheid te hebben 

genomen van Aat en Tini 

vertrokken we om half 

negen uit Meerkerk en zijn 

via de Biesbosch en de 

Mark naar Dinteloord 

gevaren. Aat en Tini hebben 

we onderweg uitgezwaaid 

bij de afslag naar 

Oudenbosch. Ook dit was 

een lange  vaardag , want 

we waren tegen 17.00 uur in 

Dinteloord. 

 

 
Leuke vrije ligplaats in 

Dinteloord  



Op naar België,  Antwerpen 
 

Zaterdag 23 mei 

Om half negen gooiden we 

de trossen los en na twintig 

minuten voeren we op het 

Volkerak. We zagen boten 

varen buiten de betonning, 

zodat ook wij buiten de 

betonning bleven varen en 

aan de verkeerde zijde. Het 

was er diep genoeg en het 

scheelde toch een stuk 

varen. Na circa anderhalf 

uur staken we over naar het 

Rijn Schelde kanaal. Bij de 

Noordlandbrug in België 

hebben we ons via de 

marifoon gemeld en ons FD 

nummer doorgegeven en 

verteld waar we naar toe 

gingen. 

Vlak voor de Lillo brug 

hadden we wat oponthoud, 

omdat er een groot zeeschip 

met voor en achter zich een 

sleepboot voor ons langs 

moest varen. Al met al 

kwamen we om half vier 

aan bij de Londonbrug waar 

we helaas tot kwart over 

vier moesten wachten 

voordat hij werd bediend. In 

de Willemdok kregen we 

een prachtig plaatsje aan de 

langswal. Het had die dag 

tot 14.00 uur geregend, 

maar daarna scheen de zon 

volop en konden we tot 

kwart over tien boven op 

het dek zitten. 

 

 

Willemdok 

 

Zondag 24 mei 

Na heerlijk te hebben 

uitgeslapen zijn we tegen de 

middag de stad in gegaan. 

Het historisch centrum was 

zeker de moeite waard om 

te bezoeken. Ondanks eerste 

Pinksterdag was het 

behoorlijk druk met veel 

bezette terrasjes en er was 

ook een Braderie. 

  
Gezellig Antwerpen 

 

Bij terugkomst even langs 

de Havenmeester gegaan 

om te kijken wat maandag 

de beste tijd was om te 

vertrekken naar Gent in 

verband met het getij. Dit 

bleek nogal moeilijk, omdat 

de Londonbrug op 

feestdagen pas om 9.00 uur 

begon te draaien en er op 

dat moment geen goed getij 

was. 



Als we later gingen dan 

moesten we halverwege de 

reis aan de Schelde 

overnachten. Dit leek ons 

geen goede optie, zodat we 

besloten om nog maar een 

dag extra in Antwerpen te 

blijven. 

 

 

 

 

Maandag 25 mei 

We hebben er een rustig 

dagje van gemaakt, het weer 

was weer goed en we 

hebben een leuke wandeling 

gemaakt. Daarna ons 

voorbereid op de volgende 

dag, de watertanks gevuld 

en in de haven de dieseltank 

vol laten gooien. De prijs 

van diesel was €1,31 per 

liter. 

De boot nog wat 

schoongemaakt en met de 

havenmeester afgesproken 

wanneer we het beste 

konden vertrekken op 

dinsdagmorgen. Hij vertelde 

ons dat we om half negen 

voor de Londonbrug konden 

gaan liggen, want er gingen 

meerdere boten richting 

Gent. We konden dan door 

de Kattendijksluis.    

 

De Schelde op 

 
Dinsdag 26 mei 

Al voor half negen lagen we 

met 6 boten te dobberen 

voor de Londonbrug en toen 

die draaide konden we 

meteen de Kattendijksluis 

invaren. Het schutten 

duurde nogal lang, want de 

sluiswachter wilde alle 

namen van de boten en hun 

bestemming weten. Ook het 

schutten zelf ging erg 

langzaam waardoor we na 9 

uur de Schelde opvoeren. 

We hadden de stroom mee, 

maar niet zoveel als we 

gedacht hadden. We haalden 

in het begin 16,7 km/uur, 

maar circa 15 kilometer 

voor Gent hadden we de 

stroom al tegen, waardoor 

we nog maar 9,5 km/uur 

konden halen. Om 15.00 

uur waren we bij de sluis 

Merelbeke. Daar hebben we 

een vaarvignet gekocht en 

om half vier meerden we 

aan in de Jachthaven 

Merelbeke. 

De havenmeester stond ons 

al op te wachten en we 

kregen een leuk plekje. 

 

 
Aanlegplaats bij Merelbeke 

 

Het was vandaag mooi weer 

en zaten tot tien uur boven 

op het dek te genieten. Het 

was een vermoeiende dag, 

zodat we om half elf al in 

bed lagen. 

 

Woensdag 27 mei 

Na een goede nachtrust 

stonden we om half negen 

op en dronken gezellig 

koffie op de boot. Even 

douchen en de boot verlegd 

naar een plek waar we beter 

satelliet TV konden 

ontvangen. Want vanavond 

komt er voetbal op de TV 

en daar kijken we graag 

naar. Na de middag op de 

fiets naar Gent, waar we 

onder de indruk raakten van 

de vele mooie historische 

gebouwen. Zeker de moeite 

waard om te bekijken. Het 

was zonnig weer en de 

afstand was maar 10 

minuten fietsen. Totdat het 

voetballen begon konden 

we lekker buiten zitten. 

 

 
Gent 

 

Donderdag 28 mei 

Vanmorgen om kwart voor 

negen vertrokken we uit 

Merelbeke met als reisdoel 

Oudenaarde. Maar het was 

wat bewolkt en we besloten 

maar door te varen naar 

Doornik. Bij de eerste sluis 

in Wallonie een MET 

nummer gevraagd. Maar 

toen we in Doornik 

aankwamen vonden we de 

aanlegplek toch niet zo 

geschikt, daarom maar 

doorgevaren naar Antoing. 

Een prachtige aanlegplaats 

in een  kommetje naast de 

Schelde en vlakbij het 

bunkerschip. Na de middag 

hadden we zon tot laat in de 

avond. Het was een lange 

dag en hebben 9 uur 

gevaren. 

 



Frankrijk in 

 
Vrijdag 29 mei 

We zijn pas om half negen 

opgestaan en na te hebben 

getankt bij het bunkerschip 

vertrokken we  10 uur 

richting Frankrijk. De prijs 

van de diesel was €1,41 per 

liter. 

Het weer was goed, wel wat 

bewolkt met af en toe zon 

bij een temperatuur van 18 

graden. De reis verliep niet 

zoals we ons dat hadden 

voorgesteld. 

Toen we bij de sluis van 

Fresnes kwamen lagen er al 

10 jachten te wachten om de 

sluis binnen te varen. Er 

lagen nogal wat 

vrachtschepen voor de sluis 

die voorrang hadden. Al met 

al hebben we bijna een uur 

liggen dobberen voor de 

sluis, want 

aanlegmogelijkheden waren 

er niet. Toen we dan 

eindelijk de sluis in konden 

varen en geschut waren, 

hebben we nog een half uur 

in de sluis doorgebracht. 

Iedereen moest een vignet 

kopen. Ook wij werden nog 

gevraagd om de papieren te 

laten zien, terwijl we via 

internet een vignet hadden 

aangeschaft. Dus met 2 uur 

vertraging konden we ons 

pad vervolgen. 

Dat we Cambrai niet meer 

zouden halen was voor ons 

wel duidelijk.  

Dat het onderweg zo 

moeilijk zou zijn om een 

geschikte aanlegplaats te 

vinden hadden we niet 

verwacht. De 

aanlegmogelijkheden in de 

sluizen was een drama. Al 

met al kwamen we nog tot 

Etrun, al was het wel al 

kwart voor zeven. Daar 

hadden we een leuke 

aanlegplaats al werd die 

later wel verstoord door de 

komst van 4 vrachtschepen, 

die ook tot de volgende dag 

moesten wachten. 

 

Zaterdag 30 mei 

We werden al vroeg gewekt, 

omdat de vrachtschepen op 

tijd vertrokken. Maar om 10 

uur, nadat we een 

afstandsbediening bij de 

sluis hadden gekregen, 

gingen ook wij op weg naar 

Cambrai waar we om 12 uur 

aankwamen

. 

 

 
Haven Cambrai 

 

Er was daar een groot 

evenement nl. een triatlon. 

Wij zijn eerst de stad 

ingegaan, wat ons een 

beetje tegen viel. Bij 

terugkomst maar eerst op 

zoek naar een havenmeester 

om water te tanken. Nadat 

we dat hadden gedaan zijn 

we toch maar vertrokken, 

omdat we op de zondag niet 

weg konden i.v.m. de 

triatlon. Na 2 sluizen zagen 

we een mooie aanlegplaats 

waar we dan ook maar 

aanmeerden. Dit was na de 

sluis bij Cantigneul. Het 

weer was vandaag goed en 

na 16.00 uur werd het zelfs 

warm.



 

Zondag 31 mei 

We stonden om half negen 

op en zagen dat het regende 

en er was veel wind. We 

besloten daarom om maar te 

blijven liggen totdat het 

eventueel beter zou worden. 

Om kort te gaan was het 

vandaag een slechte dag, 

want het heeft de hele dag 

geregend. Desondanks 

hebben we ons goed 

vermaakt.  

 

Maandag 1 juni 

Vandaag om 8.15 uur 

vertrokken met als reisdoel 

de tunnel van Requeval. We 

moesten immers 15 sluizen 

door zien te komen. De reis 

verliep voorspoedig, zodat 

we al om half 1 bij de 

tunnel waren. Bij de laatste 

sluis voor de tunnel hebben 

we de afstandsbediening 

weer ingeleverd. Onderweg 

hadden we al besloten dat 

we vandaag de tunnel nog 

zouden nemen. We dachten 

tot kwart over 4 nog dat we 

de enige boot zouden zijn, 

maar toen arriveerde er nog 

een boot met Amerikanen 

uit Californië, die  Waspik 

als thuishaven hebben. Ze 

varen van daaruit al 15 jaar 

door Europa. Toen we net 

vastgemaakt hadden achter 

de sleper kwam er nog een 

boot uit Woerden, maar 

deze mensen kozen ervoor 

om tot morgenvroeg te 

wachten.  

Voor de tunnel 
 

We kregen van het 

tunnelpersoneel een nieuwe 

afstandsbediening voor de 

komende sluizen. De sleep 

verliep voorspoedig en 

volgens ons ging het veel 

harder dan staat gepland. 

We verlieten de tunnel reeds 

om 18.15 uur na een sleep 

van 5 kwartier, terwijl bijna 

2 uur normaal is.  

We zijn samen met de 

Amerikanen doorgevaren 

naar de volgende tunnel en 

waren daar om 18.45 uur. 

De tunnel stond echter op 

rood en wat we ook 

ondernamen o.a. marifoon, 

hij bleef op rood staan. Dan 

maar de gok nemen en 

doorvaren. Ook deze tunnel 

hadden we zo achter ons 

gelaten en om kwart over 

zeven meerden we 

gezamenlijk aan voor de 

sluis van Lesdins. Het was 

dus al laat voor we aan het 

eten konden beginnen, maar 

het was de moeite waard om 

dit mee te maken. We 

hadden vandaag heel goed 

weer met bijna de hele dag 

zon. 

 

Dinsdag 2 juni 

Vandaag was het reisdoel 

Saint-Quentin en we 

vertrokken om half elf en 

hadden maar 5 sluizen te 

gaan. Nu was het schutten 

gemakkelijk, omdat we 

weer naar beneden gingen. 

Om half twaalf arriveerden 

we al bij de sluis van Saint-

Quentin, maar achter de 

sluis mochten we niet 

liggen, dus maar 

doorgevaren naar de haven 

van /Saint- 

Quentin. Wat viel ons dit 

tegen. In de haven was geen 

enkele bedrijvigheid en er 

lagen veel verwaarloosde 

boten. We zagen het in deze 

haven niet zitten en zijn 

daarom maar doorgevaren. 

Jammer, want zodoende 

hebben we Saint-Quentin 

niet kunnen bewonderen. 

Nu we toch door gingen 

wilden we nog een poosje 

doorvaren. Saint-Simon 

gingen we ook voorbij, wat 

wel een leuke aanlegplaats 

aan een eilandje heeft. Hier 

lagen ook de Amerikanen, 

waarmee we de tunnel 

hadden doorgevaren. Na 

nog een aantal sluizen 

meerden we om half vier af 

voor de sluis Mennessis. 

Het begon vanochtend  wat 

regenachtig maar het 

klaarde al snel op en na de 

middag werd het zelfs erg 

warm. Wel hebben we de 

laatste dagen veel wind, 

maar daar heb je op dit 

kanaal weinig last van. Ik 

heb vandaag ook nog even 

gevist en wist een karper en 

een baars te vangen. We 

hadden de hele dag bijna 

geen schip gezien, maar 

tegen half zeven kwamen er 

nog 2 spitsen langs. Het 

landschap en ook het kanaal 

vanaf Saint-Quentin is 

bijzonder mooi.  

 

 



Woensdag 3 juni 

Om half negen zijn we 

opgestaan en tot onze 

verbazing kwamen de 

Amerikanen er al om half 

tien langs. Zelf hebben we 

om half elf de trossen 

losgegooid met als doel 

Guny. De reis verliep weer 

perfect en om twaalf uur 

waren we al bij Chauny, 

waar de Amerikanen hadden 

afgemeerd bij een klein 

haventje. We wilden verder 

en zijn doorgevaren naar 

Abbecourt, waar we linksaf 

Het Canal de l'Oise à 

l'Aisne opgingen. 

 

 
 

 

 

Vanaf Cambrai schutten we 

steeds naar beneden, maar 

nu ging het weer omhoog en 

wel direct met ruim 4 meter. 

Dit kanaal was geweldig om 

te varen en ook de 

aanlegplaats bij Guny was 

een plaatje. Het weer was 

geweldig, zelfs aan de 

warme kant met 25 graden. 

Er lag reeds een Engelse 

boot maar er was plaats 

genoeg. 

 

 
Prachtige aanlegplaats in Guny 

 

Donderdag 4 juni 

We lagen nog op bed toen 

de Engelse boot vertrok. We 

zijn om kwart over tien 

vertrokken richting Pinon. 

De zon scheen al vroeg en 

het was erg warm. Na 4 

sluizen kwamen wij om half 

twaalf aan in Pinon, waar de 

Engelse boot en een Franse 

boot aan de kade lagen, 

maar wij pasten er wel bij. 

Ook dit is een mooie 

aanlegplaats met een 

supermarkt en tankstation 

op nog geen 200 meter. Na 

wat gegeten te hebben zijn 

we maar eens op 

verkenning gegaan. De 

supermarkt was om 14.00 

uur open en het tankstation 

pas om half vier. We hebben 

bij terugkomst eerst 40 liter 

diesel bijgevuld vanuit onze 

jerrycans.  

Om 14.00 uur hebben we 

boodschappen gedaan in de 

supermarkt en om half vier  

40 liter diesel getankt bij het 

tankstation om de voorraad 

weer op peil te brengen. 

De dieselprijs was slechts 

€1.22.  

Verder deze dag wat in de 

schaduw gezeten, want het 

was bloedheet, bijna 30 

graden. 

  



Vrijdag 5 juni 

Vanmorgen op tijd 

vertrokken, want het zou 

een zeer warme dag 

worden. Ons reisdoel was 

Bourg et Comin en we 

waren daar rond het 

middaguur. Onderweg 

hebben we 4 sluizen gehad 

en een tunnel van meer dan 

2300 meter. We wisten niet 

hoe het zou gaan bij de 

ingang van de tunnel maar 

toen we er bijna waren 

kregen we groen licht. Ook 

in Bourg et Comin hadden 

we geluk, want er was nog 

net 1 plaatsje vrij aan de 

steiger. 

 

 
Bourg et Comin 

 

We waren ook toe aan vers 

water en hier hadden we de 

gelegenheid om gratis onze 

tanks bij te vullen. We 

hebben niet veel meer 

ondernomen, want het was 

zeer heet. Met de gordijnen 

dicht en de ramen open was 

het nog ruim 35 graden in 

de boot. De schotelantenne 

werd even gericht, want we 

wilden graag voetballen 

zien. Het Nederlands elftal 

moest tegen de Verenigde 

Staten. Met het voetbal liep 

het slecht af, evenals het 

kijken ernaar. We kregen 

tijdens de wedstrijd een 

behoorlijke onweersbui van 

een uur met hagelstenen als 

grote knikkers. 

Het ging er buiten erg te 

keer en ook hadden we geen 

beeld meer op onze TV 

door atmosferische 

storingen. Het laatste stukje 

en de nabeschouwing 

hebben we nog mee 

gekregen. We hebben in het 

Canal de l'Oise à l'Aisne 

meer vrachtschepen gezien 

dan in de eerste weken in 

Frankrijk. 

 

Zaterdag 6 juni 

Vandaag niet zo vroeg 

opgestaan, maar om kwart 

over negen gingen de 

landvasten los en waren we 

op weg naar Variscourt. Op 

streetview had ik gezien dat 

hier een leuke aanlegplaats 

was. Bij de eerste 4 sluizen 

hadden we geluk, want 

telkens als wij voor de sluis 

lagen, kwam er een 

vrachtschip uit en konden 

we zo de sluis in. We 

hadden ook nog overwogen 

om niet verder te gaan dan 

Berre Au Bac, maar we 

vonden deze aanlegplaats 

toch niet zo mooi. Bij de 

laatste sluis moesten we 

onze afstandsbediening 

afgeven en kwam er voor 

ons een nieuwe methode 

van aanmelden op ons af. 

We voeren net op Canal 

Lateral à l'Aisne toen ons 

een soort Doerak tegemoet 

voer en het waren 

Nederlanders uit Nijkerk. 

Toen we na 1 sluis bij 

Variscourt aankwamen 

konden we moeilijk 

afmeren, want de plaats 

werd ingenomen door 

vissers en dagjesmensen. 

We besloten daarom maar 

door te varen naar Asfeld. 

Dat betekende nog wel een 

uurtje of drie en het was 

weer behoorlijk warm zo'n 

25 graden. 

Onderweg zijn er nog een 

paar vrachtschepen 

gepasseerd, maar om half 

vier kwamen we aan in 

Asfeld. Ook kwamen we 

nog een jacht tegen uit 

Denemarken. We waren 

inmiddels op het Canal des 

Ardennes aangeland. Op de 

aanlegplaats lag een groot 

schip, maar we konden er 

nog net liggen. De schipper 

van de grote boot hielp ons 

even en het bleken 

Nederlanders te zijn die uit 

Tolkamer kwamen. Het was 

zo'n schip, die omgebouwd 

was voor bewoning. We 

hadden erg geluk, want we 

waren nog aan het 

vastleggen toen er van de 

andere kant een plezierjacht 

met Engelsen aankwam, die 

zodoende geen plaats meer 

had.  

Tegen kwart over zes kwam 

er nog een Engels jacht aan, 

die moest doorvaren voor 

een aanlegplaats. Vanavond 

weer voetbal kijken naar de 

Champions finale, maar het 

heeft veel voeten in aarde 

om de schotel uitgericht te 

krijgen.  

Ik dacht dat het bereik wel 

goed was, maar kon het niet 

voor elkaar krijgen. 

Na een uur nog geen beeld, 

terwijl de richting van de 

schotels bij de huizen in de 

buurt ook die kant op  

stonden. Ten einde raad de 

boot maar gedraaid en het 

wonder was geschied, we 

konden TV kijken. Die 5 

meter verschil was net 

genoeg om voorbij de 

bomen aan de overkant  te 

komen, want de schotel 

stond toch iets anders dan 

bij de mensen in het dorp. 



Zondag 7 juni 

We wilden er vandaag een 

rustig dagje van maken en 

zijn niet zo vroeg 

opgestaan.  Vandaag hebben 

we Asfeld per fiets even 

verkend en dit stadje blijkt 

een heel oude kerk te 

hebben uit 1683, geweldig 

mooi. Ook waren er 

gedenkstenen uit de oorlog 

van 1914-1918. Verder viel 

er weinig te beleven, 

misschien ook omdat het 

zondag was. Zo zijn we 

deze dag ook weer 

doorgekomen. 

 

 
Asfeld Eglise Saint-Didier 

 

Maandag 8 juni 

Vandaag willen we 

doorvaren naar Rethel en 

dachten daar wel om 13.00 

uur te zijn. 

Maar het liep toch even 

anders. 

Om half zeven werden we 

gewekt door een spits, die 

voorbij voer. Om 8.00 uur 

volgde een tweede spits, om 

half negen een derde en om 

9.00 uur nog een. 

De laatste twee kwamen uit 

Nederland en uit 

respectievelijk 

Raamsdonksveer en 

Terneuzen. We gingen om 

10 uur starten en dachten 

dat de spitsen voldoende 

voorsprong hadden. Maar 

toen we bij de eerste sluis 

op circa 900 meter kwamen 

lag de spits uit Terneuzen 

nog voor de sluis. Het schip 

uit Raamsdonksveer met de 

naam Ellie lag in de sluis 

met pech. Hij lag er al een 

uur met een kapotte 

besturingskabel. We hebben 

afgemeerd langszij het schip 

uit Terneuzen en hebben 

nog een uur moeten 

wachten alvorens de 

reparaties geklaard waren. 

We hebben leuk gebabbeld 

met de schipper. Toen we na 

het schip uit Terneuzen 

geschut waren duurde het 

maar even of we zagen het 

schip uit Terneuzen met de 

naam Aurora voor ons 

opdoemen. Hij kon 

blijkbaar niet harder varen 

dan circa 4 km/uur, dus 

duurde de reis wel erg lang, 

want we moesten nog 3 

sluizen hebben en een 

afstand afleggen van 24 km. 



Daarom maar besloten om 

onderweg ergens aan te 

meren en uitgebreid te gaan 

lunchen, zodat we normaal 

door konden varen. Dit 

lukte dan ook al kwamen 

we pas tegen 16.00 uur in 

Rethel aan. We konden nog 

net achteraan aansluiten, 

want het lag er behoorlijk 

vol.  

 
Aanlegplaats Rethel 

 

Later bleek er nog een 

plekje vrij te zijn. Een paar 

Nederlanders met een 

Gillissenvlet uit Doesburg, 

die even na ons kwamen 

hadden geluk. Tegen half 

zes kwam er nog een 

Hollandse boot aan met een 

man uit Numansgors, die 

alleen voer in een 

schitterende Pikmeerkruiser. 

Maar deze moest aan de 

pennen. 

 

 

Dinsdag 9 juni 

Vandaag zijn we in Rethel 

gebleven en hebben gefietst 

en het stadje wat verkend. 

Rethel is een leuke stad met 

oude gebouwen en er is ook 

voldoende winkelaanbod. 

We hebben onze voorraad 

weer bijgevuld en even water 

getankt. De aanlegplek is erg 

gewild, want er gingen boten 

weg en de vrij gekomen 

ligplaatsen werden ook weer 

opgevuld. Wel kwamen er 

jongelui, die gebruik 

maakten van de picknick 

tafels en stoelen en nogal 

wat dronken en daardoor wat 

overlast bezorgden.   

 
Rethel    

 

Woensdag 10 juni 

Enkele boten waren al op 

tijd vertrokken en om half 

tien hebben ook wij de boot 

van de kant geduwd.  

Het was al weer op tijd 

warm, dus alle ramen open 

en de gordijnen ervoor. 

Vandaag gaat de tocht naar 

Attigny en na 4 sluizen 

kwamen we net na de 

middag aan. Er lag reeds 

een aantal boten, maar we 

konden nog vooraan liggen.  

 

 
Attigny bij aankomst 

 

We hebben  diesel bijgevuld 

vanuit onze voorraad en 

diesel gekocht bij de 

Carrefour op 200 meter 

afstand. Dieselprijs was hier 

1,25 euro. Later nog wat 

boodschappen gedaan en 

het dorp verkend. Ook 

kwamen er vandaag weer 

een aantal spitsen voorbij. 

De verhalen vertelden ons 

dat er weinig spitsen voeren 

op dit kanaal, maar wij 

hebben elke dag wel een 

stuk of  8 gezien. Laat in de 

middag werd het nog druk 

met boten, waarvoor niet 

voor iedereen plaats was. 

Sommigen gingen door en 

anderen kwamen terug. 

Naast de officiële 

aanlegplaats lagen zelfs 4 

boten aan een hekwerk.



Donderdag 11 juni 

Vandaag gaat het dan 

gebeuren: De sluizentrap. 

We vertrokken om half 

negen, omdat we om circa 9 

uur bij de sluizentrap 

wilden zijn. Na 2 sluizen 

kwamen we daar dan ook 

aan en kregen een 

afstandsbediening voor de 

sluizen na de sluizentrap. 

De sluizentrap zelf werkt 

zo, dat als je de ene sluis 

verlaat dan wordt de 

volgende sluis voor je 

gereed gezet. Na 2 sluizen 

kwam er iemand van de 

VNF met de vraag of we 

 

 

 
Sluizentrap 

even wilden wachten, want 

er kwam nog een boot aan, 

zodat we gezamenlijk 

verder konden. Dit kostte 

minder water, want het 

waterpeil was door de 

droogte niet al te hoog. Dus 

gingen we samen de 

sluizentrap doen. Na een 

aantal sluizen liepen we in 

op een spits, die ver voor 

ons was vertrokken. Vanaf 

nu was het tempo eruit en 

verlieten we pas om half 

vijf de laatste sluis. In Le 

Chesne konden we de spits 

voorbij, maar we wilden 

eigenlijk in Le Chesne 

blijven, want we hadden het 

wel gehad vandaag. Toch 

moesten we verder varen, 

want in Le Chesne lag alles 

vol. Dan maar doorvaren 

naar La Cassine. 

Maar helaas, toen we bij de 

sluis in La Cassine 

aankwamen brandden de 

lampen van de sluis niet 

meer. Wij dachten dat we 

tot 19.00 uur konden varen 

maar om 5 over zes was 

alles al gesloten. We konden 

voor de sluis een plekje 

vinden voor de nacht, maar 

lagen toch gevaarlijk dicht 

tegen de stenen onder water. 

Erg jammer dat we te laat 

waren, want aan de andere 

kant van de sluis was de 

aanlegplaats en er was 

ruimte. 

 

 

Vrijdag 12 juni 

 

Aanlegplaats La Cassine 

De wekker om half zeven 

gezet, want we hadden het 

vermoeden dat de spits, die 

we in Le Chesne gepasseerd 

waren  op tijd zou komen, 

waardoor wij de kans liepen 

dat de boot tegen de stenen 

zou belanden. Maar dit 

vroeg opstaan was voor 

niets, want de sluis werd 

pas op 9 uur opengesteld. 

Wat gebeurde er nu!!! 

Om kwart voor negen 

kwam de spits er aan en die 

heeft voorrang. We hebben 

snel losgemaakt en zijn de 

spits tegemoet gevaren en 

toen hij gepasseerd was zijn 

we gekeerd en rustig achter 

hem gebleven. Eerst mocht 

een jacht die aan de andere 

kant lag door de sluis en 

daarna ging de spits er in. 

Na het terug schutten ging 

de tweede jacht mee en pas 

om 10 uur konden we 

aanmeren aan de 

aanlegplaats aan de andere 

kant van de sluis. We 

wilden vandaag een rustdag 

om bij te komen van de 

vermoeiende dag van 

gisteren. We lagen hier 

alleen, terwijl er plaats was 

voor zo'n 4 boten. We 

hebben een heerlijke dag 

gehad en het uitzicht was 

prachtig. 



 

Zaterdag 13 juni 

We werden om 7 uur 

wakker en hoorden de regen 

tikken op de boot. Zolang 

we nu in Frankrijk zijn is dit 

de tweede keer dat we regen 

hebben.  

Even plassen en dan maar 

weer het bed in. 

Toen we om half negen 

opstonden scheen de zon al 

weer en was het verder de 

hele dag weer warm. Om 

kwart over negen zijn we 

vertrokken uit La Cassine 

met als einddoel Lumes aan 

de Maas. 

Onderweg ging alles 

gesmeerd, zodat we om 12 

uur al in Lumes 

aankwamen. 

 

 
Lumes 

 

Hier lagen 2 Franse boten, 

waar we gezellig mee 

hebben gepraat en 

informatie hebben 

uitgewisseld. Ze waren 

nogal geïnteresseerd in de 

Nederlandse wateren. Het 

was een mooie ligplaats met 

gratis water en ook het 

liggen kostte niets. 

We zijn op de fiets gestapt 

en hebben een rondje door 

het dorpje gemaakt, maar 

dit stelde niet veel voor. 

Verder de boot schoon 

gemaakt en de 

watervoorraad weer op peil 

gebracht. Weer genoten van 

een prachtig uitzicht. 

´s Avonds het Nederlands 

voetbalelftal zien winnen 

van Letland. 

 

 

 

 
De Maas in Frankrijk 

  



Zondag 14 juni 

We zijn pas om 9 uur 

opgestaan en de zon scheen 

al weer volop. Soms was 

het ons wel te warm. We 

hebben kalm aangedaan en 

zijn pas om half elf 

vertrokken. 

We hadden geen zin om 

Charleville-Mezieres aan te 

doen. Wij houden meer van 

gezellige kleine stadjes, 

maar die zijn in deze 

omgeving dun bezaaid. We 

zijn doorgevaren  naar 

Bogny sur Meuse waar een 

prachtige ligplaats is.  

 

 
Bogny sur Meuse 

 

We zijn dit plaatsje even 

ingelopen en hebben onszelf 

getrakteerd op een ijsje. Het 

stadje heeft veel vertier en 

ook een mooie gedenkteken 

op de berg, maar wij 

vonden het te warm om 

deze tocht naar boven te 

ondernemen. Het liggeld 

incl. toeristenbelasting 

bedroeg €5,90. 

 

 

 

 

Maandag 15 juni 

We zijn weer om 9 uur 

vertrokken, want we wilde 

tegen de middag in Revin 

zijn. 

Er stond vandaag veel wind 

en de zon wilde er ook maar 

niet door komen. Hoge 

sluierbewolking en heiig. 

Toen we bij de eerste sluis 

aankwamen lag er al een 

Franse boot te wachten, 

maar het duurde nog een 

half uur voordat we de sluis 

in konden varen. Er kwam 

een spits van de andere kant 

en deze zorgde 

vermoedelijk voor de 

vertraging. De volgende 

sluizen hadden wij het 

gemakkelijk, omdat de 

Fransen de sluis regelden. 

Toen we om half een in 

Revin aankwamen was er 

geen aanlegplaats vrij. 

Sommige boten lagen reeds 

dubbel aangemeerd. 

We besloten daarom om 

maar door te varen naar 

Fumay. Toen we echter voor 

de tunnel van Revin lagen 

kregen we wel rood/groen, 

maar verder kwam het niet. 

Eerst kwamen er een aantal 

boten uit de tunnel, maar we 

kregen geen groen Na lang 

wachten en dat was moeilijk 

met die harde wind kwam er 

een spits uit de tunnel en 

weer geen groen licht. Na 

circa 1 uur gedobberd te 

hebben, want aanmeren kon 

je niet, kregen we eindelijk 

groen en gingen door de 

tunnel. We dachten dat we 

dan wel direct de sluis in 

konden varen, die direct na 

de tunnel lag, maar nee 

hoor, we moesten weer 

wachten tot er opnieuw 

geschut was. We zagen al 

wat de reden was. Er lagen 

wel 10 jachten te wachten 

voor de sluis. Waar ze 

allemaal naar toe gingen 

weten we niet maar in 

Revin was geen plaats en 

we denken, dat deze boten 

ook wel wachttijden hadden 

van meer dan anderhalf uur. 

Voor ons was het inmiddels 

2 uur alvorens wij onze 

tocht konden voortzetten.  

We hadden ook nog eens 

pech, dat de sluis bij Fumay 

niet werkte, waardoor we 

weer tijd hebben verloren. 

Al met al was het 4 uur dat 

we aanmeerden in Fumay.  

Het was inmiddels ook weer 

warm geworden en konden 

de korte broek aanhouden. 

Fumay heeft een mooie 

aanlegplaats, waar wel 10 

boten kunnen liggen en op 3 

plaatsen na waren ze allen 

bezet. Winkels hebben we 

bijna niet gevonden, maar 

wel een Friterie, zodat we 

voor het eerst in Frankrijk 

patat hebben gegeten. We 

hebben geen liggeld hoeven 

te betalen. 

 

 

 
Fumay  



Dinsdag 16 juni 

Na een goede nachtrust zijn 

we om half tien vertrokken. 

Inmiddels waren bijna alle 

boten reeds vertrokken. 

Ons reisdoel was Givet. 

Toen we bij de eerste sluis 

aankwamen gingen de 

sluisdeuren niet open. 

Gelukkig was er iemand 

van de VNF aan het 

grasmaaien, die ons 

geholpen heeft door eerst de 

stroom van de sluis te halen 

en daarna weer de sluis op 

automatisch te zetten. 

 
 

Onverlichte tunnel voor Givet

Ook de tweede sluis deed 

zijn werk niet goed. Toen 

we in de sluis aangemeerd 

hadden en de blauwe hendel 

omhoog hadden gedrukt 

gingen de deuren niet dicht 

en de lampen gingen op 

dubbel rood. Toen maar de 

VNF gebeld en binnen een 

kwartier was er iemand die 

ons geholpen heeft.  

Verder verliep de tocht 

perfect. Ook de tunnel van 

Ham van bijna 600 meter, 

die niet verlicht is ging 

goed. De sluizen voor en na 

de tunnel waren bemand. 

Om circa 1 uur waren we in 

Givet en vonden de 

drijvende steigers, die bijna 

allemaal bezet waren niet zo 

geschikt. Tegenover deze 

haven en direct tegen het 

centrum aan lagen ook al 

een paar jachten en daar 

hebben wij ons bijgevoegd. 

Wij vinden dit een fijne 

plek al heb je geen 

voorzieningen en het was 

gratis. 

We hebben daarna het stadje 

verkend en dit viel niet 

tegen. Het heeft mooie 

gebouwen en winkeltjes, 

een gezellige stad.  

 

Weer naar België 

 
Woensdag 17 juni 

 
Dinant 

 

 

 

 

 

Vanmorgen om 8 uur 

opgestaan en nadat Emma 

boodschappen had gedaan 

zijn we om 9 uur vertrokken 

uit Givet. 

Toen we bij de laatste sluis 

in Frankrijk aankwamen lag 

daar al een Nederlandse 

boot te wachten voor de 

sluis. Toen we na 10 

minuten mochten 

binnenvaren hebben we hier 

onze afstandsbediening 

voor de sluizen in Frankrijk 

afgegeven. Na het schutten 

hebben we samen met de 

andere boot onze reis 



vervolgd. Bij de eerste sluis 

in België hebben we ons 

met marifoon aangemeld, 

maar kregen geen antwoord. 

De andere Nederlanders 

hadden helemaal geen MET 

nummer en ook wij zijn dan 

maar doorgevaren. Om half 

een waren we al in Dinant, 

waar we hebben afgemeerd 

voor het Casino en het IBIS 

hotel. We hadden deze tip 

gekregen van een oudere 

man uit Limburg en hij 

vertelde ons dat dit gratis 

was. Na de middag hebben 

we Dinant verkend en zijn 

onder de indruk hoe zo'n 

mooie stad dit is en er is 

veel toerisme. 

Avonds konden we nog tot 

10 uur boven op het dek 

zitten, want het was nog 24 

graden. Trouwens de hele 

dag was het warm. 

Het Casino ligt maar circa 

100 meter vanaf de 

originele aanlegplaats, maar 

je hebt er geen 

voorzieningen. 

 

 

 

Donderdag 18 juni 

 

 
Namen 

 

Toen we wakker werden 

hoorden we de regen op de 

boot kletteren. Regen 

hadden we al lang niet meer 

gehad. 

Toen we om 9 uur 

vertrokken was het droog, 

maar toen we bij de eerste 

sluis arriveerden begon het 

weer te regenen. Bijna de 

hele vaartijd naar Namen 

hadden we hier last van.  

 

 

 

 

Om 13 uur kwamen we in 

Namen aan en het weer 

werd ook beter. Middags 

konden we in een T-shirt 

Namen verkennen en dat 

was zeker de moeite waard. 

We hadden afgemeerd 

tegenover de haven van 

Jambes. Hier lig je volgens 

de Almanak voor half geld 

en er zouden geen 

voorzieningen zijn. Maar er 

zijn inmiddels stroomkasten 

geplaatst en je kunt er water  

 

 

tanken, al moet je wel 

muntjes hebben. Deze 

zouden aan de overkant te 

krijgen zijn. Dit alles werd 

ons verteld door een 

Engelsman, die voor ons 

met zijn boot lag. Ook 

vertelde hij ons dat ze met 

een bootje van de overkant 

zouden komen om liggeld te 

innen. We hadden geen 

stroom en water nodig dus 

wachten maar wat er komen 

ging. Maar niemand heeft 

zich bij ons gemeld. 

 

  



Vrijdag 19 juni 

Om kwart over negen zijn 

we vertrokken zonder 

betaald te hebben. We wilde 

naar Huy, omdat in één keer 

naar Luik ons te veel was. 

Bij de tweede sluis moesten 

we een half uur wachten in 

verband met drukke 

scheepvaart. Daarna konden 

we samen met een andere 

jacht en een vrachtschip 

geschut worden. Om kwart 

voor twee kwamen we bij 

de tweede jachthaven van 

Huy aan. Het sanitair was 

hier uitmuntend. We hebben 

de watertank weer op peil 

gebracht. Het liggeld is 11 

Euro incl. stroom en 

toeristenbelasting. Het weer 

was vandaag redelijk, bijna 

geen regen maar wel wat 

bewolkt met af en toe zon.   

 

Zaterdag 20 juni 

We zijn vanmorgen wat 

later vertrokken, het was al 

kwart over tien en de reis 

verliep perfect. We hadden 

bijna geen wachttijden bij 

de sluizen, zodat we om 

half een reeds bij de 

jachthaven in Luik 

aankwamen. Daar lag het al 

redelijk vol, maar we 

konden tussen twee 

Nederlandse jachten een 

plekje bemachtigen. Om 3 

uur was de havenmeester 

pas aanwezig, zodat we ons 

toen hebben gemeld en voor 

2 nachten hebben geboekt. 

De kosten €19,36. Daarna 

zijn we de stad in gegaan 

om het een en ander te 

verkennen. Luik is een 

mooie stad met een paar 

oude kerken. Toen we terug 

kwamen was er bijna geen 

ligplaats meer vrij in de 

haven. Zelfs werden er al 

boten tussen de vaste 

ligplaatsen gedumpt. 

 

 
Luik, markt op zondag 

 

Zondag 21 juni 

Vanmorgen niet zo vroeg 

opgestaan. We hadden geen 

haast. We willen vandaag 

naar de Braderie langs de 

Maaskade. Om elf uur maar 

eens naar de Braderie wat 

meer een grote markt was. 

We waren nog maar net 

onderweg of het begon te 

regenen en hadden we de 

paraplu  nodig. De markt 

was zeer groot en we 

hebben hem niet helemaal 

afgelopen, dit was te veel. 

Tussen door even een 

patatje gepakt en om half 

drie waren we vermoeid en 

tevreden bij onze boot 

terug. Het weer was 

inmiddels opgeknapt en de 

rest van de dag hadden we 

droog en zonnig weer. 



 

Terug in Nederland 

 
Maandag 22 juni 

Toen we wakker werden 

hoorden we de regen al 

kletteren op onze boot. We 

zijn om half acht opgestaan 

en om half negen 

vertrokken met Maastricht 

als einddoel. 

De reis verliep vlot en ook 

bij de sluis van Lanaye  

hadden we geluk. Er voer 

net een vrachtschip de sluis 

in en we mochten mee. In 

de stromende regen hebben 

we deze sluis met 14 meter 

verval overbrugd. 

 
Sluis Lanaye, 14m verval 

 

Om half 12 kwamen we in 

Maastricht aan waar op dat 

moment nog voldoende 

plaats was.  

Nog steeds regende het 

flink en na het aanmeren 

aan de kade tussen de 2 

bruggen hebben we eerst 

maar droge kleren aan 

gedaan. 

 

We willen hier 

boodschappen doen, maar 

eerst maar eens wachten of 

het droog wil worden. Als 

het toch maar niet droog wil 

worden dan maar 

regenkleding aan en op naar 

Maastricht.  

Zo zijn we bij Het Frijthof 

en de ST. Servaas geweest. 

Daarna hebben we 

boodschappen gedaan en 

zijn teruggegaan naar de 

boot. Het heeft de hele dag 

geregend en omdat de 

vooruitzichten voor morgen 

niet beter waren besloten 

we om morgen maar verder 

te varen richting Roermond. 

 

Dinsdag 23 juni 

Om kwart over negen 

vertrokken we uit 

Maastricht en het weer viel 

in eerste instantie wel mee. 

Maar toen we bij de sluis 

Born kwamen begon het te 

regenen. Gelukkig konden 

we vrij snel geschut 

worden. 

Dat was wel anders toen we 

bij de sluis Maasbracht 

aankwamen. Hier hebben 

we wel een uur moeten 

wachten, want het was erg 

druk met vrachtschepen. Na 

Maasbracht besloten we om 

een ligplaats te zoeken in de 

grindgaten na sluis Linne. 

Voor we sluis Linne in 

voeren kregen we toch een 

wolbreuk en in de 

stromende regen zijn we 

geschut. 

We zagen een leuke 

ligplaats in de eerste plas 

maar we hadden niet in de 

gaten dat het  erg ondiep 

was tijdens het aanvaren. 

Gevolg: We zaten vast op 

een grindbed. Gelukkig 

kregen we de boot weer los 

en konden zo goed 

aanmeren. Het was 

inmiddels wel half vier. 

Eerst maar even de 

dieseltank vullen met de 

voorraad uit onze jerrycans 

en dat was 80 liter. Nu 

hadden we de tank weer 

helemaal vol en we denken 

hiermee wel in Friesland te 

komen. Later de boot maar 

schoongemaakt en toen 

zagen we dat het een 

naaktstrand was.  

 

 
Naaktstrand bij Roermond 

 

We zagen bij boten 

verderop al een paar naakte 

personen rondlopen. We 

hebben besloten om toch 

maar te blijven liggen, want 

ze zullen wel niet lang naakt 

lopen,  het was niet erg 

warm, zo'n 17 graden.   

 

  



Woensdag 24 juni 

Na een goede nachtrust zijn 

we om kwart over negen 

vertrokken. Toen we bij de 

sluis Roermond aankwamen 

konden we na een kwartier 

invaren, maar daarna 

hebben we nog een half uur 

in de sluis gelegen, omdat 

er nog een aantal jachten 

zich had aangemeld en op 

het laatst nog een 

vrachtschip. Dus om 10 uur 

konden we verder varen 

richting sluis Belfeld. Hier 

hadden we geluk, want we 

konden meteen de sluis 

invaren, samen met een 

vrachtschip en 4 jachten. 

Om half vier hadden we de 

zestig kilometer naar 

Wanssum erop zitten en 

meerden af in het prachtige 

haventje aan de wal. We 

wilden wat boodschappen 

doen, maar de C1000 werd 

omgebouwd tot Jumbo, dus 

geen supermarkt. Maar dat 

was niet erg, want we 

hadden nog wel voorraad. 

Daarna contact gehad met 

Aat en Tini, die ook 

onderweg waren. Leuk om 

elkaar nog eens te zien. Het 

bleek, dat zij in Grave lagen 

en we hebben afgesproken, 

dat ook wij de volgende dag 

naar Grave zouden varen. 

De havenkosten waren in 

Wanssum €12,50. 

 

 

Donderdag 25 juni 

Vanmorgen zijn we op tijd 

vertrokken naar Grave.  

Om 13.15 uur waren we dan 

ook in Grave met heel mooi 

weer, veel zon en weinig 

wind. 

Aat en Tini stonden ons al 

op te wachten en hebben er 

voor gezorgd dat we een 

mooi plekje in de haven 

hebben gekregen.  

We waren ook net op tijd, 

want er kwamen na ons nog 

verscheidende boten binnen, 

die allemaal een plekje 

moesten hebben met als 

gevolg dat er een aantal 

boten dubbel moesten 

liggen. Nadat we eerst bij 

Aat en Tini op de boot wat 

gedronken hadden zijn we 

op stap gegaan, want we 

moesten toch nog wat 

voorraad aanvullen. Om 

18.00 uur zijn we 

gezamenlijk naar de 

havenmeester gegaan waar 

we € 12.00 hebben betaald 

voor 1 nacht.  

 

Daarna hebben we heerlijk 

gegeten en gedronken bij 

Eetcafe De Maaspoort. Om 

half negen zijn we naar 

onze boot gegaan, waar we 

gezellig koffie en andere 

drankjes hebben genuttigd. 

Om elf uur hebben we voor 

de nacht afscheid genomen, 

want de volgende morgen 

gingen ze ons nog 

uitzwaaien. 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Gezellig uit eten met Aat en Tini 

  



Vrijdag 26 juni 

We waren al vroeg wakker 

en konden dus op ons 

gemak de vaardag 

voorbereiden. 

Om vijf voor negen 

kwamen Aat en Tini om ons 

uit te zwaaien en zijn we 

weggevaren, op weg naar 

Doesburg. Aat en Tini 

gingen met de bus naar 

Nijmegen en aansluitend 

naar Kleve. 

Toen we om kwart voor 

twaalf de Waal opvoeren, na 

ons eerst gemeld te hebben 

bij de Verkeerspost,  

 

 

 
 

Haven Zutphen

bemerkten we al dat we een 

behoorlijke tegenstroom 

hadden. We denken zo'n 5 

tot 6 km/uur. We haalden 

zelf amper 6 km per uur met 

als gevolg, dat we pas om 

kwart over twee Het 

Pannerdenkanaal konden 

invaren. Bij dat invaren 

kregen we toch een hoge 

golf, waarbij we bijna 

werden gelanceerd. Op het 

Pannerdens kanaal en de 

IJssel hadden we de stroom 

mee, waardoor we met een 

snelheid van 15,5 tot 16 

km/uur naar Doesburg 

konden varen. Om kwart 

voor vijf voeren we de 

haven van Doesburg in 

waar we tot onze schrik 

zagen dat de haven wegens 

werkzaamheden tot 9 juli 

was gesloten. We hadden er 

misschien wel kunnen 

liggen maar besloten om 

toch maar door te varen 

naar Zutphen. Om kwart 

voor zes legden we aan in 

de haven van WV De Gelre, 

waar nog voldoende plaats 

was. Al met al was het een 

lange vermoeiende vaardag 

van 9 uur varen. Deze 

haven is klein maar goed. 

Het liggeld bedroeg €12,20. 

 

Zaterdag 27 juni 

Om half tien zijn we 

vertrokken uit Zutphen met 

als doel Giethoorn. 

Als we in Doesburg hadden 

kunnen liggen waren we 

naar Hattem gegaan, maar 

nu konden we wat langer 

doorvaren. 

Na een vertraging van een 

half uur kwamen we om 

half vijf aan bij de 

Beukerssluis en meerden 

links na de sluis aan om te 

overnachten. Hier hadden 

we al vaker gelegen. Na het 

eten even met kennissen uit 

Groningen gebeld, die in 

Steenwijk lagen en die 

kwamen later spontaan 

langs. Gezellig de avond 

bijgepraat, want ook zij 

waren zeven weken met de 

boot door Zuid-Nederland 

gevaren. 

 

Zondag 28 juni 

Weer om half tien 

vertrokken en onderweg 

naar Ossenzijl kwamen we 

nog een aantal bekenden 

tegen, die we kenden uit de 

tijd dat wij onze thuishaven 

in Steenwijk hadden. Om 

half een meerden we aan in 

Ossenzijl waar ´s middags 

onze dochter en kleinzoon 

nog op bezoek kwamen.  

Onze schoonzoon kon niet 

mee, want die had dienst 

van de Brandweer. 

 

Maandag 29 juni 

Om half tien zijn we 

vertrokken uit Ossenzijl met 

als doel om naar onze 

thuishaven te varen. 

Onderweg hebben we nog 

even een stop gemaakt om 

de stootwillen en de boot  

wat schoon te maken. Om 

half vijf arriveerden we na 

zeven weken weer in onze 

thuishaven in Jirnsum, waar 

we direct werden 

verwelkomd door mede 

ligplaatshouders. We wilden 

de nacht nog doorbrengen 

in de haven en morgen de 

auto uit de stalling halen.



 

Samenvatting 

We waren 7 weken onderweg en hebben circa 

1483 km afgelegd. 

We hebben onderweg 180 sluizen gehad, 

waarvan 134 in Frankrijk. 

We hebben 198 uur gevaren en daarvoor 

hadden we circa 400 liter diesel nodig, wat 

ons ongeveer €530 euro heeft gekost. 

Aan haven en bruggeld waren we totaal 

€169,46 kwijt. 

Het vaarvignet voor 1 maand in Frankrijk 

kostte €110 euro. 

De kosten van het vaarvignet voor Vlaanderen 

voor een half jaar bedroeg €40 euro.  

Als kaart hebben we “Nautische Atlas & Gids 

voor de pleziervaart van Reims tot Rotterdam 

“ van De Rouck Geocart uitgave 2015/2016 

gebruikt. 

 

Conclusie 

We hebben een leuke vakantie gehad en het 

weer was gemiddeld ook goed. Vooral in 

Frankrijk hebben we veel zon en weinig regen 

gehad. Soms vonden we het weleens te warm. 

De vele sluizen in Frankrijk vielen ons erg 

mee, al moet gezegd worden dat je wel goed 

ter been moet zijn, want je moet nog weleens 

met een klein trapje naar boven klimmen. 

Voor ons was dit geen probleem. 

De sluizen in de Schelde in Belgie vonden we 

slecht onderhouden. In een aantal sluizen 

waren de bolders eruit gereten door de 

vrachtschepen en was het soms moeilijk 

aanmeren. 

In Frankrijk missen we toch wel de 

aanmeermogelijkheden bij heel veel sluizen, 

waardoor je soms lang ligt te manouvreren.  

Wij vonden het pas echt leuk worden na 

Saint-Quentin en dat bleef zo tot aan Namen, 

met als hoogtepunt De Maas tussen Lumes en 

Namen. 

Voor ons was de vakantie toch anders, omdat 

we nooit zoveel hadden gevaren in zo'n korte 

tijd. Normaal varen we circa 120 uur in een 

heel jaar en nu dus 198 uur in 7 weken.  

Hoe mooi Antwerpen en Gent ook zijn, 

denken we een volgende keer toch via de 

Maas naar het zuiden te gaan. 

Mochten er vaarders zijn, die meer informatie 

willen over deze reis kunnen ze dat bij ons 

kenbaar maken en proberen we ze eventueel 

te helpen als ze deze reis ook willen maken. 

 

Klaas en Emma Bakker. 

  

 


