Met de Joker een rondje België (2014)

Vrijdag 27 juni, de sluis
sluit eerder dan gedacht.
Terug
van
het
verjaardagsfeestje
van
onze kleinkinderen ging
Theo direct naar de boot
en ik reed de auto naar
huis. Gauw de fiets
gepakt en naar de boot.
We willen immers de sluis
nog halen! De fiets in de
bakskist en varen maar!
Onderweg lag er een klein
bootje in het midden van
het kanaal. De twee

opvarenden maakten het
stopgebaar. De motor
was uitgevallen en of we
ze nu een sleepje wilden
geven naar Oudkarspel.
Natuurlijk. De sluis gaat
pas om 7 uur dicht. Na ze
op het Waardje te
hebben
losgemaakt,
vervolgden we onze tocht
naar de sluis. Groot was
onze verbazing, dat er
dubbel rood getoond
werd. Kijken in de boeken
en inderdaad. Tot 6 uur
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open. Jaap en Cobi, onze
vakantievrienden
met
hun
Grouwster
vlet
“Maritiem”, laten weten
dat we gestrand waren.
Jammer maar niets aan te
doen. Maak er dan maar
het beste van. Familie
gebeld of ze die avond
een borrel wilden komen
drinken. Heel gezellige
avond gehad. Morgen
weer verder.

Zaterdag 28 juni, samen
verder.
De wekker ging om 08.00
uur af. Wassen, plassen
en tandenpoetsen.
Thee en ontbijt. Nog
tijdens het ontbijt gingen
de lichten van de sluis al
op enkel rood. Het teken
dat de sluis weer bediend
gaat worden. Wij gelijk
aangemeld.
De
sluiswachter vond het wel
wat vroeg, maar was zo
vriendelijk ons direct te
schutten. Een praatje
gemaakt en op naar
Akersloot om ons bij Jaap
en Cobi te voegen. Om 11
uur kwamen we daar aan.
Koffie gedronken op de
Maritiem en om half een
van start voor onze reis
naar België.
Met de Maritiem voorop
ging de tocht over het
Alkmaardermeer richting
de Zaan. Langs de Zaanse
Schans, waar de drukte zo
te zien, nogal mee viel.
Door
naar
de
Wilhelminasluis
in
Zaandam. We hadden
gedacht
hier
enige
wachttijd
te
zullen
hebben want de sluis is in
renovatie,
maar
we
konden zo naar binnen
varen en werden snel
geschut. We brachten
even een bezoek aan
Dekker Watersport in
Zaandam. In het nieuwe
nautische programma van
Jaap werkt de muis niet
naar behoren. En kaas
helpt niet. Theo vraagt

zich af, of we dan niet
beter
naar
een
dierenspeciaalzaak
moeten gaan, maar Jaap
weet zeker, dat het iets
technisch is.
Dus gingen we naar de
watersportwinkel, waar
Jaap en Theo rondliepen,
als in een snoepwinkel.
Alles is leuk, mooi of
handig.
We besluiten voor de
nacht hier te blijven. We
kunnen
weliswaar
vanavond het terrein niet
meer af, maar we
vermaken ons wel met de
voetbal en een potje
keezen.
Dat werd dus 2-0 voor
Cobi en Theo maar het
ging in gezelligheid en
tevreden gingen we naar
bed.
Zondag 29 juni.
Vandaag de dag dat het
Nederlands Elftal door
zou kunnen gaan naar de
kwartfinale van het WK.
Maar wij voelen ons niet
zo goed. We hebben toch
het virus te pakken, wat
het gezinnetje van Ilse en
Paul de laatste week
plaagde.
Ook wij spugen en
hebben diarree. We gaan
wel van start, maar het is
goed dat Jaap en Cobi de
weg wijzen, wij varen er
maar
een
beetje
achteraan. Te ziek om iets
van de omgeving op te
nemen. En we varen nog
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wel over de Vecht, de
mooiste
rivier
van
Nederland.
Bij Breukelen is het
genoeg. We meren de
boot aan en gaan naar
bed. We hebben dus
helaas niets meegekregen
van de voetbal, maar dat
is zonder ons toch 2-1
geworden, na een, wat
we hoorden, zinderende
wedstrijd.
Maandag 30 juni, naar
Gorinchem.
Veel beter stapten we
vandaag uit bed. Gelukkig
maar. Wat voorzichtig
opstarten en ontbijten en
gelukkig houden we de
boel nu binnen.
We drinken samen met
Jaap en Cobi koffie en
bespreken de te varen
route voor vandaag. We
gaan naar Gorinchem.
Best wel een afstandje,
maar we hebben iets in te
halen.
Zonnig
zuiden.....here we come!!
We varen nog een klein
stukje over de Vecht,
langs Maarssen en gaan
daar het Amsterdam-Rijn
Kanaal op. Aanvankelijk
nog
rustig,
maar
gedurende de vaartocht
zien we steeds meer
grote schepen. Wat best
een gezellige drukte
geeft. Het schommelen,
waar velen zo bevreesd
voor zijn, valt alles mee.
(Of zijn we al veel gewend
door het zeilen.?)

We varen na zo’n 10 km.
het Merwede Kanaal op, "
pakken " eerst de sluis en
na zo'n half uurtje de
sluis, die ons bij de Lek
brengt. Die steken we
over, varen de sluis bij
Vianen in en bevinden
ons dan op het zuidelijke
deel van het Merwede
Kanaal. Dat brengt ons
naar Gorinchem, waar we
morgen
weer
verse
broodjes kunnen kopen.
Het Merwede kanaal is
een
mooi
breed
vaarwater, waar toch
best nog wat vrachtvaart
doorheen komt. Het weer
wordt steeds beter. En
met de zon komen we
aan in Gorinchem, waar
we een mooie plek
vinden om af te meren.
De mannen gaan gelijk
even
naar
het
havenkantoor om ons te
melden.
Daarna komt de borrel op
tafel. Want na een lange
tocht is het goed drinken,
toch? Gorinchem is een
oude vestingstad aan de
Merwede en het stadje is
vriendelijk en nodigt uit
tot winkelen. Helaas is
het nu maandagavond en
morgen willen we op tijd
door naar Willemstad,
dus van winkelen komt (
helaas) niets. Na het eten
maken Cobi en ik een
wandeling over de oude
vestingwal, langs de
gracht, die vol ligt met
dotters en waterlelies.
Mooi en rustgevend. Dat

vinden ook de vele
joggers,
die
we
tegenkomen. Terug bij de
boot is er koffie en
keezen.
We
delen
vanavond de punten 1-1
dus we kunnen allemaal
rustig slapen.
Dinsdag 1 juli, Hollands
Diep
De wekker staat best wel
vroeg,
(voor
een
vakantiedag dan) want
we willen, voordat we
vertrekken, nog even
douchen, brood halen en
koffie drinken. Vandaag is
Willemstad het doel. Ook
een vestingstad aan het
Hollands Diep, en de
poort naar Zeeland. Over
de Merwede en de
Nieuwe Merwede varen
we er naar toe. De rivier
is prachtig, het water
mooi rustig, de omgeving
fantastisch
en
de
wolkenlucht die erboven
hangt, is typisch Hollands.
De vrachtvaart is leuk om
te zien. Afvarend en
opvarend verkeer, het
ene schip wat groter dan
het andere. We gaan
langs de Sliedrechtse
Biesbosch,
een
uitgestrekt natuurgebied,
waar geen mens te
bekennen is. De rode
staken, die op de kribben
staan, wijzen ons de weg
en zijn een rustpunt voor
de aalscholvers. Op bijna
iedere staak zit er een.
Zwaluwen vliegen kris
kras voor de boot langs
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en de meeuwen schieten
hier en daar het water in
op hun prooi op te halen.
Kortom mooi om hier te
zijn. We varen onder de
Moerdijkbrug door. Een
niet aflatende stroom van
auto's gaat boven ons
langs en de treinen
denderen heen en weer.
Hier komt ook de Dordtse
Kil in ons vaarwater.
Opletten
dus,
de
scheepvaart wordt hier
drukker. We komen langs
de Amercentrale waar
het rookt en puft en
gaandeweg
komt
Willemstad in zicht.
In de Willemstad worden
we
door
de
havenmeester naar de
oude gemeente haven
gestuurd.
Dat is leuk liggen. We
komen naast een nogal
hoge
boot.
Het
vastmaken
van
de
aanmeerlijnen geeft wat
problemen,
de
opvarenden zijn niet aan
boord. Dus maar op
gevoel de lijnen en
stootwillen
goed
vastgemaakt.
De
Maritiem van Jaap en
Cobi ligt gezellig naast
ons. Maar helaas kunnen
de fietsen hier niet van
boord, dus gaan we na de
koffie het stadje en de
nieuwe haven bekijken.
Misschien iets voor een
ander keer? Maar nee, er
is totaal geen sfeer op en

in die haven, dus we
liggen goed!
Na de wandeling nog een
ijsje toe en naar boord.
Koken, eten en keezen.
Einduitslag 2-0 voor team
JenT. Dat maakt de stand
in de competitie 2-2.
Goed verdeeld toch?
Woensdag
2
juli,
Schelde-Rijnkanaal
Om 10 uur, na de koffie
op de Joker, maakten we
los en varen naar de
Volkeraksluizen.
We steken door naar de
sportsluis. Even goed
opletten, er is opgaand
en
afgaand
groot
vrachtverkeer. Dat kruist
ons koers. Maar zonder
problemen komen we bij

de sluis. We moeten nog
wat wachten, er wordt
nog geschut. Met 8
bootjes in zo'n grote sluis.
Ruimte zat! Over het
Volkerak
gaan
we,
richting het ScheldeRijnkanaal.
Ook
nu
moeten we, voor we het
kanaal kunnen invaren
diverse
vrachtvaarders
voor laten gaan. Het
Schelde-Rijnkanaal is een
mooi vaarwater. Breed
en met heel veel groen
aan de kanten. In de
almanak stond, dat de
harde wallenkant veel
terugkomende
golfslag
kan veroorzaken, maar
wij hebben hier totaal
geen last van. Prachtig
om hier te zijn. We
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komen best wel wat
vrachtvaart tegen, en ook
passeren
ons
wat
schepen,
maar
druk
vinden we het niet. We
gaan naar Tholen. Dit is
de laatste haven voor de
Kreekraksluizen,
de
"poort" naar België. Hier
kunnen de fietsen wel
van boord en we "doen"
een rondje . Leuk langs de
Oosterschelde, door de
kleine dorpjes op het
eiland en een ijsje
onderweg. 's Avonds
napraten op de Joker en
phase 10 gespeeld . Ieder
voor zich dus. Theo staat
voorlopig op kop!

Donderdag 3 juli,
Antwerpen
Vroeg, nou ja vroeg, om 8
uur staat de wekker, we
willen om 9 uur varen. Dit
in verband met de
openingstijden van de
brug, vlak voor de haven
van Antwerpen. Tot 3 uur
kan nog, en anders wordt
het half 6. We gaan dus
voor 3 uur.
Het passeren van de
grens gaat moeiteloos.
Op de wal staat een
grenspaal en een groen
licht. We kunnen dus
doorvaren.
Bij
de
Noorlandbrug moeten we
ons
melden
op
marifoonkanaal 2. Zo
weten de autoriteiten dat
wij
ons
in
België
bevinden. We varen
vandaag naar Antwerpen.
Ook dat willen ze weten.
Van
het
ScheldeRijnkanaal varen we zo de
havens van Antwerpen in.
Dat is best goed opletten.
Met z'n tweeën kijken,
maar dan zie je ook een
enorme
bedrijvigheid.
Van alle kanten komen de
schepen, klein - groot en
heel groot aan- en
voorbijvaren.
In
de
dokken links en rechts
van het vaarwater, liggen
de schepen te laden of
lossen.
De kaart die wij hebben
en die ons door het
havengebied loodst is
hier onmisbaar.
De haven is groot. Vanaf
het eerste dok tot en met

Als we van start zijn zien
we in de verte de
Kreekraksluizen
al
liggen. Toch nog best een
uurtje varen. Vlak voor de
sluis roepen we via de
marifoon de sluiswachter
en verzoeken om een
schutting. We kunnen
mee met drie grote
vrachtvaarders in de
bakboord sluis.
het Willemdok, waar de
jachthaven is, is het nog
16 km. varen. Maar het
gaat gesmeerd. Tot bij de
Siberiabrug. Deze staat
open en de brugwachter
roept ons op via de
marifoon.
Maar
wij
hebben niet direct door
dat de oproep voor ons
bestemd is. Het lijkt op de
kaart dat we nog verder
moeten. De brug gaat
dicht. We komen er
achter dat dit wel de
juiste brug is, dus moeten
we hier een half uurtje
wachten.
De
voorbijgaande schepen
hebben best veel haast
en dat geeft zo tegen de
wal
een
vervelende
golfslag. We houden de
boot maar van de kant
als er weer een schip
langskomt. Allee, zegt de
brugwachter later, dieen
Ollanders
toch,
luisteren kunnen jullie
niet maar voetballen wel!
Om half drie mogen we
door de brug, en dan
moeten we in het
Kattendijkdok nog
een
half uurtje wachten voor
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Achteraan
aansluiten!
Nou, dat wil je wel. Zulke
grote jongens kan je maar
beter voor je dan naast of
achter je hebben!
Het schutten gaat prima
en zo varen we nu
richting de NederlandsBelgische grens. Cobi hijst
inmiddels het Belgische
gastenvlaggetje in de
mast. Gaan wij ook doen!
de
Londonbrug,
de
laatste voor de haven. De
havenmeester komt ons
met zijn kleine bootje
alvast
verwelkomen.
Maar
dan
is
het
zover. Achter hem aan
gaan we door de brug en
wordt ons een prima plek
gewezen. Eerst maar een
bakkie op de Maritiem.
Dat smaakt! Cobi heeft
ook meloen met ham
klaargemaakt.
Mmmmmmmm.!
Terug op de boot probeer
ik Erik Suy te bellen, een
Begelid, die hier vlak bij
Antwerpen
woont.
Ingesproken
op
de
voicemail. We zien wel
of ze thuis zijn en
beschikbaar. Rita had
destijds wel gezegd, hen
te bellen, maar dit is wel
heel direct.
Tegen zessen belt Erik
terug. Zij kunnen om half
negen in de stad zijn. We
spreken af elkaar te
ontmoeten. Dat wordt
gelijk gezellig. Onder het
genot van een "pintje"
vernieuwen we de
kennismaking. Of we het

leuk vinden, als ze ons
een uurtje mee "op tour"
nemen. Prima. Als
stadsgidsen zijn ze met
lof geslaagd. We hebben
de mooie, leuke en
grappige kanten van
Antwerpen gezien.
Uiteraard de oude
belangrijke gebouwen
met goud op de daken,
de prachtige Onze Lieve
Vrouwenkerk, de barokke
Bartholomeuskerk, maar
ook de nauwe steegjes,
de voetgangerstunnel
onder de Schelde door.
Hier ga je nog naar
beneden en boven met
oude houten roltrappen.
De tunnel is 574 meter
lang, alleen voor
voetgangers en fietsers.
Als de lift het niet doet,
moet je met je fiets op de
roltrap. Dat doen de
fietsers zeer behendig.

We gaan even naar
beneden, zetten voet in
de tunnel, lezen de
wandopschriften en gaan
weer omhoog.

Tunnel onder de Schelde

Vol bewondering en in
afwachting van nog meer
mooie dingen. We zien de
Scheldeoever,
die
helemaal als boulevard is
ingericht, hoog boven het
water. Want dat komt zo
eens in de vijf/zes jaar
flink boven de oevers.
Waar
vroeger
de
pakhuizen stonden, zijn
de daken blijven staan en
er zijn nu overdekte
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parkeerterreinen
van
gemaakt.
Uiteindelijk
gaan we ook nog naar het
MAS, een gebouw op de
oever
waarin
een
museum is ingericht, en
waarop je tot twaalf uur
's nachts op kan om over
de stad te kijken.
Prachtig. Het leuke is, dat
Erik en Rita informatie
geven, die je normaal niet
in de boekjes kunt lezen.
Over twaalf uur komen
we weer bij de boot aan,
waar we een drankje toe
doen.
We spreken af, morgen
avond samen uit eten te
gaan. Dan komt er om 1
uur een eind aan deze
gezellige,
bijzondere
avond in Antwerpen.
Morgen blijven we ook
nog hier. Zien we weer
verder.

Vrijdag 4 juli
Om 9 uur de wekker. Je
wilt tenslotte ook niet de
hele ochtend verslapen.
We drinken koffie op de
Joker en maken plannen
voor de volgende dagen.
Gaan we wel of niet op
zaterdag door naar Gent?
We moeten morgen dan
wel om half 6 voor de
eerste brug liggen, willen
we op tijd voor het tij op
de Schelde zijn. Maar
waarom die haast? We
hebben nog dagen zat.
We
besluiten
om
maandag door te gaan.
De vloedstroom loopt dan
anderhalf uur later, dus
dat is veel beter. Zondag
zijn de sluizen dicht, dus
het wordt maandag dat
we doorgaan naar Gent.
We zullen ons hier best
vermaken. De stad is
mooi en groot genoeg. En
we hebben nog lang niet
alles gezien. We doen wat
boodschapjes en luieren
wat. De computer van
Jaap heeft wat kuren, dus
die gaat in de stad op
jacht
naar
een
computerwinkel waar ze
hem kunnen helpen. We
hopen
het.
Het
navigatieprogramma zit
erin. Da’s best belangrijk!
deze vakantie
Het is Jaap niet gelukt, in
de stad een ICT zaak te
vinden, die hem met de
computer kon helpen.
Uiteindelijk heeft hij zijn

Mycom-winkel
in
Heerhugowaard gebeld
en die konden hem op
afstand gelukkig helpen.
Om 6 uur komen Rita en
Eric weer bij ons. We
drinken een glaasje op de
Maritiem, praten nog
even met leden van de
ARZV, die ook met hun
"Doppio" in de haven
liggen en gaan dan op
zoek
naar
een
eetgelegenheid.
Linda
Crezee had ons, via haar
Belgische vrienden, " het
elfde gebod" aangeraden.
Eten we binnen of
buiten?
Toch
maar
binnen, het dreigt naar
regen. Buiten staat een
groot TV scherm Het WK
voetbal is immers nog in
volle gang. Binnen staat
het vol met kerkelijke
beelden.
Engeltjes,
Maria's , patertjes, er is
geen plekje onbezet. Een
oud gebouw met allemaal
hoekjes en gaatjes, overal
kan je zitten. Het eten is
er prima, al moeten we er
wel wat lang op wachten.
Dat zit 'm natuurlijk in al
die voetbalkijkers. Na het
eten doen we nog een
"kleine tour" we zien een
oud koopmanshuis, gaan
naar binnen en het blijkt
een ondergrondse kelder
te bezitten, vele gangen
en ruimten, die zijn
ingericht
als
eetgelegenheid . Je kunt
er Breugelse maaltijden
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eten, uit een nap en met
alleen een lepel.
We zien de Meir, de
winkelstraat
van
Antwerpen. Morgen hier
nog maar eens kijken.
Dan zal het hier wel druk
zijn. In de stad leeft het
nu nog volop. De avond is
zacht en er is overal
geroezemoes.
Om twaalf uur zijn we
weer bij de boot. We
nemen afscheid van Erik
en Rita, zij gaan morgen
naar hun schip in
Nederland ( Grou) .
We doen nog een
afzakkertje op de Joker.
En dan de kooi in. tot
morgen!
Zaterdag 5 juli
We slapen uit en hebben
om 11 uur de koffie op de
Maritiem,
Het weer is wat somber,
het miezert.
We maken plannen voor
de dag. Eerst naar de
"Red Star Shippingline"
Daar
is
een
tentoonstelling over de
scheepvaartlijn
naar
Amerika en Canada
Mensen uit heel Europa
kwamen hier om met de
diverse
passagiersschepen
de
grote plas over te steken,
om daar een betere
toekomst te hebben.
Vaak een wanhoopsdaad.
Families
werden
uit
elkaar getrokken. Er was,

vooralsnog, maar geld
voor een persoon, om er
naar toe te gaan. Die
moest daar dan veel geld
verdienen om vrouw en
kinderen over te laten
komen. De Amerikanen
lieten in eerste instantie
iedereen toe. Maar daar
kwam men toch van
terug. De regels werden
verscherpt, de mensen
moesten in Antwerpen,
voor het aan boord gaan,
worden ontsmet, zo ook
de bagage, en men werd
medisch onderzocht. En
dan was het nog de vraag,
of je in Amerika wel naar
binnen mocht. had je iets
onder de leden en het
was
niet
binnen
afzienbare tijd over, werd
je zonder pardon weer
teruggestuurd.
Ouders
moesten
dan
de
beslissing maken, ging er
een met het kind terug,
of moest het maar allen
gaan. Ze werden hier dan
wel weer opgevangen
door
een
kerkelijke
instantie.
Hartverscheurende
taferelen speelden zich
af.
Best
wel
een
tentoonstelling om over
na te praten, wat we
onder het genot van een
kop koffie en een gebakje
hebben gedaan.
Op
de
terugweg
beklommen we nog even
het MAS. Om bij daglicht
over de stad te kijken.
Prachtig. We probeerden
de kerktorens te tellen,

maar het waren er zoveel,
we gaven er de brui aan.
Wel zagen we veel
supporters van de voetbal
naar een bepaalde plek
op de kade gaan. Daar
stond een groot TV
scherm voor de wedstrijd
België -Argentinië .
Wij gaan door naar
boord, eten en maken
ons op voor de wedstrijd
Nederland - Costa Rica.
Dat gaan we zien bij Jaap
en Cobi aan boord.
Nagelbijtend kijken we
eerste
helft.
Ze
voetballen wel goed,
maar doelpunten - ho
maar! Ik pak er tijdens de
tweede helft maar een
boek bij. Dan komt ook
nog de verlenging en dan
strafschoppen. We zitten
de tijd uit. Eigenlijk zijn de
laatste
10
minuten
genoeg om te zien.
Uiteindelijk winnen de
Nederlanders door betere
strafschoppen.
Onze
keeper, die 1 minuut voor
tijd in het veld is
gekomen, houdt twee
strafschoppen van Costa
Rica en is dus de held van
de dag!
Om een uur zoeken we
dan ons bed op. Morgen
mogen we weer wat
uitslapen........!
Zondag 6 juli
Ook zondag kunnen we
uitslapen. Cobi doet niet
mee vandaag. Zij voelt
zich niet helemaal tof. We
drinken koffie op de Joker
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en doen wat kalm aan.
Het regent dus we
hebben geen haast. We
maken plannen voor
vanmiddag. Als het weer
wat opknapt, gaan we
nog naar het station
kijken. Dat moet heel
mooi zijn. Tijd om te
lezen, te schrijven en te
bellen.
Om drie uur gaan Theo en
ik inderdaad de stad in.
Paraplu mee, voor de
zekerheid.
We bekijken het station
en zijn verwonderd over
de pracht en praal. En
evengoed
functioneel.
Wel blijkt het alleen een
eindstation
te
zijn.
Doorgaande treinen zijn
hier niet.
Op de terugweg lopen we
nog even een media
markt binnen. Kopen wat
led-lampjes en een USB
stick. Weer op straat
begint het te regenen. En
steeds harder. We gaan
een restaurant binnen en
nemen lekker koffie. Als
het weer wat bedaard is,
gaan we verder. Komen
er even later achter, dat
we
het tasje met
boodschappen
zijn
vergeten en gaan snel
terug.
Het staat er nog. Weer op
weg begint het weer
harder te regenen maar
nu gaan we door.
Aan boord nemen we
eerst maar een borrel.
Jaap doet met ons mee.
Cobi ligt nog steeds plat.

Het wordt niet meer
droog vandaag. We liggen

's avonds op tijd in bed.

Maandag 7 juli, over de Zeeschelde naar Gent.
Op tijd op vandaag. We
gaan weer varen, nu
richting Gent.
Om half negen gaan we
door de Londonbrug en
kunnen
gelijk
de
Kattendijksluis invaren.
Dat lijkt snel en simpel te
gaan. Helaas hebben de
sluiswachters geen haast
om te schutten.
Er loopt een manneke op
de kade, die vraagt de
naam van de boot en
waar we naar toe gaan.
Dat doet ie aan de
stuurboordzijde van de
sluis en na een half uur
ook
nog
aan
de
bakboordzijde van de
sluis. Dan gaat het water
zakken. Eindelijk!!
Een ruim uur duurt de
schutting . Dat komt ons
wat slecht uit, we willen
met zoveel mogelijk
stroom mee richting Gent
varen. De Schelde is
rustig, als we de sluis
uitkomen. We gaan zo
snel
mogelijk
naar

stuurboordzijde van het
vaarwater. De stroom
helpt ons nog aardig
voortgang te maken. De
stroom blijft, als het goed
is, de hele tocht van 70
km meegaan.
De scheepvaart op deze
lange rivier is matig.
Heeft dat met de stroom
te maken? Geen grote
schepen, die we toch wel
hadden verwacht, tot het
kanaal naar Brussel.
Weinig bruggen komen
we tegen en we kunnen
onder
allemaal
ruimschoots door.
Pas als we Dendermonde
voorbij zijn gevaren,
komen we wat schepen
tegen.
Die
hebben
inderdaad op de stroom
gewacht. Het blijkt dus
dat wij inderdaad nu de
stroom
tegen
gaan
krijgen. We zijn dus niet
helemaal
goed
geïnformeerd door de
havenmeester
in
Antwerpen.
Nu komt Gent in
zicht. Smalle
vaartjes brengen
ons door de stad.
Mooie
gebouwen! In
jachthaven de
Lindenlei vinden
we een plekje, Jaap
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Maar de tocht is mooi,
het vaarwater rustig en
de oevers prachtig. De
rivier maakt heel veel
bochten dus saai is het
zeker niet.
Eindelijk, na 6 uur varen
krijgen we de sluizen bij
Merelbeke in zicht. We
kunnen er zo invaren en
zijn in no-time geschut.
De sluiswachter vraagt
ons, direct na de sluis aan
te leggen om het
vaarvignet, wat we nodig
hebben om in de rest van
België te mogen varen,
aan te schaffen. Tegen de
stalen damwand leggen
we de boot stil. Het is een
lastige plek maar met de
dikke
stootwillen
ertussen, ligt de boot
toch aardig vast. De
mannen gaan naar de
sluiswachter en hebben
de IPC, een buitenlands
vaarbewijs nodig om het
vignet te verkrijgen. En €
40,00. We gaan, met de
sticker, weer verder.
en Cobi in een box en wij
langszij een andere boot.
We blijven, eerst maar
eens, twee nachten.
Even een
aankomstglaasje en eten
koken. Morgen "doen"
we de stad!

Dinsdag 8 juli
Om half elf is er koffie en
maken we plannen voor
onze stadswandelingen.
We gaan eerst naar de
grote St. Baafskerk en
bewonderen de pracht en
praal. Onder de kerk is
ook nog een crypte. Daar
staan veel relikwieën in
mooie houders. We zijn
er wel een uurtje zoet.
Terug op straat kijken we
nog even in de Lakenhal
en eten dan ergens een
lekker broodje .
Daarna gaan we naar "
Gravensteen" een burcht
midden in de stad. We
klimmen 115 treden naar
de torens. Bewonderen
het
uitzicht,
de
wapenkamer
en
de
martelkamer. Wat is Gent
een
prachtige
stad.
Vooral in het historisch
centrum kijk je je ogen
uit! Om 4 uur gaan we
weer richting de boot. De
paraplu moeten we nog
steeds gebruiken. We
drinken aan boord van de
Maritiem een lekker
bakkie en dan gaan Cobi
en ik nog even naar de
Spar
om
de
mondvoorraad wat aan te
vullen. Dan bel ik nog met
mam. Alles goed aan die
kant, en ook aan de onze.
‘s Avonds kijken we naar
de filmpjes die Cobi
gedurende de afgelopen
dagen heeft gemaakt. Erg
leuk om te zien. Wat
hebben we al veel

gedaan....en we zijn nog
maar een paar dagen
onderweg!
Theo kijkt nog naar de
halve finale DuitslandBrazilië. Einduitslag 7-1.
Wie had dat gedacht!
Morgen mag Nederland
tegen Argentinië . Wie
weet.
Woensdag 9 juli.
Vandaag is Paul jarig. We
proberen hem te bellen
maar
krijgen
geen
contact.
Wat is het landnummer
van Engeland? Ik stuur
Ilse een sms'je wie weet
komen we er zo.
Het regent aan een
stuk. De wc heeft kuren,
dus Jaap en Theo vullen
de dag met het maken
ervan. Ik hoop dat het
lukt……………
Gelukkig is het maken van
het toilet gelukt .
Wel zijn de mannen er
een groot deel van de dag
mee bezig geweest. Maar
het heeft de hele dag
geregend met enorme
hoeveelheden water, dus
om in de stad nog iets te
gaan bekijken, dat lokte
niet zo erg.
Natuurlijk hebben we wel
in de Spar onze voorraad
aangevuld, Anouk en
Nynke, de kleinkinderen
komen immers en die
lusten wel een snoepje en
een toetje.
's Avonds maken we ons
spelletje phase 10 af en
10

Cobi is al snel de overall
winnaar.
Dan kijken we nog naar
de
voetbalwedstrijd
Nederland-Argentinië
maar het boeit ons niet
zo. Jaap en Cobi gaan na
de eerste helft naar hun
eigen schip en wij zien de
tweede helft nog. Maar
bij de verlenging geven
we het op. We gaan te
kooi
want
morgen
moeten we vroeg varen
om de stroom mee te
krijgen op de Schelde. We
gaan naar Aalst, aan de
Dender. Tot morgen.

Donderdag 10 juli, de
Dender op.
Om half zeven gaat de
wekker en om 7 uur
maken we los. We varen
door een stil Gent. Enkele
voorbijgangers
kijken
verwonderd,
enigszins
gestoord
op,
zoveel
activiteit in de gracht in
de vroege ochtend.
Helaas moeten we bij het
sluisje van jachthaven
Merelbeke een half uurtje
wachten. De sluiswachter
vindt dat het vignet niet
goed geplaatst is op
Maritiem. Alleen met een
plakbandje, dat is tegen
de regels. Het moet er
goed op geplakt worden,
anders gaat de sluisdeur
gewoon niet open. Als
Jaap dat eenmaal door
heeft en het in orde
maakt, kunnen we weer
verder! Maar de grote

sluis in de Schelde staat
open en we kunnen zo
naar binnen varen. De
sluiswachter vraagt ons,
of we opstappers kunnen
meenemen
naar
Antwerpen. Een groepje
jongeren ( ik denk van
scouting) zijn hier op de
fiets. Wij zeggen niet naar
Antwerpen te gaan en
adviseren ze te wachten
op een vrachtschip.
De
reis
naar
Dendermonde
gaat
voorspoedig. De stroom
helpt ons aardig vooruit!
Om 11 uur zijn we bij de
sluis. Het schutten gaat
goed, we proberen de
meerhaak, die
Theo
alvast voor zijn verjaardag
heeft gekregen. Dat is wel
even oefenen. Maar zal
op de duur wel lukken.
De Dender is een mooie
rivier.
Erg
rustig
meandert hij door het
landschap. Na zo’n 16 km
komen we bij Aalst, het
eindpunt voor vandaag.
Hier zullen Femmie en
Nico de kleindochters
aan boord brengen. Zelf
gaan zij morgen naar een
bruiloft. Nu gaan we
soppen en shoppen!! Dat
douchen had nog wel wat
voeten in aarde. Omdat
er een nieuw douche
gebouw in aanbouw was,
had men het oude in
gebruik als opbergruimte
voor gereedschap en
materiaal.
Maar
de
douche kon wel even
ontruimd worden!

Toen dat was gebeurd en
ik met handdoek en sopje
de deur open deed, hield
ik de hele deur aan de
knop in mijn handen.
Hulp kwam snel…. De
uiterst
vriendelijke
havenmeester gaf mij te
kennen, dat ik wel kon
gaan douchen, dan hield
hij de deur zolang wel
dicht.! Voelde ik me toch
wat onvrij bij, dus heb ik
hem vriendelijk bedankt.
Om kwart over acht is de
Fam. Sturm aan boord.
Femmie en Nico drinken
een kopje koffie en een
glaasje mee. De meisjes
voelen zich direct thuis
aan boord . En dan gaan
we ons klaarmaken om
naar bed te gaan. Ze
hebben geen vijf minuten
nodig om in slaap te
komen. Het is dan ook al
tegen elven!! Ook wij
gaan naar bed. Theo
slaapt op de bank en ik
kruip tussen de meisjes
in. Het bed is groot zat.
Niet veel later is het
totaal rustig in de Joker.
Vrijdag 11 juli
Om zes uur doet Anouk
haar
ogen
open. Goedemorgen! Ze
heeft lekker geslapen,
zegt ze.
Ook Nynke is gauw van
de partij. Heerlijk om
direct in die mooie
gezichtjes te kijken. Even
een verhaaltje lezen en
dan gaan we kleuren en
tekenen. Dat kan aan
11

tafel. We maken alvast
een licht ontbijt en om 8
uur is het tijd voor Theo
om wakker te worden.
Dat doen de meisjes
graag! Opa kan niet
tegen
kietelen....dus.... Als de
rust is weergekeerd gaan
we een broodje eten. De
meisjes bewegen zich in
en op de boot alsof ze het
met de paplepel hebben
meegekregen. Natuurlijk
blijft het voor ons
opletten. Een misstap is
zo gedaan maar met de
zwemvesten om kan er
dan niet veel verkeerd
gaan . Wanneer gaan we
varen? Dat komt als we
koffie hebben gedronken.
Om elf uur maken we los
gaan door een brug en
gelijk door de sluis. Da's
interessant. We hebben
met Anouk en Nynke
afgesproken,
dat
ze
binnen blijven als we in
de sluis varen en zijn.
Nynke had het de eerste
keer niet zo meegekregen
en kwam toch "helpen" .
Da's niet de bedoeling
Nynke. Geschrokken liet
ze zich weer binnen
brengen en snapte, na
een praatje, wat er van
haar verwacht werd. Na
twee sluizen en een
aantal bruggen kwamen
we in Ninove, waar we
een plekje tegen een
steiger vonden. Uiteraard
gelijk aan de wal en op
zoek naar een ijscoman.
Die vonden we en

gezamenlijk genoten we
van een lekker softijsje.
Terug op de boot kwam
de
bellenblaas
tevoorschijn. Op en bij
een boot is altijd reuring.
Na het eten nog even een
spelletje en dan wassen,
plassen en naar bed.
Bij Nynke ging 5 minuten
daarvoor het licht al uit
en ook Anouk had niet
lang werk.
'S avonds nog een koppie
en een borrel met Jaap en
Cobi en ook op tijd naar
bed.
Zaterdag 12 juli
De meisjes slapen nu wat
langer. Pas om half acht
gaan de luiken open.
Gelijk is het weer feest.
Eerst
maar
de
ochtendgymnastiek.
Hoofd, schouders, knie en
teen. Ook nu is knippen,
kleuren en plakken het
eerste, wat ze doen. Als
opa wakker is dekken we
de tafel met de " lopende
band" ik geef het bestek,
de borden en al dies meer
zij aan Nynke. Die moet
het zo snel mogelijk aan
Anouk geven en die geeft
het dan weer door aan
opa, die het keurig op de
tafel
zet.
Zo
is
tafeldekken wel leuk! Na
het ontbijt worden de
vissen gevoerd met de
broodjes die we over
hebben. We drinken
koffie op de Maritiem en
dan gaan we nieuwe
broodjes halen in de

winkel. Daar zien we
natuurlijk ook veel andere
lekkere dingen en op de
terugweg kopen we toch
maar weer een ijsje. Als
we op de grote brug
lopen, kunnen we de
boot zien liggen en
merken, dat Femmie er al
is. Verrassing!
Kopje koffie, stukje taart,
broodje en dan gaan de
dames weer naar huis.
Met een glimlach en een
dikke kus nemen we
afscheid. Het was erg
gezellig, ze aan boord te
hebben.
We besluiten nog een
stukje te gaan varen. Na
750 meter krijgen we de
eerste
sluis.
De
brugwachter in Ninove is
ook de sluiswachter. Er is
een verval van 2,50
meter. En we gaan
omhoog. Da's best hoog
als de lijnen om de
bolders moeten, maar
met
hulp
van
de
sluiswachter liggen we
toch keurig vast. Wel van
belang, want als de
rinketten opengaan bulkt
het water met kracht
naar binnen. Maar alles
gaat goed en twintig
minuten later varen we
de sluis weer uit. Wat een
prachtig riviertje is de
Dender. Hier is ie smal.
Hij kronkelt zich door het
landschap. Er is geen
recht stukje. Na elke
bocht is er weer een
andere. Na 7 km. Krijgen
we sluis Idegem. Hier is
12

het verval 2,30 meter.
Een andere sluiswachter
maar ook die helpt met
de
lijnen.
In
Geraardsbergen krijgen
we de derde sluis van de
dag. Een verval van 1,50
meter.
Een
makkie
dus! Na de sluis kunnen
we afmeren bij de
Watersport
vereniging
"den Bleek" . Na het eten
beklimmen we "de muur"
van
Geraardsbergen,
bekend in de wielrennerij.

Geraardsbergen

Een stijgingspercentage
van 19 %. Bovenop de
heuvel
staat
een
Mariakapelletje.
Hier
kunnen we nog naar
binnen en steken een
kaarsje op. In een aparte
ruimte staan alle kaarsjes
nog te branden en dat
blijven ze tot ze vanzelf
uitgaan.
Vlakbij is een restaurant
en daar drinken we
koffie. Nou ja Koffie....
Niet lekker vinden de
mannen. Terug op de
boot nog een borrel en
dan naar bed. Morgen om
10 uur gaan we weer van
start!

Zondag 13 juli, Frans is nu de voertaal.
We beginnen met een
telefoontje
naar
Engeland.
Sophie
is
vandaag jarig dus zingen
we van "lang zal ze
leven".
Een snel kopje koffie en
dan starten we de motor.
Op naar de eerste sluis!
We hebben met de
sluiswachter
in
Geraardsbergen
afgesproken dat we om
10.00
uur
gaan
varen. Ongemerkt varen
we over de taalgrens. We
zijn nu in Wallonië en de
voertaal is Frans. We
hebben wel geoefend op
de Franse woorden die
met de Watersport te
maken hebben, maar
uitleggen dat je al een
kwartier voor de sluis lig
te wachten, is wel even
iets
anders.
De
sluiswachter bij de sluis
Deux Acren is er in ieder
geval niet. We proberen
ze te bereiken, maar op
geen
enkel

telefoonnummer krijgen
we
contact.
Een
vriendelijke visser aan de
waterkant gaat even voor
ons kijken of er misschien
iemand op de sluis iets
weet,
maar
komt
onverrichter zake terug.
Jaap gooit het anker uit
en wij maken aan de boot
van Jaap vast. Theo
oppert
om
de
sluiswachter
van
Geraardsbergen te bellen,
die heeft tenslotte de
afspraak
voor
ons
gemaakt. Zij informeert
voor ons en belt terug,
dat het misschien wel een
uurtje kan duren. Ze zijn
stroomopwaarts
bezig
met het doorlaten van
twee boten, die de
Dender af komen varen.
Na drie kwartier gaan,
toch nog onverwacht, de
sluisdeuren open en
kunnen we naar binnen
varen. Het verval is 2,50
meter, maar ook hier
helpt de sluiswachter met

In één van de vele sluizen in de Dender
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de lijnen. Na een kwartier
varen we de sluis weer uit
en vervolgen onze vaart.
We mogen maar max. 6
km varen, maar dat is
echt niet erg, het is hier
prachtig en zo kan je er
goed van genieten. De
sluiswachters van de
eerste sluis rijden met de
auto met ons mee. En
doen de bruggen en de
sluizen tot aan Ath met
ons mee. We geven ze
een fooi en daarna doen
ze nog meer hun best. Zo
" doen" we de sluis bij
Lessines,
waar
de
diepgang van de Dender
het laagst is. In droge
zomers is dit traject niet
te varen. Dan staat er te
weinig water in de rivier.
Ook de sluis bij Perpignes,
Rebaix, en Bilhee worden
door
deze
mannen
bediend. Dan komen we
bij Ath. Vanaf hier
hebben de sluizen alleen
nummers.

Sluis 21 en 20 pikken we
nog even mee. De
sluiswachter hier is liever
lui dan moe. Als hij naar
de ander kant van de sluis
moet, doet ie dat met de
auto. Het is tenslotte 41,7
meter !! Na de sluis ligt
de jachthaven met alle
nutsvoorzieningen.
Gelukkig werkt het weer
mee. Het is droog als we
in een sluis liggen en de
regen komt als we varen
en dus binnen kunnen
zijn. We varen spontaan
de jachthaven voorbij.
We liggen nog voor een
brug te wachten, als de
sluiswachter nog even
langs komt rijden en ons
vertelt, dat de jachthaven
de wallenkant is, waar we
net voorbij gevaren zijn.
Niks
douche,
niks
steigers, niks alles. Er
staan wel een soort
paaltjes aan de kant waar
je bij nader inzien water
en stroom kan krijgen,
maar hoe je dat eruit kan
krijgen is nog steeds de
vraag. We leggen de boot
aan de kant en nemen
een aankomstborrel. We
besluiten uit eten te
gaan. Het is immers
zondag! In de stad is het
vrij rustig. Komt dat door
de voetbal? Echt veel
kroegen zijn er niet, geen
restaurants, laat staan
terrasjes.
Uiteindelijk
vinden we een Chinees en
eten daar heerlijk. De
Chinese ober spreekt

Nederlands
dus
we
kunnen
onze
keus
gemakkelijk
duidelijk
maken. Hij vertelt, dat hij
in Geraardsbergen op
school is geweest en daar
wordt ook in het Vlaams
les gegeven. Dus in
Franstalig België kunnen
we aan een Chinees in
het Nederlands onze keus
duidelijk maken. Hoezo
moeilijk?
Maandag 14 juli
We hebben gisteren
besloten, vandaag een
fietsdag te hebben. Na de
koffie komen de fietsen
uit de bakskist en gaan
we over het jaagpad langs
de
Dender,
richting
Blathon.
Dit is de stad aan het eind
van de Dender 22 km.
verder. Wellicht kunnen
we een blik werpen op de
kruising
van
de
vaarwaters, het kanaal
Nimi-Blathon-Peronnes.
Dat is leuk, want nu zien
we de andere 19 sluizen,
die we morgen gaan
doen. We moeten nog 9
sluizen omhoog met een
gemiddelde van 2,90
meter en daarna komen
er 10 sluizen, waar in we
met het water naar
beneden gaan. Zo gaan
we over deze heuvelrug,
met als hoogste punt 110
meter, heen.
Het fietspad is goed en
met de wind in de rug
komen we in Blathon,
14

waar we eerst maar op
zoek gaan naar koffie. Dat
valt tegen, hier is alles
gesloten tussen twaalf en
half twee. Niets te
krijgen. Op het pleintje
eten we een appel,
drinken een pakje
appelsap en wachten we
op het opengaan van de
Delhaize winkel.
Misschien kunnen we
daar wat belegde
broodjes krijgen. Er komt
een mevrouw uit een huis
aan de overkant die in
haar beste Engels vraagt,
of de fietsen ons
bevallen. Daar kunnen we
alleen maar ja op zeggen.
Spontaan bied ik haar
aan, een rondje te
maken, wat ze graag
doet. Dan vragen we
haar, waar de koffie te
krijgen is maar helaas, dit
is Blathon en daar is niks.
Als de winkel open gaat,
komen Cobi en ik er snel
achter, dat er daar zelf
geen brood verkocht
wordt. De winkelier wijst
ons de weg naar de
Carrefour, een grote
supermarkt. Hier kopen
we brood, kaas en
drinken en lunchen op de
parkeerplaats. Hoe je ook
wilt, de kunt hier je geld
niet uitgeven. We fietsen,
nu tegen wind, terug.
Maar de elektrische
fietsen doen hun werk en
in no-time zijn we weer
bij de boot. We drinken
koffie op de Maritiem,

eten op tijd, brengen de
avond gezellig door
en gaan vroeg naar bed.
We sluiten de boot en de

tent goed vandaag, er zijn
ratten in de buurt en die
wil ik niet aan boord!

Morgen vroeg op, nog 19
sluizen te gaan op dit
traject.!

Dinsdag 15 juli, 19 sluizen te gaan.
Als we wakker worden en
de boel aan kant hebben,
is er geen tijd meer voor
de gezamenlijke koffie.
Om kwart over negen
staat de sluiswachter aan
de boot met het verzoek,
of we wat eerder willen
gaan varen, ander redden
we het niet, zegt hij.
Nu zijn ze er klaar voor,
dus wij ook!!
We starten de motor en
binnen vijf minuten zijn

we door de eerste brug.
Dan volgen de sluizen. In
de eerste sluis, met een
verval van 2,90 meter,
lukt het prima, met de
pikhaak de lijnen om de
bolders te doen. Het
schutten gaat prima.
Gaandeweg het
omhoogkomen leren we
wel, hoe strak de lijnen
moeten blijven. Als we
dan de sluiswachters een
fooi geven, pakken ze bij

De sluiswachters zijn voor ons druk in de weer.
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de volgende sluis zelfs de
lijnen aan! Zo zie je maar,
service is te koop. Wel
begrijpelijk, volgens mij is
het een baantje, dat niet
heel veel geeft, en dan is
iedere tip welkom. De
mannen gaan met ons
mee tot en met sluis 16.
We gaan er in no-time
doorheen.

Na sluis 16 worden de
bruggen en sluizen door
een
andere
ploeg
bediend. Ook dat zijn
aardige mannen en ook
die lopen een stukje
harder na onze fooi. Dan
varen we langs wat open
landschap. We hebben
nog niet het hoogste punt
te pakken, maar zien
uitgebreide korenvelden
en mais. De dorpjes zijn
erg klein, drie, vier huizen
en dan heb je het wel
gehad.
De
meest
markante gebouwen zijn
de sluishuisjes en ook die
zijn al aardig aan het
tanen.
De
meesten
worden
niet
meer
bewoond
en
de
sluiswachters gaan hier af
en toe naar binnen om
naar het toilet te gaan of
hun
waterflessen
te
vullen.
Op sluis 11 , de laatste
met deze mannen, plukt
een van de sluiswachters,
gedurende het vullen van
de sluis, iets van de
bomen. Hij vult zijn tasje
aardig en net op tijd is hij
weer terug om de deuren
open te doen.
Wat
schetst
onze
verbazing, als hij bij de
volgende brug ons in het
voorbijgaan, een zakje
met
pruimen
overhandigt.
Sommige
moeten nog wat rijpen,
maar ze zijn heerlijk. Wat
een
vriendelijke
onverwachte geste. We
varen nu weer een stukje

sluisloos , zo’n zeven
kilometer. Wel gaat er
een aantal bruggen voor
ons open. We zijn als
konvooi (2 boten, meer
kunnen er niet in de sluis)
weer doorgegeven aan de
laatste sluisploeg.
Sluis 10 is de eerste sluis,
waar we zullen zakken.
We varen naar binnen en
moeten
snel
de
stootwillen naar beneden
doen. Het water staat tot
aan de rand, zo vol is de
sluis. We moeten van de
boot om hem van de kant
te houden. Maar als de
boot zakt, stap je er heel
gemakkelijk weer op. Ook
deze sluiswachters , drie
in totaal, zijn gevoelig
voor de tip, die we ze
geven. Zij helpen ons
waar nodig en bedienen
de bruggen en sluizen
optimaal. Grappig is, dat
als je komt binnen
varen, je op een afstand
van
nog
geen
tweehonderd meter, de
volgende sluis al ziet
liggen, maar dan zo'n drie
meter lager. Zo "doen"
we de overige sluizen en
nemen uiteindelijk bij
sluis 1 afscheid van de
mannen. Au revoir en bon
vacance!
We zijn er door! Prima
gegaan, en in een record
tijd. Wel zijn we € 40,00
armer, maar dat hebben
we
er
best
voor
over. Eenmaal op het
Canal
NimyBlatonPerronnes
gaan
we
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stuurboord uit en varen
zo'n vijf kilometer naar
Péruwelz,
een
klein
plaatsje maar met een
jachthaven. We willen
water, gas en proviand
inslaan.
Als
we
de
haven
binnenvaren is het een
dooie boel. We leggen
aan, vlak voor de
waterkraan
aan
de
passantensteiger. Helaas
doet de kraan het niet, is
er geen gas te koop en de
douches zijn ook buiten
werking.
De
havenmeester is vorig
jaar met pensioen gegaan
en er is geen vervanger
voor gekomen. Er staat
een mooi clubgebouw
leeg te zijn, de haven
verkommert en volgens
ons zijn er alleen nog
maar "liggers" hier.
Dan doen we maar zuinig
met de voorraad van
alles. 's Avonds lopen
Cobi en ik nog naar het
dorpje. Maar ook hier is
geen leven te bekennen.
Bij de benzinepomp staan
wel gasflessen, maar die
zijn veel te groot en zijn
geen oplossing voor ons.
Terug op de boot drinken
we koffie en spelen nog
twee spelletjes "Keez"

Woensdag 16 juli, Mons.
We
kunnen
wat
uitslapen. We hebben
geen haast vandaag. We
varen naar Mons, een
stadje aan dit kanaal.
Alleen maar ruim water,
enkele hoge bruggen en
geen enkele sluis.
Na de koffie gaan we op
weg.
Na twee en een half uur
varen zijn we op de plaats
van bestemming; Mons,
wat in het Nederlands
Bergen betekent. We zien
het landschap langzaam
veranderen. Het wordt
heuvelachtig
en
de
groene en pas gemaaide
weilanden geven het een
heel
gevarieerd
en
vriendelijk aanzicht. In
Mons
aangekomen
kunnen we in een klein
haventje, wat bij een
grotere haven hoort,
aanmeren. Het is hier een

Watersport centrum, de
haven ligt aan een klein
meertje, la Grandelarge.
We zien veel jeugd, die
op
alle
mogelijke
manieren de watersport
krijgt aangeboden. Zeilen
met optimisten, met
surfplanken
in
de
weer,
met
waterscooters,
zwemmend waterskiënd
enz. Het is een gezellige
boel.
Het is best lekker weer,
zelfs een beetje warm. De
mannen gaan eerst water
tanken, daar zijn we wel
aan toe. Cobi en ik gaan
naar de havenmeester
om de plek voor de nacht
te bespreken en te
betalen. Op onze vraag
naar gas vertelt ze, dat
het wellicht aan de
overkant van het meer te
krijgen zal zijn. Maar dat
zijn ook alleen maar grote

flessen. Dus niet! We
doen kalm aan vandaag.
Gisteren was het, met al
die sluizen, best een
"werkdag"
Na het eten besluiten we
toch de boot aan de
buitenkant een sopbeurt
te geven. Wel nodig, de
sluizen zijn niet allemaal
even droog en die slik
komt dan aan de
stootwillen, die dan weer
op het dek worden
gelegd. Dat laat daar dan
ook weer de sporen na.
Dus samen aan de gang
en dan is het ook weer
snel schoon. Daarna zelf
nog onder de douche en
spic en span zitten we
dan aan de koffie op de
Maritiem. De avond is
zacht, we kunnen tot
middernacht buiten zijn.
Tevreden gaan we naar
bed.

Donderdag 17 juli
Ondanks de wat zwoele
nacht evengoed lekker
geslapen.
Na de koffie op de Joker
gaan we naar de stad
Mons. Dit is van oudsher
de hoofdstad van de streek
Henegouwen. Een oude
stad, waar het centrum van
de Lakenindustrie was
gevestigd. Een erg leuke
stad, we bezoeken de kerk
van Sint Waltrudes. Groot,
voorzien van prachtige
ramen en in de kerk een
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koets, met goud belegd.
Deze koets wordt ieder
jaar
met
Drievuldigheidszondag
(eerste
zondag
na
Pinksteren) uit de kerk
gereden en in de optocht
meegenomen. Dit is hier
in Mons een waar
volksfeest. Buiten is het
warm en dus gaan we wat
eten op het terras, waar
schaduw
is.
Lekker
geluncht en daarna, door
het stadhuis naar de
binnentuin
van
de

burgemeester en zo weer
een andere straat op.

Het Belfort, dat normaal
te bezichtigen is, staat nu
in de steigers, dus we
mogen er niet in. Belfort
is een hoge toren met
een uitkijk, wat men
vroeger gebruikte om de
mensen in de stad te
waarschuwen voor b.v.
brand of de vijand. Wel
kunnen we naar het
parkje lopen, dat boven
op deze berg, naast het

Vrijdag 18 juli, met de lift omhoog. . .
We varen vandaag naar
het kanteldeuren zijn. Dat
Seneffe. Om daar te
is nieuw voor ons. Twee
komen moeten we door
kilometer verder is
drie sluizen. De eerste
alweer de volgende sluis.
heeft een verval van 5.00
Hier is een verval van tien
meter. De bolders staan
meter, maar gelukkig
ver uit elkaar en onze
gaan de bolders hier
lijnen zijn te kort.
automatisch mee
Daardoor kunnen we ze
omhoog. Ook deze sluis is
niet overpakken. Ik
verleng de lijn en zittend
op de voorplecht houd ik
met mijn voet de lijn laag
en strak. Het gaat goed,
mede doordat de sluis
heel vriendelijk volloopt.
Als de sluisdeuren
opengaan zien we, dat

Belfort, midden in de stad
is. De weg gaat stijl
omhoog, effe klimmen
dus, maar dan is het
uitzicht ook fantastisch.
En het parkje is klein
maar fijn.
Terug lopen we door een
klein steegje, alle trappen
af. Dan gaan we weer
naar de boot. Op de
terugweg nemen we
gelijk de boodschappen
mee .'s Avonds zitten we
in de kuip, doen daar nog
een spelletje en gaan
naar kooi.

gemakkelijk te doen. Na
vier kilometer zien we
dan de contouren van de
liftsluis. Wat een
gebouw!! In dit gebouw
zijn twee waterbakken,
die onafhankelijk van
elkaar, de schepen naar
boven liften.

De scheepslift bij Strépy-Thieu
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We moeten nog even
wachten, de sluisdeuren
zijn nog dicht. Voor ons
ligt een vrachtschip.
Hopelijk kunnen we gelijk
meeliften.
Dat kan. Als de bak
beneden is krijgen we
toestemming om ook
binnen te varen. Achter
ons gaan de sluisdeuren
dicht. De liftcapitain
vraagt ons naar de
scheepspapieren. Even in
het kantoortje laten zien!
Oké!
Wat een ervaring is dit.
De boot ligt gewoon vast,
je hoef zelf niets te doen.
We gaan op verkenning
uit, met de camera in de
aanslag. De lift zet zich in
beweging maar je merkt
het nauwelijks. Alleen als
je naar beneden kijkt,
worden de bootjes, die
daar
liggen,
steeds
kleiner.
De
scheepspapieren zijn niet
helemaal in orde. We
hadden bij de eerste
Waalse sluis ons moeten
laten registreren. Dan
hadden we een papier
gekregen,
wat
hier
voldoende zou zijn. Licht

mopperend maakt hij
alsnog de papieren aan.
Dat hij dit niet gewend is
blijkt uit het feit, dat hij
met een vinger tikt en
steeds moet kijken, wat
hij op een plaats moet
invullen. De schipper, die
voor ons in de sluis ligt,
kan
een
woordje
Nederlands en die legt
ons het een en ander uit.
Maar we zijn op een
zondag bij de eerste
Waalse sluis gekomen ,
op de Dender, en volgens
mij " doen" ze daar niet
aan papieren en verderop
dachten ze natuurlijk dat
het allemaal wel in orde
zou zijn.
Dan kunnen we genieten
van het liften. Met een
snelheid van 5 meter per
minuut brengt de lift ons
73,15 meter hoog. De
remmen
doen
het
uitstekend. En dan gaan
de deuren weer omhoog
en
kunnen
we
uitvaren.
Aan
het
remmingwerk achter de
sluis leggen we de
boot neer en bekijken
het gebouw goed van
deze kant. Wat een
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ervaring hebben we
achter de rug. Hoe
bestaat
het.
Wij
Nederlanders weten van
wanten
met
onze
waterwerken, maar hier
kunnen ze er ook wat
van. We drinken een
glaasje fris, met uitzicht
op het dal beneden ons.
Theo en Jaap gaan kijken,
of ze aan de binnenkant
van de lift kunnen kijken,
maar
komen
onverrichterzake terug.
Dan maar koffie en door
naar Seneffe. We nemen
de bocht naar het kanaal
Brussel- Charleroi. De
jetski’s in de bocht spelen
een spelletje met ons.
Proberen ons nat te
maken, de ramen staan
immers open? In Seneffe
komen we in een
vriendelijke,
beschutte
haven. Leggen aan en
drinken een borrel. Het is
erg warm vandaag dus
met koken doen we
gemakkelijk. “gas-arm”
zeggen we. Na het eten
lekker
douchen
en
kuiphangen.
Echt
vakantie!

Zaterdag 20 juli, . . . en met het Hellend Vlak naar beneden.
Het viel mee, vannacht
hebben
hier
een
met dé warmte. We
formidabel uitzicht over
hebben
toch
goed
de hoogvlakte en de vallei
geslapen.
onder ons, naar achteren,
Om 09.00 uur leveren we
waar we de rails steeds
de douchesleutel in,
verder zien verschijnen.
drinken koffie en gaan
Anderhalve kilometer legt
varen. Op naar weer een
de waterbak af, voor we
nieuwe ervaring, het
beneden zijn. Ook nu
Hellend
Vlak.
Een
worden de sluisdeuren
schepenlift die over rails
precies
op
elkaar
loopt en je (in ons geval)
afgestemd. En dan mogen
anderhalve
kilometer
we
uitvaren.
We
naar beneden brengt. We
bevinden ons nu ook
moeten
nog
even
weer op het kanaal
wachten, de waterbak is
Brussel-Charleroi . We
op dit moment beneden.
varen door naar de
Dat geeft ons de tijd om
jachthaven in Itter. Als we
de techniek te bekijken.
daar aankomen helpt de
Wat een constructie. En
havenmeester ons met
wat een techniek. Als de
afmeren. Er is een
bak omhoog komt, gaat
havengebouw, waar we
het
grote
betonnen
een koud biertje kunnen
contragewicht
omlaag.
drinken. Da's lekker. Dan
Eenmaal boven wordt
begint het licht te
met uiterste precisie de
regenen en gaan we de
beide sluisdeuren aan
ramen van de boot dicht
elkaar gekoppeld . De
doen. Maar de regen zet
deuren gaan omhoog en
niet door, dus maken we
de schepen, die erin
een wandelingetje in de
liggen, kunnen uitvaren.
omgeving. De sluis, met
Nu is het onze beurt. We
een verval van 14 meter,
varen de waterbak in en
bekijken we. We hoeven
maken vast aan de
er morgen niet door, we
bolders. Het reglement
gaan immers terug naar
zegt, dat we de boot met
Charleroi !
vier landvasten moeten
Ook schijnt er een
afmeren. De sluisdeuren
restaurant te zijn. We
gaan dicht en langzaam
zoeken er naar, maar het
zet de bak met water zich
blijkt een Italiaan te zijn,
in
beweging.
Het
met als nevenverdienste
schommelt niet eens veel.
een manege. En er is
Zelf kan je je op het
alleen maar pasta. We
platform vrij bewegen.
besluiten toch maar op
We lopen van voor waar
de boot te eten want er is
we in de diepte kijken, we
verder niets en pasta met
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paardenvliegen trekt ons
niet zo.
Een kopje koffie op de
Joker en dan komt er een
echte bui.
We lezen, computeren,
kijken de foto's en eten
op tijd.
Zondag 20 juli, een
fietsdag.
We
kunnen uitslapen
vandaag.
Gisteren
hebben
besloten, in dit gezellige
kleine haventje te blijven
liggen en van hieruit te
fietsen.
We
hebben
elektra, dus we starten
met warme broodjes bij
een uitgebreid ontbijt.
Na de koffie halen we de
fietsen voor de dag, in het
havenkantoor halen we
een platte grond van de
omgeving en stippelen
een route en een doel uit.
Al na 200 meter nemen
we de verkeerde afslag
en zijn we onze route
meteen kwijt. We nemen
steile hellingen in kleine
dorpjes, af en toe
kasseienweggetjes ( mooi
scabblewoord)
en
moeten nog maar eens
goed op de kaart kijken,
waar we nu eigenlijk zijn.
We zouden toch langs het
water fietsen?
Gezamenlijk komen we er
achter, dat het niet zo
verkeerd is, wat we
hebben gedaan, maar het
is niet de simpelste weg.
We kunnen onze tocht

vervolgen en fietsen langs
mooie korenvelden, leuke
dorpjes en over wegen,
waar we eigenlijk niet
mogen rijden. (Maar waar
dan wel? Langs de weg
zien we een roze
geschilderd restaurant,
vroeger
een
boerenhoeve, en eten
daar een heerlijke lunch,
klaargemaakt
en
geserveerd
door
de
uitbatende familie.

Dan fietsen we door, over
de steile heuvels. Wat is
Maandag 21 juli,
nationale feestdag.
Het is vandaag een
nationale feestdag in
België.
Wat er gevierd wordt,
weet niemand, maar
iedereen is vrij, de
winkels zijn dicht en de
sluizen
en
bruggen
worden bediend als op
zondag.

het nemen van zo'n berg
toch gemakkelijk met
onze elektrische fietsen.
We trekken er ook bekijks
mee. Vier van zulke
fietsjes is zeker een
bijzonderheid. Cobi filmt
zelfs fietsende voort nog,
maar als ze met moeite
een grote kuil op het
nippertje
ontwijkt,
stoppen we even om de
camera weer op te
bergen. We staan voor
een groot , lang huis.
Voor de poort staat een
kapel-achting huisje met
een gedenksteen voor
Pierre. Maar ook hangen
hier de postbussen en de
bellen
van
de
verschillende bewoners.
Zo kunnen ze elke dag
"goedemorgen" zeggen
tegen Piet. Op de heuvel

zien we de naald, die op
het Hellend Vlak staat.
Een baken in de ruimte.
We koersen er naar toe
en bekijken het invaren
van de boten en de start
van de waterbak. Ook nu
verwonderen we ons er
weer over. Morgen gaan
wij ook weer zo naar
boven! Langs het water
fietsen we terug naar
onze boten. We zijn aan
koffie toe.
Dat smaakt inderdaad
lekker.
We werken de logboeken
bij, lezen, doen makkelijk
met eten (we hebben
immers
al
een
uitgebreide lunch op) en
spelen ,'s avonds een
spelletje.

Dat zit ons niet in de weg,
want pas na de koffie
gaan we varen.
Na 4,5 km zien we het
Hellend Vlak alweer voor
ons. Per marifoon vraag ik
of we meekunnen. We
mazzelen. De bak staat
beneden
en
de
sluismeester
zet
de
lichten op groen. We
kunnen
invaren
en
vastmaken. We wachten

nog even op een bootje,
dat in de verte komt
aanvaren. Maar vlak voor
de sluis gaat die toch
aanmeren en dus gaan de
sluisdeuren dicht en
begint de procedure om
ons naar boven te
brengen.
Langzaam
worden
de
kabels
aangetrokken en wordt
dit zware gewicht naar
boven gebracht.
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Plan incliné de Ronquières

Binnen een half uur zijn
we 68 meter hoger en
anderhalve km. verder.
Ook nu is het uitzicht
adembenemend.
Zo ver je kunt kijken;
meer dan 50 tinten
groen!.
Beneden, boven, in de
toren,
overal
staan
mensen te kijken naar dit
wonder der techniek.
Als de sluisdeuren weer
op elkaar zijn aangesloten

krijgen we groen licht om
uit te varen.
We varen weer naar
Seneffe,
want
de
volgende
mogelijkheid
voor een haven ligt te ver
weg.
We zijn van plan om nog
wat te gaan fietsen, maar
helaas gaar het hard
waaien en krijgen we
miezerregen.
Dus we doen koffie, lezen
een boek en relaxen de
middag
door.
De
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havenmeester is er pas
om zes uur, we halen een
sepkey voor de stroom en
de douche en maken een
lekkere maaltijd klaar. We
keezen die avond en
team CenT wint. Ze willen
geen revanche want ze
willen
met
een
winstgevoel
naar
bed. Morgen vroeg op,
we hebben een heel stuk
te varen en 7 sluizen te
doen!!

Dinsdag 22 juli, over de
Sambre, door Charleroi,
naar Auvelais.
Om half acht gaat de
wekker. Snel wassen en
aankleden en dan maken
we ons klaar voor
vertrek. Ontbijten doen
we al varende en voor we
bij eerste sluis zijn, is dat
wel naar binnen. Het
miezert wat, we hebben
de lange broek aan. Wel
wat ongewoon, deze
vakantie. Voor ons vaart
een vrachtschip, iets te
lang om veilig mee te
gaan in de sluis. We
besluiten een schutting te
wachten. Dan komt er
nog
een
volgend
vrachtschip aan, deze is
beduidend kleiner en hier
kunnen we wel mee
schutten.
Dat gaat prima, we
hebben intussen zoveel
ervaring opgedaan, dat is
echt geen probleem meer
voor ons. Het vrachtschip
vaart uiteraard sneller
dan wij, maar bij sluis
twee en een ligt het toch
weer braaf te wachten en
kunnen we iedere keer
mee.
Na sluis één maken we
een haakse bocht in het
kanaal Brussel-Charleroi
en varen de Sambre op.
Deze rivier zal ons naar
Namen aan de Maas
brengen.
Allereerst komen we door
Charleroi, de eerste sluis
die we daar krijgen ligt
midden
in
het

hoogovengebied. Roest,
geroest staal, en nog eens
roest. Hier wordt het
vergane staal en ijzer
(schrot genoemd) weer
opnieuw gebruikt om aan
nieuw staal toe te
voegen. Het stuift roestig
stof. Blij dat we aan de
andere kant liggen. Als
we de sluis door zijn
komen we onder heel
veel bruggen door.

Varen door Charleroi

Geweven
in
het
stadsverkeer om de ene
met de andere oever te
verbinden.
Het
is
tenslotte één stad. Na de
bruggen
komt
de
industrie. Maar ook veel
gebouwen in verval. De
bedrijvigheid is met het
verdwijnen van de mijnen
wel heel veel ingenomen.
Maar gaandeweg laten
we de stad achter ons en
komen in een mooiere
omgeving. Wel ligt er heel
veel troep in het water.
Het lijkt wel of de Belgen
niet kijken naar hun
milieu. Ons doel voor
vandaag is Auvelais. Daar
kunnen we aan een
steiger
liggen
en
boodschappen doen. De
Lidl is vlakbij. Het nadeel
is, dat we praktisch onder
23

een spoorbrug liggen,
waar zeer vaak een trein
overheen gaat. En daarbij
wordt er ook aan de brug
gewerkt.
Zandstralen
maakt inderdaad een
helse herrie. Gelukkig
houdt dat om 5 uur op,
maar de trein blijft
komen en gaan. We
hopen
dat
we
er
vannacht wat minder last
van hebben. Her weer is
gedurende de dag steeds
mooier geworden en
kunnen we de lange
broek weer voor de korte
inwisselen. We stouwen
de boodschappen weg,
eten, en spelen 's avonds
de Keez revanche. We zijn
weer 7 sluizen verder en
totaal
vandaag
32.6
meter
gezakt.
Woensdag 23 juli, de
Maas af naar Namen.
Om 9 uur maken we los
en zullen varen naar
Namen, op de kruising
tussen de Sambre en de
Maas.
We
hebben
vandaag dus 25 km. te
gaan en 3 sluizen. Maar
we willen, zo mogelijk, op
tijd in Namen zijn.
Kunnen we alvast de stad
in!
In de eerste sluis van
vandaag schuiven we
achter een vrachtschip de
sluis
in.
Ruimte
genoeg! Het gaat prima.
We komen langs Floreffe,
waar een abdij boven op
de rotsen staat. Daarbij
een klein dorpje dat nog

bestaat uit heel oude
huisjes.
Een
openluchtmuseum
op
zich!
In de laatste sluis van
vandaag
is
de
vrachtschipper wel heel
ongeduldig. Hij vaart de
deuren er bijna uit!
Nog twee km. dan komen
we op de Maas. Veel
vrachtverkeer hebben we
tot nu toe niet gezien.
Benieuwd of het op de
Maas
anders
is.
We gaan naar de
jachthaven, een stuk aan
de
kade,
waar
vingersteigers
zijn
gemaakt.
Deze
kant van de Maas heet
Jambes. Vroeger hoorde
dat tot het bisdom Luik,
maar na lange tijd is dat
toch bij Namen gaan
horen.
We meren de boot af,
melden ons bij de
havenmeester. Die kan
ons helpen aan gas, zegt
hij. Hij wil ons met de

auto wel naar een
benzinestation brengen,
waar ze ook gasflessen
hebben. Tussen vijf en zes
uur heeft hij wel even
tijd. We gaan dus even de
stad in, maar zorgen wel,
er om vijf uur weer te
zijn. Helaas vergeet de
havenmeester
onze
afspraak. Morgen, om 9
uur.
Oké
Na het eten en de koffie
bezoeken we de citadel,
waar we vanaf de boot zo
op kijken. Een stenen,
fortachtig gebouw. We
gaan
veel
trappen
omhoog, langs allerlei
gebouwen, die oudheid
en stevigheid uitstralen.
In de middeleeuwen
bevond zich hier de
residentie van de Graven
van Namur, die door de
eeuwen
heen
is
aangepast aan de groei
van
de
krijgskunst.
Een hele geschiedenis
heeft
zich
hier
afgespeeld. We besluiten

Donderdag 25 juli, de Citadel
van
Namen.
Om 9.00 uur gaan Theo en
Jaap naar de havenmeester
om samen met hem gas te
halen in dé stad. Helaas is hij
er nog niet en hij meldt zich
gedurende de koffietijd ook
niet. We kunnen er dus niet
van op aan en besluiten naar
de Citadel te gaan. We lopen
alle trappen weer op en gaan
naar het toeristenbureau.
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dat morgen te gaan
bezichtigen door een
rondleiding te boeken.
Omdat het al aardig
donker wordt, gaan we
terug naar de boot, die
we aan de overkant zien
liggen.
We lopen hoger de berg
op, hopend over de top
snel naar beneden te
kunnen.
Opeens zien we een pad,
dat naar beneden gaat.
Het is geen officieel pad,
is bezaaid met puin, maar
we denken dat het
uitkomt
bij
de
brug, vanwaar we weer
naar de haven kunnen.
In het donker lopen we
het pad af en komen dan
op de weg, naast het
water. Prima gedaan, een
avontuur
in
het
avonduur!
Op de Joker nemen we er
nog een borrel op en
gaan tevreden naar bed.

Daar kunnen we voor €
6,00 p.p. een kaart
krijgen, waarop we een
rondrit, een rondleiding
door de middeleeuwse
gebouwen
en
een
ondergrondse rondleiding
krijgen. De tijden worden
op elkaar afgestemd en
zo beginnen we met het
treintje. Dat brengt ons
op de berg, achter de
citadel waar een arena is
gebouwd, een kerk, een
watertoren, al het soort
gebouwen, wat destijds
gebruikelijk was. Ook nu
wonen er nog mensen,
die langs de achterkant
van de berg omhoog
rijden. Aan de voorkant
kan je niet zien, dat er
nog zoveel op de berg is.
We eten een dubbele
bruine boterham met
kaas of ham in het
restaurant. Daarna gaan
we
naar
de
verzamelplaats voor de
middeleeuwse
rondleiding. We volgen
een aardige gids, die ons
trappertje
op
en
trappertje af leidt en
ondertussen vertelt, wie
hier woonde, (de graven),
hoe het ging met de
watervoorziening
(regenwater) en een
tentoonstelling die het
"kasteelleven"
laat
zien. Aansluitend gaan
we "ondergronds". Een
rondleiding
door
de
gangen
en
militaire
verblijven en dergelijke.

In oorlogstijd, en dat
kwam nogal eens voor,
bleven
de
soldaten
ondergronds in gasvrije
ruimten. Nou ja, ruimten,
alles krap en bedompt.
We lopen zo'n 900 meter
door gangen, spaarzaam
verlicht of soms helemaal
niet. De gids heeft een
lamp en soms is een
filmcamera
of
een
telefoon de bijverlichting.
Na ong. een uur komen
we
bovengronds
en
knipperen met onze ogen
tegen de felle zon. Via
een brug en de droge
gracht komen we weer bij
ons
vertrekpunt.
We lopen dan weer naar
onze boot via het pad dat
we de vorige avond in het
donker hebben gedaan.
Best wel steil, hier en
daar.
Salamandertjes
racen voor ons weg en in
de struiken ritselt het ook
behoorlijk.
Veilig en wel komen we
weer op de weg. Op de
boot is het warm. We
kunnen
de zonneschermen tegen
de ramen hangen. Zo
beperken we de warmte
enigszins.
De koffie smaakt ons
goed. Evenals het eten.
Omdat ons gas vandaag
niet
zal
worden
aangevuld, eten we een
maaltijd uit de oven.
Heerlijk!
's Avonds koffie én
kuiphangen. De avond is
zwoel. Maar toch fris
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genoeg om
slapen.

lekker

te

Vrijdag 25 juli, Huy.
Na een lekkere douche en
een ontbijtje gaan we,
uiteraard na de koffie,
varen naar Huy, een
volgende stop aan de
Maas. Twee sluizen zullen
we passeren, het verval is
niet zo groot, 5,25 meter
per keer. We raken er al
aardig aan gewend. Over
een paar dagen zullen we
bij sluis Ternaaien zijn, die
gaat 13,5 meter in een
keer!
De Maas is een mooie,
brede rivier, met aan
beide
kanten
hoge "bergen", bedekt
met veel groen en mooie
huisjes. Er is ook bijna
geen stukje recht. De
rivier meandert door de
natuur.
Het passeren van de
eerste sluis gaat prima,
we kunnen zo invaren. De
tweede sluis gaat helaas
net voor onze neus op
rood. Dat wordt even
wachten, maar ook dat is
niet erg. Tijd om een
broodje te eten en een
stukje te lezen. Dan is het
ook
onze
beurt.
Na de sluis varen we naar
Huy, een gezellige haven,
waar het zo kalm aan
toch vol komt met vooral
Nederlanders, de een op
weg naar België, anderen
weer op de terugreis naar
Nederland. We besluiten
vroeg te eten en daarna

het stadje, op zo'n 2 km.
Afstand, te bezoeken. We
eten, zoals Theo dat
noemt, een gasarme
maaltijd.
Daarna "doen" we het
stadje. Vriendelijk, oud,
typisch Belgisch, maar
met een leuk pleintje

waar het druk is met
etende, drinkende en
pratende mensen. Ook
wij drinken hier een
bakske koffie en genieten
van de sfeer. Voor het
donker wordt, gaan we
weer op de boot aan.
Onderweg kijken we nog

even bij een groep
kruisboogschieters
in
actie. Best interessant om
te
zien.
We nemen nog een
afzakkertje op de boot en
gaan op tijd onze kooi
opzoeken.

Zaterdag 26 juli, Luik.
Na de koffie maken we
los om naar Luik te varen.
Het weer is prima en
langs de Maas zien we
langzaam
het
groen
veranderen in de typische
waterkant- industrie; een
kerncentrale waar de
stoom uit de grote pijpen
omhoog
stijgt,
gips,
cement, mergel, erts,
grote steenblokken enz.
Veel om te zien en de
twee sluizen, die we
tegenkomen nemen we
met gemak.

Steeds dichter bij Luik
komen
we
en
de
bebouwing begint. Grote
appartementencomplexe
n verrijzen aan de
horizon. Maar ook mooi
versierde bruggen. We
passeren de plek, waar de
Ourthe in de Maas
stroomt. Dat doet me aan
Ria en Gerard denken.
Straks even bellen dat we
morgen hier nog zijn.
Vragen of ze op de koffie
komen!
In de haven van Luik
worden we in eerste
instantie langszij een

politieboot gedirigeerd .
Prima,
alleen
het
uitleggen
van
de
stroomkabel is hier niet
zo makkelijk. Als we ons
melden
in
het
havenkantoor vragen we
om een andere plek. Er
zijn nog vrije plaatsen in
de haven, hebben we
gezien. In overleg kan dat
geregeld worden. We
"verhuizen" , eten op tijd
en 's avonds gaan we de
stad in. Ook hier zijn
mooie oude gebouwen,
goed in stand en stijl
gehouden.

Luik, Barthelomeuskerk.
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Een gezellige drukte is het
ook hier. Met dit mooie
weer willen de mensen
wel buiten zijn.
We drinken koffie op een
terras, de ober is een
hippe jonge knul, met zijn
broek laag op zijn billen
en een kuif in zijn haar.
Hij denkt dat hij daar
indruk mee maakt, maar
niet op ons. Wij vinden
het
alleen
maar
lachwekkend.
Ook zijn er zwervers in de
stad, zij vragen om geld
voor eten. We denken dat
er geen eten, maar drugs
voor wordt gekocht en
trappen er daarom niet
in!
Op de terugweg naar de
boot komen we langs een
heel hoge trap. We gaan
er omhoog, maar moeten
diverse keren een pauze
nemen. Langs deze trap
staan huizen en de
voordeur komt dus op de
trap uit. Eenmaal boven
hebben we natuurlijk een
prachtig uitzicht. We
zouden nog zo'n 40
treden hoger kunnen,
maar
op
het
"uitzichtpunt" staat heel
veel groen, dus het
uitzicht zal niet veel beter
zijn dan hier. Dan horen
we de bel van de
ijswagen. Dat is totaal
onverwacht. Langs de
achterkant van de berg
kan je dus gewoon langs
de weg omhoog.

Uiteraard nemen we een
ijsje en gaan dan weer
naar beneden, alle 374
treden weer af!!!
Dat gaat natuurlijk sneller
dan omhoog. Mijn ijsje is
nog niet helemaal op als
we beneden onze weg
weer vervolgen. Langs
het water lopen we
richting de haven. Alle
bruggen zijn nu verlicht in
diverse kleuren. Prachtig
om te zien. Op de boot
nemen we nog een borrel
en vlak voor twaalf uur
gaan we naar bed.
Eenmaal in bed komt het
berichtje
voor
Theo
binnen. Van Fem., van
harte gefeliciteerd! Met
een glimlach slapen we
in.
Zondag 27 juli, feest.
Al vroeg ga ik onder de
douche. Op zo'n, toch wel
grote haven, verwacht je
iets uitgebreids.
Maar als ik de deur van
de douche open doe, zie
ik maar een douche in
een
douchebak
,
gordijntje ervoor, krukje
in de klein kleedruimte en
wat haken aan de wand.
Dat is alles, voor zowel de
mannen en de vrouwen.
Ik zoek naar de knop van
het licht, druk op een
grijze knop bij de deur,
maar het licht gaat niet
aan. Deur weer even
open, in het daglicht zie ik
ook nog een knop op een
andere muur. Dat is het
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licht! Als ik eenmaal
onder de douche sta,
bedenk ik opeens, dat de
deur niet eens op slot is.
Hoe moet dat dan? Op
goed geluk druk ik nog
eens op de grijze knop. Er
op gaat een lichtje
branden. Hopen dat dat
de deur op slot doet,
maar ik ben best gauw
klaar en droog me snel af.
Als ik eenmaal in het
kleedhokje sta, lees ik, in
de sponning van de deur!,
dat de grijze knop
inderdaad de deur op slot
doet.!!! Iets rustiger kleed
ik me aan.
Weer op de boot versier
ik met de vlaggenlijn het
schip. Er moet toch iets
duidelijk maken, dat hier
feest is?
We bakken lekkere verse
broodjes en ontbijten
rustig. Er is nog geen
gebak bij de koffie,
gisteren
waren
de
bakkers al dicht, maar dat
hoop ik later op de dag
goed te maken.
Na de koffie gaan we naar
de
beroemde
zondagsmarkt, die hier
vlakbij wordt gehouden.
De
havenmeester
adviseerde ons, de eerste
brug over te steken, dan
langs de Maas drie
bruggen te passeren,
oversteken en dan de
"markt " terug te lopen.
Zo'n 40 jaar terug liepen
Theo en ik ook eens op
een Luikse Zondagsmarkt,

en verbaasden wij ons
over de diversiteit van de
te kopen artikelen. Helaas
was het nu een gewone
markt geworden. Kleren,
sieraden, brood, groente
en fruit, kaas en worst.
Wel is het gelukt om
appelgebak te kopen.
En druk, druk, druk.!!
Half twee zijn we weer op
de boot, kunnen snel
even afwassen en dan
komen Gerard en Ria aan

boord om Theo te
feliciteren. Heel gezellig
drinken we koffie met
gebak en een borrel.
Theo beantwoordt menig
felicitatie- telefoontje.
Om vijf uur gaan we met
z'n allen naar de stad en
zoeken
een
eetgelegenheid.
We borrelen en eten,
lekker buiten met het
zicht
op
de
Barthelomeuskerk en de

reuring van de stad. Da's
genieten. Om kwart over
acht gaan we richting de
boot en stappen Ria en
Gerard weer in de auto.
Hun kat, die op het huis
past, wil nu wel eens
eten!
Wij drinken nog een kop
koffie en een borrel en
doen een keezje.
Tevreden met de dag
zoeken we daarna de kooi
op.

Maandag 28 juli, weer in
Nederland.
We vertrekken om half elf
richting Maastricht. We
gaan
weer
naar
Nederland.
De radio geeft alweer het
Nederlandse nieuws en
ook de sluiswachter kan
in het Nederlands worden
opgeroepen.
We varen na zo’n 4 km.
het Albertkanaal op.
Vanaf hier is de Maas niet
te bevaren vanwege de
sterke stroming . Bij de
ingang van het kanaal

staat een standbeeld van
koning Albert.
Na 3 km zouden we weer
voor de Maas kunnen
kiezen, dan moeten we
door de sluis van Monsin
en moeten we na 10 km.
weer een sluis nemen
naar dit kanaal. We
besluiten dat stukje Maas
te laten voor wat het is
en varen op dit kanaal
door tot we bij de sluis
van Ternaaien komen. Dit
is nog steeds Belgisch
grondgebied. Bij de sluis
moeten we een schutting

wachten. Dat zal wat tijd
kosten, want de sluis
heeft een verval van 14
meter! Niet erg, we eten
een broodje, kijken naar
de grotere scheepvaart
en lezen.
Als de sluis weer volloopt,
komt er kalm aan een
grote boeg tevoorschijn.
Het schip past maar net in
de sluis. Vandaar dat ze
naast deze sluis bezig zijn
met de bouw van een
nieuwe sluis, die twee
keer zo groot is!

Als het licht voor ons op groen staat, gaat
eerst het grote vrachtschip naar binnen,
en dan kunnen de plezierbootjes langs de
muren een plaatsje zoeken. Natuurlijk wil
iedereen bij een drijvende bolder, een die
automatisch met het schip meegaat naar
beneden.
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Wij zijn niet zo gelukkig,
er ontbreken best veel
bolders. Maar we meren
af bij een trap en hierop
zijn vaste bolders. We
moeten de lijnen zelf
iedere keer omsteken
naar een bolder, die dan
in zicht komt. Zo gaan we
14 meter naar beneden,
het grootste verval tot nu
toe!
Het gaat best snel en na
een kwartiertje varen we
de sluis weer uit. Sluis nr.
66 op onze tocht. Al snel
komt Maastricht in zicht.
We varen langs de Enci
fabriek, aan de voet van
de St. Pietersberg. En dan
zien
we
onze
eindbestemming,
een
kade
bij
de
St.
Servaasbrug.
Hier liggen we midden in
de stad. We zien een
bunkerschip en lopen er
heen. Er zijn gasflessen en
misschien kunnen we een
filter kopen voor het
toilet. De gasfles is niet
helemaal het
goede
merk, maar we besluiten
het toch te doen, ook
spreken
we
af,
woensdagmorgen
te
komen tanken (nemen
we gelijk de gasfles aan
boord) en het filter
wordt
besteld.
Alle
zorgen voorbij!
We lopen de stad is en
ook hier bruist het van
het leven. Theo is toe aan
nieuwe sandalen, dus die
kopen we, bekijken wat
oudheden, kopen een

ijsje en genieten van de
stad.
's Avonds regent het wat
en vermaken we ons met
een spelletje.
Dinsdag 29 juli, de St.
Pietersberg in.
We kunnen uitslapen, we
hebben vandaag geen
andere plannen, dan hier
in Maastricht te blijven.
We
willen
de
mergelgrotten
gaan
bekijken.
Voor
ons
allemaal is het jaren
terug, dat we er geweest
zijn. We weten er
eigenlijk niets meer van.
Maar het regent, van
hard tot harder. Op ons
gemak doen we koffie,
kopen en plaatsen Theo
en Jaap een filter in de
pomp van het toilet ,
werken het logboek bij,
lunchen nog op de boot
en
dan
gaan
we,
gewapend met paraplu's,
opstap.
Bij de VVV in de stad
vragen we de weg naar
de St. Pietersberg en
kunnen er gelijk kaarten
kopen om met een gids
naar binnen te gaan.
Zonder gids mag het
sowieso niet, je kunt er
gemakkelijk verdwalen.
Het is weer mooi zonnig
als we de berg oplopen.
Op het terras bovenop
drinken we een koel
drankje en dan gaan we.
De gids neemt ons mee
naar
een
stevige
ingangspoort. Hij telt zijn
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gasten, schrijft dat op een
briefje en dat hangt hij op
een bord bij de ingang.
Mocht er iets met de
groep gebeuren, of de
gids meldt zich niet op
tijd af, dan weten de
reddingswerkers hoeveel
personen er zich in de
berg
bevinden.
Gewapend met lampen
gaan we steeds dieper.
Gelukkig heb ik een vestje
meegenomen.
De
temperatuur is hier zo'n
10 graden. De gids
vertelt
over
de
"blokwerkers"
,
de
mergelzagers die grote
blokken mergel zaagden
en met paard en wagen
weer
naar
buiten
brachten. Zij moesten
voor elk blok tol betalen
aan de eigenaar van de
grond. Hoe dieper ze in
de grot zaagden, moest
dat soms aan meerdere
mensen. Een blokwerker
wilde dat niet en hij groef
een gat van 20 meter
diep en takelde zo zijn
blokken naar boven.
Uiteraard wilde toen
meerdere collega’s zijn
gat gebruiken. Kon hij
weer geld vragen.
In de grot zijn veel
kunstenaars aan het werk
geweest. Met houtskool
en verf zijn veel
tekeningen verschenen.
Doordat het er donker en
droog is, blijven ze goed
bewaard.
Menig
hooggeplaatst
bezoek is er geweest,

zoals
Napoleon
en
koningen. Met de mergel
zijn in die tijd veel kerken
en kastelen gebouwd en
konden de blokwerkers
best geld verdienen. Nu
wordt het alleen nog
gebruikt
voor
herstelwerkzaamheden
van die oude gebouwen
en brengt een blok van
een bij een bij een zo’n €
12.000,00 op. Maar de
cementindustrie van Enci,
die hier de berg afgraaft
heeft de langste tijd
gehad. Over vier jaar
verloopt de vergunning
en wordt niet meer
verlengd.
Na zo’n uurtje in de grot
was
de
rondleiding
afgelopen en kwamen we
weer bij het hek.
Maar buiten regende het
heel hard en onweerde
het. We hebben het even
afgewacht en zijn toen
snel weer naar het
restaurant gelopen. Met
een warme chocomelk
met slagroom en een
flinke punt Limburgse
vlaai kwamen we weer
lekker op temperatuur.
Door de regen liepen we
weer naar de boot. Maar
er stond geen wind, dus
was het geen probleem.
Aan boord lekker eten,
wat lezen en tevreden
naar bed.

Woensdag 30 juli, we
hebben weer gas.
Om tien uur drinken we
koffie en kunnen dan bij
het bunkerschip diesel,
gas en water innemen. Zo
kunnen we er weer een
poosje tegenaan!
We
gaan
naar
Maasbracht. Na twee km.
varen komen we in het
Juliana kanaal. Omdat de
Maas nu teveel slingert
en te hard stroomt, is er
uit economisch oogpunt
een kanaal gegraven,
waardoor de scheepvaart,
uiteraard de vrachtvaart,
veel sneller door dit
gebied heen is. Wat via
de Maas 50 km is, is via
het Juliana kanaal maar
35. Er zitten wel twee
sluizen in dus qua tijd zou
het voor ons niet
uitmaken.
Maar
we
mogen niet op de Maas
en dus toeren we door
het kanaal. Het is
evengoed een mooie
omgeving. De Belgische
rommel op de kades is
hier
duidelijk
niet
aanwezig. Alles ziet er
netter uit.
Bij de sluizen hebben we
hoegenaamd
geen
oponthoud. Het verval is
wat minder, dus schutten
gaat sneller. Direct na de
sluis
in
Maasbracht
kunnen we aanmeren in
de gemeentehaven. Deze
haven is nog niet zo oud.
Het steigerwerk is er
keurig.
En
dat
je
havengeld moet betalen
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en voor de douche, da's
logisch. Alleen is het wel
een beetje vreemd, maar
ook voor het weggooien
van je afval moet betalen.
Voor het afval??!! De
steigers moeten blijkbaar
snel
worden
afgeschreven"!
Na
een
verfrissend
drankje op de Maritiem
gaan we foerageren. De
Plus is niet zo ver.
Gewapend met tassen
lopen we die kant op.
Cobi, die hier als kind
vaak is geweest, ziet nog
best herkenning. De
schippersschool , waar ze
als kind kwam, is er niet
meer, maar het café waar
de vrachtbeurs in werd
gehouden, nog wel. Ze
besluit morgenochtend
nog eens terug te gaan.
We eten wat later,
stouwen
de
boodschappen
weg,
drinken nog een koppie
en gaan op tijd slapen.
Donderdag
31
juli,
Roermond.
Vandaag komt Ilse aan
boord met de kindjes en
zal een paar daagjes met
ons meevaren.
We hebben afgesproken
in Roermond elkaar te
treffen. Jaap en Cobi
blijven nog een paar
uurtjes in Maasbracht en
wij gaan na de koffie
varen. Het is niet zo ver
en de sluis bij Linne geeft
geen oponthoud. Als we
de haven binnenvaren

belt Ilse dat ze op het
station is. We moeten
nog een plaatsje vinden.
De havenmeester zegt
ons, niet veel meer te
hebben. Het is druk. Hij
geeft ons een plekje
langszij een steiger. Als
Jaap en Cobi komen,
mogen ze nog aan ons
afmeren. ‘s Middags gaan
we in Roermond naar de
Markt. Na een gezellige
avond op de Maritiem
maken we het kajuit-bed
op en slapen als rozen.
Vrijdag 1 augustus
We zijn al vroeg wakker.
Kindjes slapen niet uit! Na
het ontbijt en de koffie
varen we naar Venlo. We
meren af bij WSV
Poseidon, aan een klein
meertje. Helaas is het
geen zwemwater. We
wandelen wat in de
omgeving, lopen met
blote voeten in het gras,
dollen wat met de
kinderen en terug op de
boot maakt Theo de
kleine boot los en gaat
met Ilse en Sophie een
rondje doen. Dat koelt
wat af.
Voor de nacht maakt
Theo een bed in de kuip.
De
kussens
passen
precies. De slaapbank is
voor twee personen met
deze warmte wel wat
krap. Het slapen gaat nu
prima. Welterusten.

Zaterdag 2 augustus,
naar Venlo.
Vandaag gaan we naar
Venlo.. Ook nu hebben
we geen haast. Venlo is
niet zo ver. Wel weer een
sluis. We doen nog een
gezamenlijk koppie aan
boord gaan varen.
In Venlo kunnen we in
een plaatsje aan de kade
meren. Helaas zijn er
geen
sanitaire
voorzieningen,
maar
soppen in onze eigen
badcel lukt ook weer.
Venlo is een bruisend
stadje. Heel gezellig, veel
cafés, eetgelegenheden
en winkels. Het centrum
bij de deur! Als we
aanmeren gaan we op
zoek naar ijs.
Als we dat hebben, begint
het te regenen
en
schuilen we in de
draaimolen. Twee leuke
dingen in één. De
kinderen vermaken zich
dus prima. Zo wie zo is er
op de boot altijd wat te
doen. Morris met het
stuur en alle knopjes die
hij kan bereiken en
Sophie met kleuren,
kleien, vissen e.d.
Na het eten laten ze zich
makkelijk in slaap zingen.
. In no time is ze weg!
Gezellig drinken we nog
een glaasje met Ilse en de
buren.
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Zondag 3 augustus
Na een wat rommelige
nacht met Morris zijn we
om 7 uur echt wakker.
Ilse heeft de vorige avond
al haar spullen al ingepakt
in de rugzak. Het
aankleden en inpakken
gaat dus snel. Morris
voelt zich niet hellemaal
lekker en vindt het maar
niks. Hij wil wel leuk
doen,
maar
heeft
daarvoor
maar
vijf
minuten energie. Om
kwart over acht na een
ontbijtje gaan we lopen
richting het station. De
stad is nog in slaap.
Onderweg hebben we
nog tijd om het lopen
voor Sophie leuk te
maken. Springen op de
stoep, rennen op een
trap, zo gaat zo’n stuk
lopen best gezellig.
Het kopen van een
kaartje gaat snel en de
trein staat al te wachten.
Ik zwaai ze uit en vind het
jammer, dat ze gaan. Het
was heel gezellig dat ze er
waren
Terug op de boot maken
we het wéér gezellig.
Femmie en Nico komen
met de meisjes.
De Maritiem gaat met
hun visite varen om de
nacht op de Leukerplas
door te brengen. Helaas
moet
onze
visite
vanmiddag al naar huis,
dus blijven wij in Venlo.
Dat vinden de meisjes
niet zo leuk, ze willen
zwemmen. Maar hier kan

dat helaas niet. Er is hier
geen plekje voor. We
drinken koffie en Theo
krijgt
zijn
verjaardagscadeau.
Bordjes met de tekst"
ligplaats Joker" voor op
de steiger, waar de boot
gewoonlijk ligt. Het zijn er
twee en Nico zegt, dat die
ene voor boven het bed
is.
Dan gaan we het stadje
in.
We
zien
een
rozenkoningin en daarbij
een aantal "roosjes". zij
prijzen
een
rozententoonstelling aan.
Anouk en Nynke lopen er
een extra rondje voor.
We lopen nog wat
winkels
binnen
en
genieten van de drukte in
zo'n
stadje.
De
draaimolen draait nog
dus ook Anouk en Nynke
kunnen een rondje mee.
Nog wat drinken op de
boot toe en ook met
Anouk en Nynke ga ik
even naar het standbeeld
en de trappen. Dan gaan
ze weer naar huis. Na wat
strubbelingen met de
parkeergarage rijden ze
weg.
Wij ruimen de boot wat
op, drinken een kop
koffie en duiken in een
boek. Pas later maken we
eten. De lucht wordt
inktzwart en het begint te
regenen en wat te
onweren. Maar heel veel
komt er niet van. Wel
moet het licht wat snel
aan. We kunnen weer in

ons eigen bed en slapen
als rozen.
Maandag 4 augustus,
naar Mook.
Om acht uur gaat de
wekker.
We
gaan
vandaag een lang stuk
varen, dus daar beginnen
we direct maar mee. Na
de poedelbeurt in onze
eigen badcel maken we
los. Ontbijten doen we
onderweg.
Het
doel
vandaag is Mook. Dat is
zo'n 68 km verder. Jaap
en Cobi zijn gisteren naar
de Leukerplas gegaan en
gaan daarvandaan naar
Mook. Wij zullen zo
gaandeweg de dag ons
weer bij hen aansluiten.
Het varen, zo vroeg op de
dag is mooi. Het weer is
goed en het is nog rustig
op het water. Aan de kant
zien
we
mooie
recreatieplaatsen, waar je
met je caravan, tent en
bootje prima zou kunnen
verblijven. Maar blijkbaar
mag
je
er
niet
overnachten, want er
wordt nog geen gebruik
van gemaakt.
Vlak bij de Leukerplas
komen we de Maritiem
tegen. Zij gaan Linda en
Martijn ophalen, die in
Blitterswijk een hotelletje
hadden geboekt en daar
gisteravond in de regen
naar toe zijn gebracht.
Wij gaan alvast door en
hebben net een sluis
eerder bij Sambeek.
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Bij Cuijk worden Linda en
Martijn afgezet, daar
pikken ze de auto weer
op en rijden dan naar de
uitgezochte haven. Die is
niet begaanbaar, het ligt
er vol met kleine bootjes,
daar kunnen we niet
afmeren.
We
varen
verder de Mookerplas op.
Helaas is daar ook niet
echt een plekje om goed
aan boord te komen. Je
kunt hier uitstekend voor
anker, maar dat is de
bedoeling niet. We varen
terug en proberen de
afzetkade in Mook.
Ook hier liggen we te
onrustig.
Als
er
vrachtvaart
langskomt,
danst de boot flink op de
golven. Voor even is dat
niet erg, maar om de
nacht hier door te
brengen.....?
We gaan terug de
Mookerplas op, door de
brug en komen tenslotte
op de Plasmolen. Hier
gaan we de haven in.
Prima plekje! We meren
af en nemen ons gemak.
Jaap en Cobi arriveren
wat later.
's Avonds drinken we met
z'n allen nog een kop
koffie
met
echte
Limburgse vlaai en dan
gaan Linda en Martijn
met de kinders op huis
aan. Wij praten nog wat
na en gaan dan lekker
slapen.

Dinsdag 5 augustus, op
de fiets naar Nijmegen.
We gaan vandaag fietsen,
hebben we besloten.
Naar Nijmegen.
Om Nijmegen met de
boot te doen lijkt wat
onhandig. Er zijn geen
prettige
afmeermogelijkheden en
met de fiets zien we ook
nog
wat
van
de
omgeving.
Na de koffie halen we de
fietsen uit de bakskist en
fietsen, eerst langs het
Maas-Waalkanaal
en
daarna door bossen en
stad. We komen bij de
Waal, de grootste rivier
van Nederland
Het
stroomt
hier
behoorlijk. We kijken
naar de vrachtboten die
stroomopwaarts kruipen
en
de
boten
die
stroomafwaarts
gaan
vliegen ons voorbij. Wat
een verschil kan dat toch
uitmaken! We lunchen
aan het water. Op het
terras is het wat winderig,
de schaduw maakt het
fris. Ik trek er zelfs mijn
jasje bij aan. Maar het
broodje smaakt heerlijk
en gelaafd vervolgen we
onze fietstocht. Eerst
lopen we door een
steegje het centrum van
Nijmegen in. We moeten
hier best steil omhoog
lopen. Dat is onverwacht
grappig. De stad ligt best
wel hoog aan de Waal.
Leuke, levendige stad,
met
een
gevarieerd

centrum. We gaan op
zoek
naar
ons
aanknooppunt.
We
hebben
de
fiets
knooppunten aan boord
al uitgezet, maar toch
kijken we bij ieder
puntenbordje of we wel
goed gaan. Tuurlijk doen
we dat. We merken dat
het landschap hier lang
niet vlak is, veel vals plat.
Pas als je weer naar
beneden suis met een
gangetje van 40 km. merk
je dat je best wel omhoog
gefietst hebt.
Een ijsje onderweg is een
must. Bij de Spar, naast
de snackbar haal ik brood
en nog wat kleinigheden
en zo gaan we weer op de
boot aan.
Daar drinken we, ondanks
het wat late tijdstip, half
zes, toch eerst maar een
kop koffie. Lekker! Dan
koken, eten, afwassen. ‘s
Avonds een keezje toe.
Daar zijn we door alle
"kinderdrukte" al een
poosje niet aan toe
gekomen. Team JenT is in
vorm en geeft team
CenT 2 x klop.
Welterusten!
Woensdag 6 augustus, de
Waal af naar Tiel.
Na de koffie maken we
los en varen, via het
Maas-Waalkanaal richting
Nijmegen. Daar komen
we op de Waal.
Direct nadat we de
sluizen in het MaasWaalkanaal gepasseerd
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zijn,
roep
ik
de
verkeerstoren Nijmegen
op, ik meld dat we de
Waal op willen varen en
vraag
of
er
nog
bijzonderheden zijn. De
post antwoordt, dat er
wel wat opvarend verkeer
is en adviseert ons nog
even verkeerde wal te
varen
Dat betekent nog even
aan de verkeerde kant
van het vaarwater. Dan
kunnen we, als de
vrachtboten gepasseerd
zijn, oversteken. Dat lukt
ons natuurlijk prima. Op
de Waal staat zo'n 5 km
stroom mee en is het een
drukte van belang. Veel
grote scheepvaart komt
snel de Waal af, en
volgeladen schepen varen
met moeite tegen de
stroom in.

Op de oevers van de Waal.

Veel te zien, veel reuring
en met zo'n 13 à 14 km
per uur gaan we richting
Tiel. We passeren de
monding
van
het
Amsterdam-Rijnkanaal en
ook nu meld ik ons. Er is
geen
uitvarende
scheepvaart, dus we
kunnen in een stuk door
naar
Tiel.
Rekening
houdend met de stroom

varen we de haven van
Tiel binnen. Een gezellige
haven op steenworp
afstand van het stadje.
Helaas is het museum van
Flipje Tiel dicht, anders
harden we er zeker een
bezoekje gebracht. Nu
doen
we
wat
boodschapjes. ‘s Avonds
maken we plannen om de
volgende dag, bij goed
weer, te gaan fietsen in
de Betuwe. En koffie met
Appeltaart onderweg te
scoren.!!!
Donderdag 7 augustus,
naar Culemborg.
Het is mistig op de rivier
als we de gordijntjes
open doen. Het lokt nog
niet erg om de fietsen uit
de bakskist te halen. Eerst
maar koffie, zij het zonder
appeltaart. Cobi verwacht
vanavond bij het eten
Patrick en Floor met de
kids die op de terugreis
van hun vakantie zijn en
wil daarom toch nog
maar
even
wat
boodschappen doen. Dan
besluiten
we
naar
Culemborg te varen. We
kunnen daarvandaan ook
nog het rondje Betuwe
fietsen.
We varen twee km.
stroomopwaarts aan de
verkeerde wal. Dat is
veiliger dan de Waal 2 x

over te steken. De motor
knort, er moet wel
gewerkt worden. Hoe
makkelijk het gisteren
ging, nu gaan we maar 5
km per uur. Dan komen
we in de monding van het
Amsterdam- Rijn kanaal.
Gelijk is de stroom weg
en roepen we de sluis op
voor
een
schutting.
Achter ons zien we, nog
op de rivier, een schip
stroomafwaarts komen.
Het lijkt of die rechtdoor
gaat. Maar met veel
speed zet de kapitein
toch het roer om en het
schip zeilt de bocht om.
Gaaf om te zien, hoe deze
ervaren mannen met de
stroom spelen.
We schutten, het verval is
vandaag maar 10 cm. Dan
komen we op het kanaal.
Heel breed en met
"zachte " oevers. Dat
betekent, dat de golven
tegen de dijk omhoog
kunnen krullen.
Op het andere stuk van
het
Amsterdam-Rijn
kanaal zijn er harde
wanden en blijft de golf
maar terugkeren van de
wal, waardoor er veel
onrust in het water
ontstaat.
Aan het einde van dit
eerste stuk zijn er weer
sluizen, maar deze staan
open en we kunnen zo
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doorvaren. We komen
hier op de Lek. Ook hier
staat stroom, zegt de
verkeerspost. Zo'n 4 km.
De Lek is een prachtige
rivier , breed met een
vriendelijk
"
boerenlandschap" Op de
dijken lopen koeien,
sommigen staan zelfs tot
hun flanken in het water.
De melk koelen, zegt
Cobi. Het is nog droog als
we
Culemborg
binnenlopen. We krijgen
een havenplekje en doen
een bakkie. Dan gaat het
regenen.
Niet
meer
fietsen dus. Tijd om even
te lezen. Als het weer
droog is, gaan Theo en ik
naar het stadje. Kopen
een krant, een postzegel,
doen een kaart op de bus
en lopen een rondje. Leuk
klein stadje, met twee
aan een gesloten pleinen,
vol terrassen en leuke
winkels. De twee pleinen
zijn gescheiden door een
stadspoort. Heel gezellig.
's Avonds doen we koffie
op de Maritiem. Er zijn
kennissen van Jaap en
Cobi aan boord. En we
bellen nog met Ilse en
met
Femmie,
die
vannacht op vakantie
gaat. Met de laatste
goede raad van haar
moeder.

Vrijdag 8 augustus,
Utrecht.
Tijdens de koffie op de
Joker besluiten we, naar
Vreeswijk te varen. Dat is
de invaart naar het
Merwedekanaal, vanaf de
Lek. Van daar af kunnen
we zien, of we nog verder
willen. Er wordt nl. veel
regen verwacht . We
moeten eerst nog door
sluis Hagestein. Nr. 75 op
onze trip. Even wachten,
de sluis komt net
omhoog.
Moeiteloos nemen we
die. Nauwelijks twee km.
verder is sluis Vreeswijk.
Hier
gaan
we
de
gemeente Utrecht al
binnen. We besluiten
nog even verder te varen.
Het is in Utrecht zelf heel
gezellig liggen en dan
kunnen we morgen een
museumpje doen en de
stad onveilig maken. We
moeten dan door nog
door de zuidersluis en
aan de andere kant van
het
AmsterdamRijnkanaal
door
de
Noordersluis.
Bij
de
zuidersluis moeten we
een schutting wachten en
meren de boot dus even
af. Of we daar een tak in
de boegschroef hebben
gekregen of al eerder,
maar bij het binnenvaren
van de Noordersluis
merkt Theo dat de
boegschroef vast zit. We
redden het ook zonder,
een duwtje van de kant
en we varen er zonder

moeite uit. Maar bij een
lage steiger, ergens aan
de kant, gaan we toch
proberen de tak eruit te
krijgen.
Het
regent
intussen best flink, maar
de temperatuur blijft
goed en er is geen wind.
Op zijn knieën op de met
eenden-poep besmeurde
steiger kan Theo wel de
tak
zo
goed
als
verwijderen, maar er zit
ook een stuk net omheen.
Dat krijgen we er niet
zomaar uit. We gaan
verder in de hoop, dat we
de boegschroef niet echt
nodig hebben. In de
Catharijnesingel in hartje
Utrecht meren we af. Na
de koffie laat Theo de
rubberboot zakken en
daarin
gezeten
en
gehangen lukt het Theo
en Jaap het net te
verwijderen.

Gelukkig!!
Als we door de stad
varen, overmorgen is het
wel lekker, weer op de
boegschroef te kunnen
rekenen. We bellen even
met Piet om hem te
feliciteren. 60 geworden
vandaag.
Na het eten gaan we de
stad in. Er zou een grote
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happening
met
rubberbootjes zijn. We
merken er niet veel van,
maar genieten toch van
de sfeer en de koffie op
het terras. Altijd mensen
in de stad. En doordat het
lekker weer is, is de
stemming uitstekend.
We drinken aan boord
nog een borrel toe en
gaan rustig slapen.
Zaterdag 9 augustus,
naar het
Spoorwegmuseum.
We hadden het plan, uit
te slapen. Maar om half
negen
komt
de
havenmeester langs en
die klopt ons wakker. We
betalen gelijk maar voor
morgen, kunnen we dan
wel uitslapen!
Om 10 uur drinken we
koffie op de Maritiem,
gaan nog even op zoek
naar brood en maken ons
dan klaar om naar het
Spoorwegmuseum
te
gaan. Dat kunnen we
lopend af.
Wat een leuk museum.
Niet alleen voor kinderen,
maar ook voor ons. De
geschiedenis van de
spoorwegen met al zijn
ups en downs. De eerste
lijn van Amsterdam naar
Haarlem, de oorlogstijd
waarin
de
oude
goederenwagons
vol
joden en zigeuners naar
de
diverse
kampen
werden getransporteerd.
In die oude wagons hoor
je nog de verhalen van de

mensen die moesten
gaan. We klimmen naar
het seinhuisje, waar een
oud-machinist ons uitlegt,
hoe het omzetten van de
rails en de seinen vroeger
ging. Maar ook de
moderne tijd is aanwezig.
In gebouw vijf "doen" we
de vuurproef. We nemen
plaats in de trein en
moeten zelf!!! optreden
als stokers, machinist en
remmers op een traject
dat visueel in beeld is
gebracht.
Het
loopt
helemaal uit de hand,
maar komt uiteindelijk
toch weer goed. We
vermaken ons kostelijk.
Ook in loods 3 gaan we in
een trein en rijden over
een oud emplacementen,
door het donker en
komen van alles tegen,
onverwacht
uiteraard,
hebben
een
"bijna"
aanrijding maar komen er
toch weer goed vanaf. Op
het rangeerterrein staan
oude
treinen,
een
posttrein, boemeltjes en
ook de koninklijke trein.
De mannen zijn vooral
geïnteresseerd in de oude
locks, die er staan. Cobi
en ik hebben "oja"
momenten bij het zien
van
oude
koffers,
perronklokken en dat
soort zaken. Leuk om te
zien. Als het sluitingstijd
is moeten we eruit. We
lopen terug naar de stad
en besluiten gelijk een
eetgelegenheid
te
zoeken. Een kennis van

Jaap en Cobi werkt in de
"zakkendrager" in de
Zakkendragersteeg en we
gaan daar even kijken. Er
is plaats, we gaan aan
tafel. In de tuin staat
een Rode beuk die meer
dan tweehonderd jaar
oud is. Groot, hoog en
breed staat hij daar.
Machtig om te zien. We
eten er heel lekker. Een
aanrader! We krijgen na
het eten een kopje koffie
van het huis en dan gaan
we weer naar de boot.
Daar nog een " koppie en
een keezje" toe dan naar
bed. Morgen varen we
weer verder.
Zondag 10 augustus, over
de Vecht naar Weesp.
Na de koffie maken we
los en varen door de
Oude Gracht richting de
Weerdsluis aan de andere
kant van Utrecht.

Utrecht, Oude Gracht

We moeten er wel even
wachten, de sluis moet
nog worden geschut voor
de andere kant. Als de
schepen aan onze kant
uitvaren, is het onze
beurt De deuren gaan
best wel snel dicht, maar
vervolgens moeten we
met het schutten best
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lang wachten. De heren
sluismeesters zijn zeker
hun lunch aan het eten.
Dan kunnen toch gaan en
varen we de Vecht op.
Wat een mooie rivier is
het toch. Eerst komen we
de woonarken tegen,
waar
vroeger,
of
misschien nu nog wel, de
hoertjes
zaten
van
Utrecht. De gemeente
heeft hier inmiddels een
stokje voor gestoken. Dan
komen we kalm aan, je
maar hier maar zes km.
Varen, door Oud-Zuilen,
Maarssen en Breukelen.
Mooie, statige huizen,
aangekleed
met
fantastische tuinen. Je
zult er maar wonen! Het
is wat beginnen te
regenen, maar we zitten
lekker
binnen.
De
bruggen gaan snel voor
ons open. En later komt
ook de zon er weer bij.
Als we bij Nigtevecht de
Vecht vervolgen, komt er
wel een heel dikke
wolkenpartij onze kant
op.
De
weerwaarschuwing kwam
uit op code geel, dus we
proberen voor het ergste
weer bij Weesp te zijn. De
brug en de sluis bij Weesp
gaan pas om half zes
weer draaien, maar het is
bijna zo laat, als we daar
aankomen. Maar de
regen wacht niet zo lang.
We krijgen een heftige
bui. Ik zoek mijn regenpak
op. Heb ik een laagje als

ik zo direct naar buiten
moet om af te meren.
Maar voor we door de
brug zijn, is de regen
gestopt en schijnt de zon
weer. Mazzel toch!
We meren af in het
centrum van Weesp. Wel
als derde boot op rij,
maar zo druk is het nu
toch niet meer, en
morgen om negen uur
gaan de bruggen pas
weer open. We kunnen
dus rustig slapen.
Na het eten haalt Jaap
een lekker ijsje, wat we
op de boot opeten. Hij
wist nog dat de ijsboer
vlak om de hoek is. Koffie
toe, spelletje toe en pas
laat naar bed.
Maandag 11 augustus,
Amsterdam.
Eerste werk vandaag is
naar de supermarkt en
geld pinnen. Het is hier
vlakbij, dus geen moeite.
Terug op de boot is er
koffie. Patrick komt Jay
brengen, die vaart een
paar daagjes mee. Even
bijpraten en dan gaan. Jay
komt tenslotte om te
varen, dus wil hij ook snel
gaan!

Als de brug weer open
gaat, kunnen wij er ook
door. Langs dit vaarwater
gaan we nog even water
tanken en zien dan een
andere
Bege.
Deze
mensen hebben de boot
nog maar net. Het blijken
de mensen te zijn, die ons
in het voorjaar hebben
gebeld
om
wat
informatie. Zij hebben
dus inderdaad de boot,
die zij destijds op het oog
hadden, gekocht. We
wisselen onze adressen
uit. Wie weet worden ze
ook lid van de club.
Dan varen we verder en
moeten het AmsterdamRijnkanaal oversteken. Er
komen juist enkele grote
schepen aan, waar we op
moeten wachten. Dan
snel naar de overkant. De
brug bij Driemond staat
nog open en we kunnen
er nog door. Over de
Gaasp varen we naar
Amsterdam. Hier is het
druk op het water. Veel
rondvaartboten, die met
ons geen enkele rekening
willen houden. Willen we
net onder een brug
doorvaren, komt er met
luid getoeter een aan. Hij
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wil voorrang! Die krijgt ie
ook en achter hem nog
zes andere ook. Druk,
druk, druk, maar we,
vooral Theo, hebben het
onder controle. Dan
steken we het IJ over en
varen bij de Sixhaven
naar binnen. En dan
begint het weer te
storten! In no time zijn
we doornat en er is niet
eens plaats! Laat dat dan
direct weten! Met moeite
kunnen we keren. Dan
maar bij Aeolus, een
haven wat verderop
proberen. Maar hier
staan drie rode lichten op
het havenhoofd. Ook
geen plaats meer. Kijk!
Dan weet je wat. We
gaan
door
naar
Amsterdam Marina. Daar
is nog wel een plekje voor
ons. En ook hiervandaan
kunnen we morgen met
de pont richting de stad.
We willen naar NEMO!
We drinken
koffie, lezen wat, doen
een borrel en gaan eten.
Weer een dag om. We
komen steeds dichter bij
huis en het eind van onze
vakantie!

Dinsdag 12 augustus,
eerst naar NEMO, dan
door naar Zaandam.
Gisteravond hebben we
veel regen en onweer
gehad, en nog is het niet
over. Als ik naar de
douche loop, moet dat
met de paraplu. Best een
eind,
in
een
oud
verlaaddok hebben ze de
haven gemaakt. Waar de
kranen stonden om de
schepen leeg te maken, is
nu een kantoorpand
gemaakt en waar de
schepen lagen, dat is nu
de passantenhaven. Maar
de douches mogen er
zijn. Qua ruimte lijkt
het onze eigen badcel.
Lekker ruim en de kraan
blijft lekker lopen. Daar
geniet ik even wat langer
van!
Terug op de boot gaan we
ontbijten en maken we
ons klaar om met de pont
het IJ over te steken.
Door het centraal station
en dan links uit naar
NEMO. We zijn er lekker
op tijd. Het is nu nog
rustig.
Allerlei
wetenschappelijke
proefjes zijn hier te doen.
Jay
Crezee
geniet
zichtbaar,
op
vijf
verdiepingen en een mooi
dakterras.
Maar
gaandeweg de dag wordt
het hier toch wel erg
druk. Om 3 uur gaan we

weer op de boot aan. We
drinken koffie op de Joker
en besluiten dan nog
even te gaan varen
richting Zaandam. Dat
scheelt alvast wat voor
morgen, want dan willen
we toch echt thuis zijn.
We meren weer af bij
Dekker Watersport, waar
we
vanavond
zullen
blijven. 's A avonds
nemen we de vakantie
nog eens door, wat we
allemaal hebben gezien
en beleefd. Tevreden
gaan we naar bed.
Woensdag 13 augustus,
het zit er op.
Om half negen gooien we
de trossen los en varen
we naar de sluis te
Zaandam. Het wordt de
kleine sluis, want de
grote, waar we op de
heenweg
nog
door
konden,
wordt
gerenoveerd. Maar het is
leuk in de kleine (Groote)
sluis.

Zaandam, historische Groote
Sluis

Vroeger ging de
scheepvaart altijd
hierdoor. We passen nu
met moeite met onze
beide boten in de sluis, zo
klein is ie. De bediening
gebeurt met de hand
door de vrijwilligers. Het
gaat hartstikke goed, we
zijn in no- time geschut
en kunnen onze tocht
vervolgen. Zonder
oponthoud komen we in
Akersloot aan. We doen
nog een afsluitend
'bakkie' op de Maritiem
en nemen dan afscheid
van elkaar.
Zes en een halve week
waren we met elkaar
onderweg. We hebben
1042 km gevaren, 81
sluizen gedaan, veel
gezien, veel meegemaakt
en veel nieuwe indrukken
gekregen. Thuis gaan we
"herkauwen".
Tijdens het laatste stukje
naar Waarland ruim ik
alvast wat kastjes op, doe
wat tassen vol, maak hier
en daar schoon, kortom,
de vakantie is voorbij.
We meren af aan onze
steiger met een voldaan
gevoel. 't was mooi, maar
het is ook weer goed om
thuis te
zijn. Gelukkig hebben we
de foto's nog!
Tine en Theo
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