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Van het Bestuur

regen valt druilerig neer, dat is lang geleden ...
Na de lange warme en droge septembermaand,

ga je bijna geloven dat

het nooit meer winter wordt. Dit voorjaar dachten we nog dat het nooit
zomer zou worden en uiteindelijk
seizoenen zijn ogenschijnlijk

kwam er geen einde aan. De

in de war.

Wat is er veel gevaren dit seizoen! Grote tochten zijn ondernomen

en

Activiteiten commissie 2016/17
14

België, Frankrijk en Duitsland zijn uitgebreid verkend. Een grote groep

Vlaggebruik boot /haven
18
Frankrijk zomerreis 2016
33
Vacantie zeilen Friesland '46
feuilleton vervolg en slot

Nederland

35

pompinstallatie

Recepten/puzzels
37
Laatste nieuws

ook het rioolwater van een toilet en douche kan

leden blijft liever op Nederlandse

wateren en ze hebben helemaal gelijk;

is prachtig en kent een gevarieerd vaargebied.

Deze zomer is er voor de G.M.C. veel werk
verzet: op het eiland is waterleiding
en er is een vuilwaterinstallatie
de laatste is bovendien

wegpompen.

aangelegd

gekomen. Voor

een zware

aangebracht,

die in de toekomst

Op de haven is het stuurhuis uitgebreid. We zijn nog een

beetje onwennig met de ruimte. Zodra het schilderwerk
komt er nieuwe vloerbedekking

binnen klaar is,

en gaan we het meubilair aanpassen.

Veel vrijwilligers hebben aan de projecten een bijdrage geleverd.
Activiteiten,

die een springlevende

en financieel gezonde vereniging

laten zien.

Denk om

Zoals elk jaar, zijn passanten dit seizoen bij ons te gast geweest. De
ontspannen

onze
adverteerders!

benoemd,

sfeer en de gastvrijheid worden regelmatig positief
evenals de veiligheid. De aantallen passanten

goede faciliteiten

lijken ondanks

niet meer toe te nemen. De landelijke trend, dat de

watersport wat vergrijst en in omvang afneemt, is ook bij ons voelbaar.
Een toename van liggelden door bezoekers, kan alleen nog uit
creativiteit

komen.

Voor het komende winterseizoen

maken we de schepen winterklaar.

Daarna tijd om elkaar vooral op de Witte Zwaan te ontmoeten.
oktober mag ik samen met u nog een keer terugkijken

Op 26

op mijn grote reis

en begin november komt mijn boek hierover uit. Zodra een datum
bekend is, zal ik u dat laten weten, want vanzelfsprekend

wil ik de

feestelijke uitreiking van het eerste boek op de Witte Zwaan vieren.
Het vaarseizoen is formeel al afgesloten en woensdag 16 november
Bestuur, redactie en auteurs aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden in de ingebrachte artikelen
en advertenties.
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hoop ik u op de algemene ledenvergadering

te treffen.

Aldert Hesseling
voorzitter
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oktober 2016

Club

Pagina 2

G.M.C STEIGERCOLUMN

Noot vanuit het Bestuur,

Voor de ledenadministratie,

is

Drup, drup, drup, tis droog de zon schijnt en drup, drup, drup maar op

het belangrijk om alle gegevens

onderzoek uit niet op de boot niet bij de buren waar komt het weg de

op orde te hebben daarom dit

steiger op en daar kringelt als maar op het ritme van drup, drup, drup en

verzoek om gaarne

mooie druppel water het water in das ook wat waterleiding lek melding

uw adres,

email en telefoon gegevens te
controleren
bij

in de ledenlijst en

veranderingen/fouten

dit

gedaan bij de havenmeester
gehandeld

plankie

van dienst, er word naar gekeken en er word

eraf nog een plankie

eraf

boosdoener al een lekke koppeling waterpomptang

daar hebben

we de

erbij heb jij er ook een,

tuurlijk het is onmisbaar stuk gereedschap op de boot met twee tangen

door te geven aan de secretaris

komt de koppeling los inmiddels tweede mannetje erbij en ploep er valt

via

ogenschijnlijk iets int water zal wel water zijn wat er nog in de leiding zat

admin istratie@groningermotorbootclub.nl

spulletje weer aangesloten en water er weer op nu stroomde het langs de

Zo blijft u bereikbaar in geval

koppeling, waar mannetje

van

pakking is int water gevallen 0 ringetje waar halen we die weg mannetje

of

onverhoopte
mededelingen

bestuur

of

calamiteiten
vanuit
van

het
de

havenmeesters.

twee al bang voor was is dus waarheid de

twee zou het aan de directie vragen of er nog een ringetje van af kon voor
de vereniging, zal toch wel maar kon moeilijk worden uiteindelijk,
toch het 0 ringetje weten te bietsen en weer de boel aangesloten

maar
lek

gedicht en nadat de plankies er weer op waren geschroefd was de klus
geklaard

Mvg. het bestuur

.

Ook een leuk stukje vanaf de steigers, spelregels zijn er niet maar we noemen geen
namen, schrijf het op en mail het naar steigernieuws@klaaswoning.nl
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Van de Redacteur

Bij het Najaarsnummer

Nr. 49 van het Steigernieuws.

Het zomerseizoen is ten einde en de kou doet zijn intrede wat hebben we lang van mooi weer mogen
genieten al kwam het wat langzaam op gang dus was het en een mooi goedmakertje van moeder natuur dat
de temparaturen bovengemiddeld bleven en de regen om ons heen trok, maar ondertussen stroomde de
haven weer vol ieders weer op z'n eigen plekje want 1 oktober gaat de winterdienstregeling weer in en is het
vaarseizoen beëindigd de rust keert weder over de haven boten niet meer bemand ontdaan van alle sier en
proviand vredig heen en weer wiegend op de zuiging en golfjes die de haven binnenrollen.

Het zomerse verloop van uw redacteur, steeds maar ertegen aanhangen klaas je moet met de boot aan de slag
dan sta je er en denk je waar moet ik beginnen ja het eerste begin is moeilijk. Dan maak je een start eerst
maar de roestplekken langs ontroesten en behandelen zo dat schiet niet op zeg daar zit meer tijd in dat
menigeen denkt, uiteindelijk de boel schuur klaar en dan met waterproof het roef dak schuren (zweten
dokter) maar het water kon niet genoeg zijn want het verdampte heel snel na het schuren de boel schoon
gemaakt en kon ik gaan verven het eerste resultaat zag er zo goed uit en gaf zoveel motivatie dat het toen rap
ging voorramen eruit BB zijde ramen eruit behandelen verven ramen erin en dan SB zijde nog effe dat was al
een hele vooruitgang dat dat klaar was stuurhut dak nog gedaan en toen konden de masten weer uit de tuin
wat een ondingen die hebben deze zomer de
hele tuin wel gezien overal lagen ze in de
weg blij dat ze weer fier op de boot staan en
maakt de boel af tot slot de dekken nog
kunnen doen het vreet tijd maar de dagen
worden rap korter zeven uur half acht gaat
het ligt al uit en sta je in het donker te
krabben jammer maar de kuip is dus blijven
liggen dat word dus een voorjaars klus het
lakwerk gaat mee naar huis en kan daar dan
lekker in de weg liggen maar ik kan er wel
mooi aan werken deze winter zodat het
volgend voorj aar weer fris in de lak naar de
boot kan tot zover mijn zomer op de
boot
, en nu bezig met het
Steigernieuws
Wat een dikke reizen hebben een aantal leden gemaakt we hebben copy, zelfs is me al een stuk toegezegd
voor het voorjaars nummer, dat wil nog niet zeggen dat u op uw lauweren kunt gaan rusten ik verwacht toch
wat meer interactie vanuit de leden ook al zijn het maar kleine bijdragen het blad kan echt niet zonder u dus
een oproep voor stukken van artikelen, foto's, interessante wetenswaardigheden en alles wat er bij u leeft: alle stukken
zijn welkom. Artikelen en foto's ideeën kunt u digitaal aanleveren op steigernieuws(a klaaswoning.nl of met mij
overleggen ik sta voor van alles open om het blad aantrekkelijk te houden voor u en onze andere lezers.
Klaas Woning

Artikelen gaarne zonder opmaak in Word, en alle foto's los bijgeleverd! Dit vergemakkelijkt de opmaak aanzienlijk.
GMC Steigernieuws
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Uw adres voor de juiste zorg van uw
vaartuig en/of boot!
Totaalleverancier van EPIFANES bootlakken en
antifouling en toebehoren!

Van Dijken Verf- en Vloeren
Nieuwe Ebbingestraat 91 - Groningen

de Verfboer Verfgroothandel
Hendrik de Vosweg 6 - Jubbega

050-8700055

voor bedrijf en particulier
0516-462090 * www.verfboer.nl

r

Opening vaarseizoen Toertocht GM C 2016

Rondje Groningen- Drenthe- Friesland-Groningen
Dinsdag 3 mei.
Jippie. We gaan morgen weer los. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Iedereen is weer in touw. Nog iets
ophalen van huis, boodschappen doen, boot nog even netjes maken enz. enz. Henk van de Zwaag wou
natuurlijk zijn boot super netjes hebben want hij en Martha gingen voor het eerst mee. Hij was zo druk bezig
dat zijn spiksplinternieuwe luiwagen overboord ging en zonk. Gelukkig wel weer opgevist.

Woensdag 4 mei.
Vroeg op, want om 7.45 uur palaver in het Stuurhuis. Grietje heette iedereen welkom en wenste iedereen
een goede en plezierige vaart toe. Jan heeft de sluisindeling bekend gemaakt om de tocht zo spoedig mogelijk
te laten verlopen. Na een lekker bakje
koffie en een plakje cake werden de
boten
Antje,
Rokina,
Kon- Tiki,
Waterlelie, Grietje, Compaan, Sjaloom,
Jolanda,
Tial
Suuroverste,
Bianca,
Enterprise, en 4 Seasons uitgezwaaid door
havenmeester Jan v/d Laan en Johan
Dijken.
De eerste vaardag verliep
voorspoedig en om 14.00 uur lagen alle
boten aan de kade bij Vries.
We hadden geluk, want na een lange tijd
van koel en vies weer werd het opeens
mooier en na gelang de tocht duurde,
werd het steeds beter. In Vries hebben we stoelen en tafels aan de wal gezet en met z "n allen koffie
gedronken en natuurlijk een afmeerborreltje. Intussen bleven de grappen en grollen maar komen.
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NAVIGATIE
MOTOR

/ ELEKTRONICA

& TECHNIEK

BOEKEN / KAARTEN
SCHEEPSTUIGERIJ
VEILIGHEID

/ REDDINGSMIDDELEN

VERF & ONDERHOUD
ZEILKLEDING
NIEUWSTE
POMPEN

TRENDS
/ SANITAIR

_~w,~
~osterhaven
Oosterkade 3-4, Groningen
tel. 050 3140892
www.watersportcentrumoosterhaven.nl
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Donderdag 5 mei.
Met z'n allen op de fiets Drenthe in. Behalve Chienes en Janny, want die hadden de fietsen vergeten en
bleven gezellig op het achterdek zitten onder het genot van een kopje koffie. Sietse wist een mooie
natuurlijke route en we kwamen uit bij
een gezellig restaurant, vlak aan de
Drentse Aa. Even uitrusten en wat
nattigs en lekkers genuttigd met een
prachtig uitzicht over het landschap
met de Aa. Een kleine domper echter.
Martha moest uitwijken voor een
amateur wielrenner, die met grote
snelheid voorbij raasde. Ze viel en had
een pijnlijk en beschadigd been. Een
gelukje dat een passerende dokter de
wond bekeek en constateerde dat het
niet gebroken was. Toch moest ze met
Henk terug naar de boot. Heel jammer.
"s Avonds met z ' n allen naar het restaurant Vriezerbrug alwaar de familie Davids, Hesseling, Kramer, Jan
v/d Laan, Leinenga en Zuidema bij ons aan sloten voor een heerlijk lopend buffet. Omdat Aldert en Anne
wat aan de late kant kwamen werd er hier en daar geopperd dat ze het restaurant misschien niet konden
vinden. Doch als je Antartica, Japan en Ijslaad kunt vinden, dan vind je Vries zeker. Dus geen paniek.
Nadat Gerda iedereen welkom heette en Jan nog verdere details besprak over de tocht, konden we smullen
van al het lekkers.
Vrijdag 6 mei.
"s Morgens op tijd vertrokken

omdat we die dag naar de jachthaven van Diever wilden. De Rokina en
Entreprise zijn weer naar Groningen terug gevaren i.v.m. andere verplichtingen. Misschien volgend jaar een
herkansing. Met 10 boten verder. Bijna iedereen ging gesmeerd door de sluizen en na een tussenstop in
Smilde waren alle boten om 16.30 uur afgemeerd in Diever.
Grietje had nu brood genoeg. "s Morgens verwend door
Gerda met een bord met heerlijk gevarieerde broodjes.
Doch er lag ook nog een lekker half gesneden bruin voor de
deur. Dank voor de anoniemen gever! Ze had gisteren
namelijk gezegd dat ze geen brood meer had. Nu dus
genoeg. Na het afmeren was er natuurlijk weer een
afmeerborrel, na de koffie. Dit alles werd bij gestaan door
accordeonmuziek van Antje en Taeke. Alle bekende liedjes
kwamen voorbij en iedereen zong mee. Reuze gezellig en
....... mooi weer.
Zaterdag 7 mei.
Om 9.00 uur vertrokken naar Meppel, alwaar we om 13.30 uur met alle boten aan de kade van de
Industriehaven afmeerden. Gezellig bij elkaar. Sommigen gingen nog even de stad in om boodschappen te
doen of zo maar. "s Avonds aan de wal met de hele club om de verjaardag van Alie Boonstra te vieren. Ze
trakteerde op lekkere soesjes en wat voor de dorst. Dikke pret.
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Maandag 9 mei.
In de ochtend eerst barbequevlees en stokbrood gehaald i.v.m. de aankomende traditionele barbeque. Om
11.00 uur vertrokken en via de Beulakker naar Muggebeet om een plaatsje te zoeken voor alle boten. De
eerste plek was wel mooi, maar het waaide daar behoorlijk. We wilden namelijk niet achter de weggewaaide
speklappen en stokbrood aan hollen vanwege die harde wind. Dus maar klein stukje verder en een beschut
plaatsje gevonden en natuurlijk weer een afmeer.
! "s Avonds genoten van de barbecue.
Dinsdag 10 mei.
Deze morgen heeft een aantal van ons de omgeving per fiets onveilig gemaakt. Een paar rustige mensen
bleven aan boord koffie drinken. In de middag naar Ossenzijl gevaren en in de jachthaven De Kluft
afgemeerd. Jan en Gerda hadden "s morgens al een schitterende plek voor alle boten gereserveerd via de
havenmeester. Ondanks de reservering lagen er een aantal boten op de afgesproken plek. Doch wij hebben
een activiteitencommissie die niet gauw voor een kleintje vervaard is en hebben met z "n drieën zo geregeld
dat we toch nog een mooie plek kregen om gezamenlijk bij elkaar te liggen. Weer met iedereen aan de wal
.......... Het wordt eentonig. "s Avonds zijn we met een passagiersboot door de weerribben gevaren. Een
reeën tocht werd het genoemd. We moesten natuurlijk wel stil zijn, want alleen de stem van de schipper was
bekend en van andere stemmen gingen ze op de vlucht. Doch met de grootste inspanning werden er toch
nog 3 reeën ontdekt. De reeëntocht was gered. Maar we zijn door een prachtig natuurgebied gevaren en
hebben ook nog iets geleerd hoe het riet is ontstaan en later wordt verwerkt.
Woensdag 11 mei.
Om 11.00 uur zijn we weer vertrokken met 8 boten. De Sjaloom ging verder naar het zuiden om de zomer
door te brengen en de 4 Seasons
ging eerder naar Groningen
omdat ze moesten verhuizen. Via
het Tjeukemeer naar een eilandje
nabij Joure en daar afgemeerd en
u raad het al.. .. "s A vonds
pannenkoeken eten. Het
pannenkoekschip in Groningen is
er niks bij. De gekste soorten
pannenkoeken werden er
gemaakt door diverse mensen. De
vreemdste combinatie, maar
lekker was het wel. Tijdens dit
festijn werden we verrast door het
trekaccordeon duo B en B. Bultje
en Boonstra. Nou die trokken er
aan zeg. En maar zingen.

Donderdag 12 mei.
Om 9.00 uur vroeg vertrokken naar Eamewoude om een plaatsje te vinden. Want zaterdag was een feestdag
met sleepboten en shantykoren. Tussendoor via Akkrum waren we op tijd op onze bestemming. We lagen
weer mooi bij elkaar en konden ook weer aan de wal zitten.
Het weer was nog steeds mooi en dat was toch wel een geluk bij deze toertocht.
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Vrijdag 13 mei.
In de middag met de hele ploeg een wandeling gemaakt door een natuurpark. Zelfs op een vogeluitkijktoren

geweest. Hier kwamen we op de groepsfoto en omdat het zo hard waaide werd er gezegd dat we ons haar nog
maar even moesten kammen. "Hoef ik niet te doen' , zei Eggo, "ik heb een hoed op' ", Had, kon hij beter
zeggen. Want op dat moment kwam er een vlaag wind en vloog zijn hoed de natuur in. Lachen dus. "s
Avonds zijn we ter afsluiting van de toertocht uit eten geweest in het restaurant aan de haven. Einde van
een toertocht die gezellig verlopen is. Een mooie route en mooi weer.

Een compliment voor onze activiteitencommissie,

Grietje, Gerda en Jan, is op zijn plaats.

Met vriendelijke groet, Johannes Hamstra
GMC Steigernieuws
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AQUA SOLAR

Lieuwe Dijkstra

• Zon/daglicht panelen
• Omvormers
• Koelkasten
· Accu's
• Laadregelaars
• Windgeneratoren

Bedrijvenpark 't Ges
Zwolsmanweg 14
8606 KC Sneek
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Tel.: 0515-431920
Fax: 0515-431322
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Activiteitenkalender

Het bestuur nodigt u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op

16 November 2016

op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur.

Van de Activiteitencommissie

Kaarten en sioelen.
Wij zien u graag elke 2e maandag van de maand.
Inleg € 4,00 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs.

De datums voor dit seizoen zijn:
14 november, 12 december 2016.
9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april 2017.

Aanvang 20.00 uur.

Activiteiten seizoen 2017:

Voor uw agenda: Nieuwe data voor 2017.

Opening vaarseizoen: Zaterdag 6 mei 2017.

Toertocht

: Zondag 7 mei t/m zondag 14 mei 2017.

De Activiteitencommissie:

Jan Buitjes, Gerda van Heukelem en Grietje Hamstra.

Contactpersoon activiteitencommissie: Grietje Hamstra.
E-mailadresvandeactiviteitencommissie:activiteitencommissie(Zlgroningermotorbootclub.nl
GMC Steigernieuws
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over wijk
J~r

Klantervaringen
"op slag verliefd"
fam. Zeelt, Nieuwleusen

"excellent service"
John en Edith, Norfolk

"betrouwbare bemiddelaar"
Andries Swart, Joure

"top organisiert"
Matthias und Ulricke Beeker, Siegen

"de 3 V's staat hij voor"
Bert Keukenkamp,

Wijhe

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats?
We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overwijk Jachtbemiddeling
Compagnonsfeart

40

8409 CS Hemrik
Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl
Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl
Telefoon: 0858 - 773 86
GMC Steigernieuws
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Vlaggebruik op onze boten en in de haven
Vol trots de mast op de boot gezet en opgetuigd zelfs een
paar foto's er van getrokken trots dat ze er weer stonden
werd ik er later toch even fijntjes op gewezen dat ik het
verkeerd had gedaan achteraf gezien dom had thuis nog
even op de foto gekeken hoe het zaten ook al weer de
verstagingen en de vlaggetjes natuurlijk maar in de praktijk
kijk je er vanaf de andere kant naar en doe je het fout nou
hier en artikeltje over het vlaggebruik doe er je voordeel
mee want op de haven gebeurt het meer die het fout doen
bewust of onbewust
Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de
dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen.
Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag
uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het
gebruik
beschrijft
van
een
vlag.
Voor
overheidsgebouwen is het wel verplicht om de vlag uit te
hangen.
Vlaginstructie

Hoe het dus niet moet

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie
vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er is verschil tussen 'uitgebreid vlaggen'
(UV) en 'beperkt vlaggen' (BV). Uithangen en hijsen van de vlag. Een gehesen vlag mag nooit de grond
raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte
hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De
vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn. De vlag halfstok
Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig
neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de
vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag
wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.
De Nederlandse vlag
De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.
De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands grondgebied. Er zijn geen
voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn
helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.
Meerdere vlaggen
Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen.
Bij het uithangen van 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen
moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de
Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale
vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Als naast de
Nederlandse vlag vlaggen van andere landen worden gehesen, bepaalt de eerste letter van de landnamen in
de Franse taal de volgorde.
KW
(Vlaginstructie Info via wikipedia)
GMC Steigernieuws
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Vakantie zomerreis 2016
Eindelijk is het dan zover, na jarenlang dromen en plannen maken om ooit nog eens naar Parijs en Berlijn te
gaan met de boot voor als we met pensioen zijn en dat je dan ook nog gezond mag blijven want daar hangt
heel veel vanaf.
Na een stevige verbouwing van het interieur van de Bianca in de winter 2015/2016 en een complete
verfbeurt zijn we nu klaar om onze droom waar te maken.
Dit jaar gaan we eerst naar Parijs waarbij een leuk rondje is bedacht.
In het kort gaan we via de Drentse Hoofdvaart, Randmeren, Vecht, Merwede Kanaal, Maas, Canal des
Ardenne, Oise, Seine, Marne, via Nancy en Marne Rijnkanaal, Saar, Moezel, Rijn, Rijn-Hernekanaal,
Dortmund-Eemskanaal,
Ems om dan uiteindelijk via het Haren-Rutenbrockkanaal
bij Ter Apel weer in
Nederland te komen waar we dan ongeveer 3 maanden over willen doen.
Na overleg heeft onze vriendenclub besloten om deze reis gezamenlijk te maken en dus gaan we met 4 boten
waaronder in alfabetische volgorde de "Antje" Fam. Beukema ~ de "Bianca" Fam. v/d Velde ~ de "Jolanda"
Fam. Smit ~en de "Tial" Fam. Suuroverste.
N a een gezellige toertocht en nog wat zaken thuis geregeld te hebben zijn we dan op 21 mei vertrokken uit
de GMC~haven waarbij we door diverse leden uitbundig zijn uitgezwaaid. De Jolanda komt een weekje
achter ons aan vanwege verplichtingen elders. Om niet te hard van stapel te lopen zijn we aan de Hoornse
dijk gaan liggen waar we eerst zondag hebben gevierd. Het weer was ook wat regenachtig. Door slecht weer
zijn we uiteindelijk dinsdag vertrokken naar Assen, altijd mooi liggen en een gezellig winkelcentrum.
Woensdag doorgevaren en door de geweldige bediening over de Drentse Hoofdvaart zijn we uiteindelijk nog
in Dieverbrug gekomen waar we een aantal dagen verblijven en wachten we op de Jolanda.
Maandag 30 mei komt de Jolanda ook aan in Dieverbrug en we besluiten om dinsdag gezamenlijk onze reis te
vervolgen richting Meppel waar we overnachten. De volgende morgen het weer is prachtig en via het Zwarte
water, Ganzendiep, Ijssel gaan we door de polder om uiteindelijk bij het Harderbos te blijven liggen. De
volgende dag valt het weer wat tegen en besluiten we een fietstocht te maken naar Harderwijk waarbij ons
de enorme verandering in en om de haven direct opvalt. Als je er jaren niet bent geweest ken je het haast
niet meer terug. We hoeven ons ook niet echt te haasten want er is zoveel regen gevallen de laatste tijd in
het zuiden waardoor het water in de rivieren zo sterk is gestegen dat we er toch niet kunnen varen, de
beelden op tv uit Duitsland en Frankrijk zeggen genoeg, wat een leed bij vele mensen. Dit is niet leuk meer.
Vrijdag 3 juni vervolgen we onze reis en houden hoop dat het over een paar weken er toch iets gunstiger
voor ons uitziet wat de wateroverlast betreft. We gaan na vlot geschut te zijn bij de Blauwe Dromer de
Randmeren op, het is behoorlijk heiig weer en nauwelijks wind en tanken nog even in Nijkerk. Alles loopt
lekker vlot en in de loop van de middag breekt zelfs de zon door en bij aankomst in Muiden staat zelfs de
sluis al klaar. We hebben er allemaal zin in en besluiten om door te varen naar Nerderhorst den Berg waar
we een aantal dagen blijven liggen. Het is een prachtige plek om te liggen en wat ons Groningers erg
aanspreekt is dat het gratis is, alleen jammer dat er te laat in het seizoen het een en ander aan de walkant is
veranderd, het gras is weg en een nieuw fietspad aangelegd en aan de walkant bagger uit de vecht erop
gelegd dus het gras moet hier allemaal nog opkomen. We hebben hier 3 dagen gelegen en diverse
fietstochten gemaakt, op zondag naar de Mijndense sluis geweest om een dagje bootjes te kijken, geweldig
leuk met prachtig weer waarbij we ook nog verrast werden op een mooi accordeonspel van Anne van
Egmond. (nooit geweten dat deze presentatrice dit er ook nog bij doet, gewoon nog met de pet op de grond)
Dinsdag 7 juni weer verder gevaren. Prachtig varen over de Vecht, voor de Bianca was het al weer 11 jaar
geleden dat we hier geweest zijn en dan zie je hoeveel er in die jaren weer is veranderd. Meer ligplaatsen
bijgekomen maar ook veel meer woonarken en natuurlijk niet te vergeten de prachtige huizen die er stuk
voor stuk allemaal goed onderhouden uitzien en ach met zonnig weer ziet de natuur er ook prachtig uit. In
Breukelen hebben we even aangelegd en wat rondgewandeld in het centrum waarna we zijn doorgevaren
naar Maarsen. De Tial en de Antje gingen even water laden terwijl de Bianca en de Jolanda alvast een
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ligplaats gingen zoeken. Het water laden bleek nog een hele klus te zijn, bij elkaar heeft dit zo'n 1Yz uur
geduurd. Toen de 2 boten bij ons kwamen liggen en we met elkaar aan de wal zaten kwam het hele verhaal
los tot grote hilariteit. Een heel verhaal wat hier te ver voert maar het schijnt dat Albert en Peter zelfs nog
op het gemeentehuis zijn geweest en chocolademelk hebben gedronken. We beginnen ons ook wat zorgen te
maken over de nog steeds aanhoudende regen in het zuiden. Misschien dat we de bakens nog moeten
verzetten. Woensdag is de bedoeling om naar Utrecht te gaan maar om een of andere reden laat Maarsen
ons maar zo niet gaan, normaal kun je om 9 uur door de brug nadat men zich heeft aangemeld maar al wat er
gebeurd geen brugopening. Er gaan allerlei verhalen van brugwachters die ziek zijn of op vakantie en de
vervanger is er nog niet maar echte duidelijkheid komt er niet dus afwachten maar. Ja hoor rond VI 11 ineens
groen licht, het zal toch niet waar zijn ... De tocht door Utrecht verloopt zeer voorspoedig en we vinden een
mooi plaatsje in de Catarijnesingel. Voor wat je hier krijgt is het in Utrecht niet duur liggen. De stad in en 's
avonds hebben we nog een licht/cultuur route gelopen wat best wel interessant was. De volgende morgen na
het water tanken zijn we rond 11 uur weer vertrokken richting Nieuwegein waar de Fam. Merkenstein ons al
lag op te wachten. Het vinden van een plekje was nog even spannend, uiteindelijk zijn 2 boten bij het
nieuwe winkelcentrum op de Hollands Ijssel gaan liggen en de andere 2 in [utphaas waarna we 's middags
met z'n allen een leuke middag in het nieuwe winkelcentrum hebben gehad. De Fam. Merkenstein zou de
volgende dag weer verder gaan en willen ook naar Parijs maar dan via Antwerpen. Wellicht dat we elkaar
later nog weer tegenkomen. Wij blijven nog een paar dagen liggen om wat te fietsen en de omgeving te
verkennen. In Vreeswijk hebben we nog een oud nostalgisch scheepswerf je bekeken, heel erg leuk en
interessant.
Maandag 13 juni weer verder gevaren over het Merwedekanaal waar we in Meerkerk een plekje hebben
gevonden. Het regende behoorlijk en waren dus blij dat we lagen. Woensdag verder gevaren naar
Gorinchem waar we aan een splinternieuwe steiger konden vast maken. 's Middags doorgebracht in het
gezellige centrum wat toch behoorlijk groot is en 's avonds nog een prachtige wandeling over de dijk
gemaakt. Wegens familie omstandigheden bij de fam. Beukema hebben we besloten om terug te varen naar
Arkel waar we een aantal dagen blijven liggen zodat we gezamenlijk weer verder gaan varen, we hebben geen
haast i.v.m. het nog steeds te hoge water. We laten vooralsnog de moed niet zakken al wordt het nu wel tijd
dat we een drogere periode krijgen willen we onze plannen nog in z'n geheel uitvoeren. In de tussentijd
hebben we leuke fietstochtjes gemaakt en ach de dagen vliegen om. We vermaken ons best. Dinsdag 21 juni
(het begin van de zomer) vertrekken we weer. De bedoeling is Den Bosch maar onderweg besluiten we om
op de Andelse Maas op een mooie nieuwe ligplaats te overnachten. Dat we hier een goed besluit hebben
genomen bleek een uur later al toen het ineens begon te plenzen en het bleef ook regenen die middag. De
volgende morgen vertrokken naar Den Bosch en daar een paar nachten gelegen in de gezellige jachthaven.
Een gezellige stad met een stortvloed aan terrassen, 's avonds was het zo druk dat je bijna (door de smalle
straatjes) bij de mensen over de tafel liep. Ook de Binnendieze hebben we rondgevaren met een speciaal
bootje, echt een aanrader voor iemand die dit nog nooit heeft meegemaakt. Sluis 0 schut maar 3 keer per
week en dan ook maar 1 keer op zo'n dag en dat is rond 3 uur dus besluiten we om door de sluis te blijven
liggen en nog even van de zon te genieten. De volgende morgen 25 juni gaan we verder waarbij de hele tocht
met sluizen voorspoedig verloopt en in Aarle Rixtel vinden we een mooi plekje waar we de zondag ook
blijven liggen. We zien dat er een Aldi dicht bij de boot is dus maandagmorgen eerst even weer de
provisiekast aanvullen want na een week of 4 zie je hier en daar al weer gaten verschijnen.
We besluiten om toch maar te vertrekken al hebben we geen haast vanwege het nog steeds hoge water. Ook
hier in Asten is de schade enorm door een allesvernietigende hagelbui zijn alle kassen kapot met miljoenen
schade. We vinden na een druilerige dag een plekje boven de sluis van Panheel. De volgende dag gelukkig
goed weer en een fietstocht gemaakt naar o.a. het mooie plaatsje Thorn. Bijna alle huizen zijn hier wit
geschilderd. Hier zit een verhaal achter. Het schijnt dat men vroeger belasting moest betalen voor de
hoeveelheid ramen die men had en om dat te voorkomen werden veel ramen dichtgemetseld maar dat was
geen mooi gezicht oude en nieuwe stenen en toen heeft men de huizen maar wit geschilderd. Woensdag gaan
we naar Maasbracht een echt binnenvaartbolwerk al is de glans er wel een beetje af. Ook hier is sinds ons
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laatste bezoek in 2009 al weer veel veranderd. Nadat we getankt hebben bij Tullemans zijn we in de nieuwe
jachthaven gaan liggen. We schrokken wel van de gasprijs, abnormaal duur € 42,30 voor een lOL fles. We
zijn weer in Limburg en ja hoor daar zijn ze weer "de echte Limburgse vlaai" smullen maar. De volgende
morgen vertrokken naar Maastricht. De sluizen liepen allemaal erg vlot en we waren dan ook op tijd in
Maastricht. Het is nog geen vakantietijd en dan heb je al snel een plekje al hadden we dat niet gedacht aan
de strekdam. 's Avonds nog gewandeld in de stad, het was koopavond en ook de vrijdag gebruikt voor het
aanvullen van de provisiekast en in de stad rondkijken. Maastricht is altijd mooi en willen hier nog wel wat
meer ondernemen maar omdat we ongeveer een week achterstand hebben en aangezien het water nu toch
weer wat normale standen aanneemt krijgen we ineens ook weer hoop en moed om toch nog ons doel te
halen .Zaterdag 2 juli gaan we dan ook verder met vandaag als doel Luik. De sluis in Klein Ternaaien staat al
voor ons open en na ons gemeld te hebben zijn we al weer vlot beland op het Albertkanaal. Rond een uur of
1 vinden we allemaal een mooi plekje in de jachthaven in het centrum van Luik. 's Middags het oude
centrum bezocht met af en toe een flinke regenbui. Vele winkelstaten waarbij ons opviel dat het hier erg
duur is, kennelijk verdienen de mensen hier goed. Luik is natuurlijk niet in 1 middag te bekijken maar we
moeten door dus zondag verder gevaren naar Namen waar we een plek in de jachthaven vonden. Aan de
kade moet je ook betalen dus dan maar in de jachthaven en achteraf bleek dat de prijs ook nog best meeviel.
We wilden in de captainerie betalen zoals het hoort maar daar bleken ze totaal niet in ons geïnteresseerd. We
stonden een hele tijd te wachten maar niemand die ons wat vroeg of kwam helpen dus zijn we maar weer
weggegaan en na die tijd ook niemand gezien. De volgende morgen weer op tijd uit de veren en weer verder,
we dachten naar Dinant of Anseremme te gaan want het weer begon enorm druilerig en dan gaat de energie
ook weg maar in de loop van de dag kwam de zon steeds vaker door dus wij ook maar door en zijn nog naar
Heer Agimont gevaren en aan de kade gelegen. 's Avonds hebben we nog flink wat calorieën weggewerkt
want Eggo ontdekte een tankstation niet ver van de kade dus iedereen druk in de weer om de dieseltank
weer vol te krijgen, je weet immers niet wanneer je kunt tanken.
Dinsdag 5 juli op tijd vertrokken om ons vignet op te halen op sluis 59 en nog even boodschappen doen in
Givet. Het is toch altijd mooi varen op de Maas en vooral vanaf Namen is het schitterend en zeker als het
mooi weer is. In Fumay was nog plaats genoeg en besluiten om hier te overnachten. Het is er niet duur liggen
inclusief douchen. Ook is er voor de liefhebbers een wasmachine en droger aanwezig. De hele kade ligt vol
en we besluiten de volgende morgen dan maar om 7 uur te vertrekken voordat de hele meute de touwen
losgooit, anders wordt het wachten en drijven voor elke sluis (geen leuk vooruitzicht). We willen naar
Charleville Mézières en hebben dan ook nog tijd om de stad wat te bekijken. Nou dat was geen slimme zet
want je kunt pas vanaf 9 uur gebruik maken van de afstand bedienbare sluizen. Hadden we kunnen weten
want er stond op de handleiding bij de afstandsbediening nog handmatig bijgeschreven van 9H - l8H maar
we kregen ook nog
een andere
folder
met bedieningstijden
van alle kanalen en
dat schepte
enige
verwarring. In elk
geval was ons doel
om als eerste bij de
sluis te zijn wel
geslaagd. Het varen
bleek langer te duren
dan gepland dus om
de stad in te gaan
hebben
we maar
uitgesteld
tot
de
volgende
morgen.
Mooie jachthaven
Vervolg op p. 20
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Bootstalling in Groningen

• Takelen tot 25 ton met boten lift
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• Veilige bokken
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Stalling
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incl. stroom en water, het liggeld is niet duur. Alleen de toeristenbelasting was even schrikken dat bedraagt
hier maar liefst € 0,20. 's Middags nog weer vertrokken en naar Lumes gevaren en aan een mooie gratis
steiger gelegen. Het weer was vandaag geweldig, een echte zomerse dag. Inmiddels vrijdag 8 juli gaan we dan
het Canal des Ardennes (foto pag. 18) op en even op PC Navigo gekeken die ons vertelde dat we nog zo'n
370 km hebben te gaan naar de jachthaven in Parijs. Dat wordt dus nog even flink aanpoten. Varen op
Canal des Ardennes is geweldig, een prachtig landschap en natuur. Je waant je hier vaak in volledige stilte
alsof je alleen op de wereld bent. De sluizen verlopen ook redelijk vlot. In Pont a Bar nog getankt bij een
jachthaventje annex verhuurbedrijf met ook nog een leuk watersport winkeltje er bij. We hebben een mooie
ligplaats gevonden Le Chesne aan een kade met ook nog gratis stroom (heb ik in Nederland nog niet
meegemaakt) en je afval kun je kwijt. 's Avonds lekker op het achterdek gegeten in een heerlijk zonnetje, dit
is toch echt "leven als God in Frankrijk" De volgende morgen eerst even brood halen op nog geen 100 m van
de boot een bakker waarna we direct zijn vertrokken en zo waren wij de eersten bij de sluizentrap. We
hebben in totaal vandaag 28 sluizen gehad, het lijkt veel en dat is het ook maar het valt alleszins mee en gaat
volledig automatisch, de een uit en de ander weer in. Echt een geweldig systeem. Je ziet de auto's van de
VNF steeds rijden om eventuele storingen te verhelpen en het gras te maaien rond de sluis man man wat
hadden we een troep op het einde van de dag op de boot vooral als je het touw weer naar binnen haalt nadat
je gezakt bent want er wordt alleen gemaaid en niets opgeruimd. Gras maaien is kennelijk de nationale hobby
want je ziet zo overal bezig. Toch een geweldige dag die we niet hadden willen missen en ook het weer was
goed, in de namiddag werd het zelfs nog erg heet en ach wat ben je dan het slechte weer snel vergeten. In
Attigny hebben we weer fantastisch gelegen aan een gratis kade. Zo heb je de kosten van een vignet er snel
weer uit. We zijn nog niet zo lang en ver in Frankrijk maar tot op heden vinden we wanneer we moeten
betalen het niet duur en er zijn ook voldoende gratis aanlegplaatsen en dat hadden we voor die tijd niet
gedacht. De Bianca had vandaag wat koelproblemen dus eind van de dag maar even het water in en ja hoor
een stuk plastic opgezogen die vast zat in de inlaatschelp. Alles weer schoon gemaakt en problemen
verholpen. Zondag 10 juli zijn we naar Variscourt gevaren waar volgens de gegevens weer een plaatsje is om
te liggen en inderdaad een grasveld met picknick tafels en dat allemaal voor niets. Zoals gezegd het is
prachtig varen want je vaart als het ware door een bos heen en ook het mooie weer maakt natuurlijk veel
goed. We hebben inmiddels ook het Canal des Ardennes verlaten en zijn naadloos overgegaan in Canal
latérale à l'aisne. Op het hele traject moet je goed uitkijken voor boomstronken in het kanaal. Sommigen
steken maar een paar centimeter boven het water uit en als je die mist en in de schroef krijgt is het niet best.
Overal zie je ook dooie bomen en takken waarvan op den duur toch een gedeelte in het kanaal belandt.
Maandag is een bijzondere dag geworden. Om 9 uur vertrokken en vlot geschut door sluis 2 waarna we in
Berry-Au-Bac (sluis 3) kwamen. Deze moet je per marifoon aanroepen en ach met wat steenkolen Frans kom
je toch een heel eind en gelukkig begreep die beste mevrouw na uitleg dat we met 4 boten zijn en dus de sluis
ook direct weer klaar gezet voor de volgende schutting. Je ziet ook het landschap na Berry-Au-Bac wat
veranderen, de dichte bomengroei verdwijnt gedeeltelijk om wat ruimte te maken voor wat weidse
vergezichten. Prachtige hellingen en bergen waar graan op wordt verbouwd. Ook in verschillende panden
hadden we de stroom mee wat dus lekker opschoot totdat opeens sluis 7 het niet deed, dan maar even bellen
en na enige tijd kwam er een VNF medewerker de zaak weer herstellen. Ook sluis 9 haperde even maar
herstelde zich vanzelf net toen we wilden bellen. Toen we sluis 11 door waren kwam ons een jacht je
tegemoet die van verre al stonden te zwaaien. Ze vertelden ons nogal paniekerig dat het waterpeil aan het
zakken was en alle boten werden terug gestuurd want de volgende sluis was kapot en het kon wel 19 dagen
duren voor reparatie. Beetje vreemd verhaal vonden wij aangezien wij net waren geschut, immers dan zou
deze sluis ook gesloten worden. We besloten het er op te wagen en door te varen en kwamen ook nog een
Franse huurboot tegen die gewoon vriendelijk zwaaiden alsof er niets aan de hand was. Tijdens het varen
vonden we het water er inderdaad laag uitzien totdat we hoorden via de marifoon dat de Antje en de Jolanda
niet meer door de sluis mochten. Maar de VNF medewerker zei dat we gewoon door konden varen dus
ontstond er even wat verwarring en wisten we eigenlijk niet goed wat we moesten totdat de Antje melde dat
we door konden varen en maar een plekje zoeken bij de volgende sluis. Zo gezegd zo gedaan maar we lagen
nog niet of er kwam een auto aangescheurd van de VNF en de man vertelde dat we hier niet konden liggen
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en door moesten na sluis 12 en 13. Hij praatte zo snel dat er geen touw aan vast te knopen was. Dus wij maar
door en we moesten ook opschieten. We vlogen er over voor de stroom @(bek op stuur zeg moar) Sluis 13
werd door de man nog handmatig bediend omdat we al ver na sluitingstijd waren. Het gekke was dat er wel
een geladen spits in het pand lag waar Nederlanders op zaten en die vertelden dat men dit uit veiligheid deed
omdat ze met de stuwen bezig zijn en men kennelijk de aannemer niet vertrouwd en geen enkel risico wil
nemen. Ze zeiden dat het water verder een normaal peil had en dat dit altijd zo is. Uiteindelijk hebben de
Bianca en de Tial nog een plekje gevonden aan een hoge kade in Berneuil. Wat een dag met maar liefst 86
km op de teller maar wel lekker opgeschoten. De volgende dag eerst gewacht tot de Antje en de Jolanda
weer bij ons kwamen waarna we gezamenlijk verder zijn gevaren want de laatste paar sluizen zijn wat groter
en kunnen er dus gemakkelijk met z'n vieren in. Rond de middag kwamen we aan in Compiégne waarna de
dames even naar de bakker en supermarkt zijn gegaan. Tegenover ons ontdekten we een bunkerstation en
watersportwinkel en kregen het idee om alvast om de beurt even de tank weer vol te gooien in de tussentijd.
Het was er druk met schepen die ook kwamen bunkeren en de prijs viel ons ook nog mee. Het weer werd er
ook niet beter op maar zijn toch maar verder gegaan en uiteindelijk door sluis 3 in Pont Sainte-Maxence een
redelijke plek voor de nacht gevonden. In dit gebied is er veel meer industrie en scheepvaart. Oude spitsen
zie je hier in koppelverband varen anders is het waarschijnlijk niet meer economisch verantwoord. De
volgende morgen werden we verrast doordat er al op tijd een stokbrood werd bezorgd. Op de Tial was men al
vroeg uit de veren en is er even stokbrood gehaald. Om 9 uur zijn we vertrokken om de rest van de Oise te
doen. Het weer liet zich deze dag niet van de zonnige kant zien, man man het barste ineens los en iedereen
met een jet gang naar binnen, jammer maar ja dat hoort er ook bij. Het schutten verliep allemaal vlot en
liepen lekker weg zo voor de stroom en kwamen rond 5 uur aan op de Seine. Het laatste stuk Oise ineens
veel meer industrie en wat zie je hier en op de Seine ontzettend veel oude spitsen liggen waarvan velen zijn
omgebouwd tot permanente bewoning en velen zijn ook rijp voor de schroot. Vergane glorie en einde van
een bloeiende periode. Het valt ons iedere keer weer mee dat we elke avond weer een goede plek voor de
nacht vinden en zo ook nu weer aan een hoge wal in Andrésy. 's Avonds nog even een wandeling gemaakt
en op een hoogte nog even wat foto's genomen en konden in de verte Parijs al zien liggen. 's Avonds was er
tegenover ons nog een geweldig vuurwerk rond 11 uur, de hele wal stond vol mensen en wij zaten lekker 1e
rang. Waren nog wel even ongerust met al die mensen over onrust en baldadigheid maar niets van dat alles.
Tja en dan is het zover donderdag 14 Juli de Seine op richting Parijs. Het is vandaag de nationale feestdag in
Frankrijk en dan is alles gesloten dus kunnen we niet verder dan de eerste sluis bij Chatou waar we aan de
kade goed hebben gelegen. Vanmorgen begon met regen maar in de loop van de dag brak de zon door en
brandde er ook gelijk goed in. Prachtig gezicht die huizen zo op de heuvels gebouwd. We hadden gedacht dat
de bebouwing naadloos over ging in het grote Parijs maar niets is minder waar, er is toch nog een heel groot
stuk groen met bomen voordat je echt in de bebouwing van Parijs zelf komt. De ligplaatsen in Arsenal zijn al
besproken voor vrijdag dus zijn we verzekerd van een plek. Vrijdagmorgen om 8 uur vertrokken en na vlot
geschut te zijn in Chatou en sluis Suresnes begonnen we aan het gedeelte door Parijs. In onze beleving
duurde het toch nog even voordat we echt het gevoel hadden in Parijs te zijn maar als je er dan ook bent
kom je ogen tekort. Er is zoveel te zien maar wat opvalt is de enorme hoeveelheid spitsen die je in allerlei
creaties ziet voor bewoning en sommigen ook echt rijp voor de sloop. Hier had misschien ook een
sloopregeling voor moeten komen, het zijn er zoveel dat het bijna een plaag lijkt. Het ontsiert soms de hele
omgeving. En ja hoor daar is hij dan de Eifeltoren. Het voelt toch best wel stoer als je as Grunnegers hier zo
voaren mit joen aigen bootje. Het is een geweldige belevenis die je ondanks alle reisverhalen in diverse
bladen gewoon zelf moet meemaken om dat gevoel te krijgen en te beleven. Alles is zo groot, echt een
megastad. Er zijn dan ook vele foto's door ons allen gemaakt. Het is een heel eind varen voordat je bij de
jachthaven Arsenal bent. Ik had wel eens verhalen gehoord dat je hier nogal wat Nederlanders ziet, of er is
iets met die Nederlanders gebeurd of ze zijn er allemaal al geweest maar wij hebben ze niet gezien. Kan ook
zijn dat het hoge water van de laatste tijd velen heeft afgeschrikt. In elk geval was de tocht over de Seine een
enorme belevenis die we niet snel zullen vergeten en zeker kunnen aanbevelen. Uiteindelijk kwamen we dan
bij Arsenal aan waar we na ons gemeld te hebben na ± een VI uur werden geschut en een geweldige plaats
hebben gekregen en met ons viertjes mooi aan de kade konden afmeren. Alle papieren lagen al klaar op het
havenkantoor, dit kwam mede doordat Bianca (onze dochter) vanuit Nederland alles had besproken en
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geregeld (ze spreekt frans en dat scheelt een hoop hier). De rest van de dag lekker uitgepuft. In de haven zie
je wel boten uit Nederland liggen met de Nederlandse vlag er op maar wat blijkt het zijn kennelijk boten die
hier altijd liggen en verhuurd worden vooral Engelsen. De haven is overdag niet afgesloten wat inhoudt dat
iedereen er zo maar kan komen en dat gebeurd dan ook, allerlei bijzonder situaties tref je dan aan, zwervers
liggen her en der en soms bij de boot al vonden wij dat we wel de mooiste plek in de haven hebben gekregen.
In elk geval heeft de haven niet de allure die wij er van hadden verwacht. Voor wifi moet je naar het
kantoortje en dat anno 2016 terwijl je hier toch niet echt voordelig ligt. De volgende dag kreeg de Tial
bezoek van hun kinderen die op doorreis waren naar hun vakantiebestemming en bleven die dag op zichzelf
waarna de rest de stad in is gegaan. Nou dat is een flinke wandeling geworden helemaal naar de Sacre Coeur
en ook nog de trappen op. (hadden ook met de metro gekund maar lopend zie je veel meer) Nou dan heb je
het wel gehad maar als je dan boven bent is het uitzicht zo adembenemend dat je die trappen ook snel weer
vergeet. Geweldig wat een prachtig gezicht over Parijs. Dit is ook niet op foto vast te leggen wat je dan
ervaart. Na de kerk van binnen beken te hebben (echt schitterend) zijn we weer aan de afdaling begonnen
en daarna in Monmartre rondgekeken. Wat proberen ze daar argeloze toeristen hun geld afhandig te maken
met het "balletje balletje" spel. Op een gegeven moment vroeg zo'n vent mij waar het balletje moest liggen,
tja dat was niet moeilijk natuurlijk en wees hem het bekertje aan en prompt kwam hij met 2 briefjes van €50,
naar mij toe dat ik had gewonnen en vroeg of ik het geld ook had om in te zetten waarna ik bevestigde en
het liet zien maar natuurlijk niet af gaf. Na wat gestommel ging hij er vandoor en wou mij zijn briefjes van
€50, ook niet geven. De truc natuurlijk dat zij jou echte geld krijgen en er vals geld voor terug geven. Maar
daar kom je later pas achter als je niet oplet. (sommigen die geld inzetten en terug krijgen horen bij de act)
Als ze politie zien aankomen zijn ze ook snel weg. Wat een stad als je de vele zwervers ziet liggen in hun
vieze rotzooi, bijna allemaal liggen ze te slapen (misschien laveloos door drank) en zo slepen ze zich door het
leven heen. Zo vies en smerig, hoe is dit zo gekomen en wat is het verhaal hier achter vraag je je soms af. We
hebben wel veel gezien deze dag. Aangekomen bij de boot waren we blij dat we zaten en de voeten eindelijk
konden rusten. De volgende dag met de bus rond gereden met een "hop on hop off' en hebben voor 2 dagen
genomen, nou dat heb je wel nodig in zo'n enorme stad. Zo doe je veel indrukken op en zie je veel en hoef je
niet alles te belopen want dat is niet te doen. We zijn hier nu eenmaal en willen dan wel zoveel mogelijk zien
al is het wel zo dat je op een gegeven moment het niet meer opneemt als je teveel wilt zien. Het was voor mij
35 jaar geleden dat ik hier ook eens op kosten van Philips ben geweest en hier toen ook veel heb gezien
waaronder een bezoek aan het Lido. Ik kan je verzekeren dat je zoiets niet snel vergeet wat voor een show
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daar wordt gegeven en wat het daar allemaal kost. We zijn toen zelfs met het vliegtuig naar Frankrijk gegaan,
ja het mocht wat kosten en het ging toen nog erg goed met Philips, jammer genoeg is dat nu wel anders.
Maandag de lSe na overleg met elkaar toch besloten om de Eifeltoren maar in te gaan ondanks het warme
weer. Bij aankomst stonden bij alle poten al een rij mensen maar waar we op 2 uur wachten hadden
gerekend bleek dit amper een uurtje te zijn dus verliep toch nog redelijk vlot. We stonden ook mooi in de
schaduwen er is zelfs beneveling bij zulk warm weer en dat helpt echt en voor de lift weer airco al is zo'n
mensenmassa niet voor iedereen een pretje. Tja en als je dan uiteindelijk boven bent GEWELDIG uitzicht
natuurlijk
terwijl de
mensen
en
auto's
beneden net poppetjes
en speelgoed lijken. Na
die tijd nog de rest van
onze
bus
tour
afgemaakt met de vele
bezienswaardigheden
en daarna lekker weer
naar de boot voor wat
relaxen. Een geslaagde
maar vermoeiende dag.
De volgende dag zijn
de andere 3 alvast
vertrokken
naar
de
Marne
terwijl
de
Bianca nog een dag
bleef liggen om het
Louvre te bezoeken. Zo
kun je zien dat internet
even raadplegen toch
belangrijk is want dan
hadden
we kunnen
weten dat op dinsdag
het Louvre gesloten
was. Dus pech en van
de nood maar een
deugd gemaakt, een
beetje rondgewandeld
en
"des
Hallen"
bekeken en daar was
het lekker koel en ook
in de smalle straatjes
liep je steeds in de
schaduw, op het heetst
van de dag was het 37
graden, nou dan doe je
ook niets meer, via het
Centre Pomp ido u en de HEMA (ja overal een Hema) gauw terug naar de boot en de rest van de middag en
avond lekker achter op dek niks doen. Het Louvre en Versailles laten we maar even liggen en gaan dit later
in de vorm van een stedentrip doen. Sprak vandaag een schipper die vertelde dat het water hier 4 week
geleden 6 meter hoger stond in de Seine maar daar kon je niets meer van zien want wij dachten ongeveer 1Yz
meter omdat die lijn te zien was dus daar verkijk je je wel op. Het liep hier in Arsenal over de deuren heen,
nou dat wil je liever niet meemaken en ook erg veel rommel in het water vertelde die schipper.
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Woensdag 20 juli is de Bianca ook vertrokken omdat verdere vertraging ons reisprogramma in de war zou
brengen en we hebben nog een aardig stukje te gaan van onze tocht. 's Avonds zijn we aangekomen bij sluis
10 op de Marne. Het is een mooie rivier met ontzettend veel bochten in het eerste gedeelte je vaart soms wel
een paar uur om 7 km op te schieten vandaar dat de afstand tussen Arsenal en Nancy maar liefst 415 km is.
Het voordeel is dat je hele stukken kunt varen zonder steeds te hoeven schutten maar dat wordt later net
andersom. Donderdag zijn we in Dorman gekomen. De Antje en de Jolanda hebben besloten om over Reims
terug te varen omdat hun de lange dagen varen en de vele sluizen van de totale reis wel erg veel wordt en
daar hebben wij alle begrip voor al vinden we het jammer dat we nu uit elkaar gaan. Vooral het laatste stuk
van de Marne kent erg veel sluizen. Vrijdag hebben we daarom op tijd aangelegd in Dizy om de middag en de
avond nog gezamenlijk door te brengen. Het blijft ons verbazen dat we erg weinig Nederlanders zien maar
wel meer Engelsen en Fransen alhoewel het over het hele traject tot nu toe ook erg rustig is met pleziervaart,
zelfs in de vakantieperiode blijft het behoorlijk stil. De omgeving vertoond hier ook steeds meer een
landschappelijk karakter met prachtige vergezichten op de bergen begroeid met wijnranken of korenvelden
terwijl je in het begin alleen maar tussen de bomen doorvaart. Zaterdag nemen we dan bij de afslag naar
Reims afscheid van elkaar en wensen elkaar nog veel plezier en een behouden vaart. We vinden het allemaal
wel jammer maar begrijpen heel goed hun beslissing. We hebben een geweldige tijd samen gehad en veel
meegemaakt en gezien en zien elkaar uiteraard wel weer in de jachthaven bij OMe. De Bianca en de Tial
gaan de reis vervolgen richting Nancy en hebben 's avonds een plekje gevonden in Vitry le Francois. Na een
moeizame start vanmorgen met de eerste en tweede sluis verliep de dag verder vlekkeloos, alle sluizen
stonden voor ons klaar. Zondag 24 juli in Vains-Véel (sluis 41) gekomen. De hele dag niemand tegen
gekomen, het is hier erg stil met de pleziervaart.
Maandag begon met wat tegenslag, de sluis begint om 8 uur werd ons verteld maar wat blijkt de brug werd
pas om 9 uur bediend (heel apart) terwijl het 20 over negen werd. De student die de brug moest bedienen
verontschuldigde zich (zeker verslapen). Ook door Bar le Duc ging het met wat vertraging en later was er
ook nog een sluis onklaar waar we even op moesten wachten. Maar deze dag bleef de pech ons wat
achtervolgen want bij de Bianca brak de gaskabel voor de bovenbesturing en dat is met al die sluizen ook
niet handig. We konden ook nergens aanleggen en
dus kwam de. Tial langszij waardoor beide boten
drijvende konden worden gehouden. Na ongeveer
een Y2 uur was er een nieuwe gaskabel gemonteerd
waarna we weer verder konden maar de Tial zat nu
ook met koelproblemen maar konden nog wel verder.
Na sluis 28 in Tronville zagen we een mooie ligplaats.
We hebben hier de boot wat schoon gemaakt en de
Tial heeft z'n koelproblemen opgelost, ook hier bleek
een stuk plastic onder de boot in de inlaat de oorzaak
te zijn. Dinsdag hebben we een flinke ruk gedaan, in
totaal 30 sluizen en de tunnel van Mauvages ± 4Y2 km. Alle sluizen verliepen vlot en we mochten op eigen
kracht door de tunnel maar dat komt omdat onze motoren niet roken (grapje) anders wordt je gesleept. ....
geen idee waarom we op eigen kracht mochten, kennelijk is er een goede ventilatie. Het hoogste punt in
onze reis van 280 m. hebben we nu ook bereikt en dan te bedenken dat de Eifeltoren 320 is dus behoorlijk
hoog. Het is een schitterende omgeving en zeker de moeite waard ondanks de vele waterplanten die nogal
voor wat ongemak zorgen in het koelsysteem. Het lijkt net als of je door een aquarium vaart zo'n helder
water dat je tot op de bodem kunt kijken en de vissen ziet zwemmen. We komen hier ook niemand tegen,
het is dit jaar uitzonderlijk rustig in de pleziervaart. Het zou jammer zijn als hier niet meer gevaren kan
worden. Uiteindelijk zijn we bij sluis 4 na de tunnel gekomen (dus we zijn al weer afvarend) maar omdat er
nergens aanlegmogelijkheid is hebben we de boten dwars voor de sluis gelegd op het sluishoofd, wel heel
bijzonder om te zien maar dat kan alleen maar hier. De volgende morgen begint het circus om 9 uur in dit
gedeelte en schutten dan ook als eerste. We zijn doorgevaren voorbij sluis 12 waar het water weer beduidend
schoner is en hebben toen vast gemaakt om de waterinlaten eerst weer vrij te maken. Onze zoon was een
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week aan boord en die kan goed onder water
zwemmen en heeft alle rommel weer verwijderd,
ook in de schroef zaten de planten. Nou dat liep
gelijk weer een stuk rustiger in de uitlaat. Voorbij
T oul waren we dan ineens weer op de ruimte, ook
wel weer eens lekker om weer wat meer ruimte te
hebben. Zo is het erg leuk al die afwisselingen in
kanalen en rivieren en landschappen en dat
allemaal met je eigen bootje. 's Avonds zijn we
uiteindelijk in Liverdun belandt in een klein
haventje. Je ligt daar mooi aan een steigert je het
lijkt wel een privéhaventje. De volgende morgen
om 8 uur vertrokken naar Nancy. Onderweg kwamen we een tankstation en supermarkt tegen dicht bij het
kanaal dus gelijk maar even weer van alles inslaan. Bij aankomst in de jachthaven van Nancy begon het
ineens te plenzen terwijl we moesten aanleggen, even pech dus maar we konden nog net een mooi plekje
bemachtigen aan de kade en bij elkaar opzij lagen we heerlijk. Bij controle bleek dat dit gedeelte niet eens bij
de jachthaven hoorde dus lagen we hier ook nog voor niets en als we wilden ook nog stroom terwijl 100 m
verderop in hetzelfde gedeelte je € 18,50 moest betalen, dat was mazzel dus. Je ziet trouwens op veel plaatsen
een gratis ligplaats met stroom en water, kom daar in Nederland maar eens om. 's Middags de stad in al
regende het zo nu en dan nog steeds maar onze zoon gaat morgen weer naar huis met de trein en dan gelijk
maar even een kaartje kopen en kijken wanneer de trein vertrekt en dat was de volgende morgen om 6.20u.
Nou dat viel voor ons even tegen want dat wordt een kort nachtje. Van mensen in de jachthaven hoorden

we dat er 's avonds een lichtshow werd gegeven op het Stanislasplein. Werkelijk schitterend, dat was echt de
moeite waard, het is daar trouwens ook allemaal goud wat er blinkt wat een prachtig plein en ook bij
daglicht, de bestrating is licht en dat steekt allemaal erg mooi tegen elkaar af. Mooie beelden en
schitterende gebouwen waaronder het stadhuis. Ook een prachtige pizzeria met plafondschilderingen van
Michel Angelo, heeft wel indruk gemaakt. Ook schitterende parken maken deel uit van de stad. N a onze
zoon 's morgens naar het station gebracht te hebben zijn we nog wat rondgelopen door de stad om bij
daglicht dit moois nog eens te aanschouwen. Rond 9 zijn we daarna vertrokken om 's avonds boven sluis 12
in Lagarde te overnachten.
Op dit gedeelte van het Marne-Rijnkanaal kun je goed aanleggen boven en
beneden de sluis. Het viel op dat hier toch wat meer pleziervaart is zelfs kwamen we mensen tegen waar wij
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begin juni nog mee in de sluis in Muiden geschut
zijn en die ook de Saar en Moezel willen
verkennen. Zaterdagmorgen het laatste stukje van
het Marne- Rijnkanaal waar we in de laatste sluis
maar liefst 15 m omhoog gaan maar geen probleem
door de mooie glijstangen en drijvende bolders gaat
dit uitstekend en het water wordt ook rustig
ingelaten. Na ongeveer een half uur bereiken we
dan de Saar en je waant je hier gelijk in een ander
gebied terwijl je toch nog gewoon in Frankrijk zit.
Veel huurboten kom je hier tegen met mensen aan
boord die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Het gestuntel in de sluizen en het aanleggen
is soms een waar schouwspel. Men huurt hier een boot en vaart wat heen en weer en velen hebben fietsen
aan boord en dan gaan ze hetzelfde stuk ook nog eens fietsen. Een rondje hier maken is voor de meesten in
een paar week vakantie ook niet te doen. Al varend op de Saar kwamen we net voor sluis 2 een prachtige
plek tegen die je gewoon niet kon negeren dus lekker op tijd liggen en een gezellige middag op het grote
grasveld met wat eten en drinken en prachtig weer, kortom weer een topdag. We kregen op sluis 1 een
foldertje dat er in Mittersheim op 31 juli feest is met bijzonderheden over de Saar en live muziek dus gaan we
op tijd weg om daar nog iets van mee te pakken. Rond de middag hebben we in de jachthaven van
Mittersheim een plekje gevonden en de rest van de dag het een en ander van de plaatselijke festiviteiten
meegemaakt met diverse kraampjes en je kon zien hoe het vroeger is begonnen met de Saar en het aanleggen
van de sluizen middels foto's. Echt spectaculair was het niet maar dat kun je van zo'n klein plaatsje ook niet
verwachten.
Maandag 1 augustus was het de bedoeling naar Saarbrucken te gaan maar onderweg in Sarralbe kwamen we
een prachtig nieuw aangelegde ligplaats tegen met stroom en water, dit zag er allemaal zo mooi uit dat kon je
gewoon niet laten liggen en alles gratis. (hoe is het mogelijk) en we hebben nog tijd genoeg voor ons vignet
verloopt. 's Middags het dorpje bekeken en er is ook nog een Lidl. (komt dat even mooi uit) De volgende
morgen dan vertrokken naar Saarbrucken. Het weer laat ons vandaag na lange tijd behoorlijk in de steek
door de motregen, het is zelfs mistig van de regen. Maar dan merk je ook gelijk dat je weer in een stad bent
na de rust op de Saar raast het verkeer hier weer langs je heen. Saarbrucken is een grote stad met op de ene
oever de Altstadt met een prachtig slot en het valt op dat alles zo goed onderhouden is en alles ziet er schoon
uit. Op de andere oever is echt het nieuwe Saarbrucken gebouwd althans zo hebben wij dat beleefd. Een
enorm winkelgebied waar in de gebouwen weer allemaal aparte winkelcentra's zijn gevestigd. Het is een
behoorlijk groot contrast met Frankrijk waar vele gebouwen nogal wat achterstallig onderhoud hebben
terwijl hier er alles netjes en schoon uitziet en hoe ruim deze centra's ook zijn opgezet. Tevens de enorme
hoeveelheid eetgelegenheden is werkelijk overweldigend en wat vooral opvalt is de hoge kwaliteit en
alles goed betaalbaar. Echt ranzige eetgelegenheden hebben wij niet gezien. Kortom Saarbrucken heeft wel
indruk gemaakt. Zo zie je op zo'n reis toch diverse verschillen tussen de diverse landen en dat maakt het ook
zo leuk. Donderdag 4 augustus weer vertokken en de Saar verder afgevaren waarbij we hebben overnacht op
een jachtligplaats bij sluis Serrig. Het was een regenachtige dag en weinig interessants te melden al zijn de
vele bochten in de rivier behoorlijk groot je vaart soms wel 8 km. om l,S km verder te komen maar dat is op
de Moezel niet anders. We liggen tegenover een berg waar wijnranken op staan, op zich niets bijzonders
maar wel als dit onder een hoek van 45 graden bewerkt moet worden. Het schijnt dat de steilste berg waar de
druivenranken op staan onder een hoek van 65 graden is in de bocht bij Bremm op de Moezel. Respect voor
de mensen die hier hun brood moeten verdienen. Vrijdag naar Saarburg wat volgens sommige mensen de
moeite waard is. Rond een uur of 10 vinden we een mooie steiger langs de rivier waar plek is voor 2 boten,
toevallig lag er 1 boot maar die ging net weg dus beter konden we het niet krijgen. Na de koffie het stadje in,
nou die tipgevers hebben gelijk gekregen. Een prachtig stadje met zelfs een waterval wat een beetje
Venetiaans aandoet. Nog een rondrit in een treintje gemaakt en met de kabelbaan naar boven op de berg
waar Albert en [oop zelfs nog op de rodelbaan hebben gezeten. Prachtig uitzicht en lopend naar beneden met
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mooi weer en niet te warm. Verder krijg je het idee alsof we al weer in Nederland zijn, overal zie auto's met
Nederlandse kentekens en wat leuk is als je iemand wat vraagt in het Duits krijg je vaak in het Nederlands
antwoord. Maar ja deze gebieden zijn natuurlijk zeer geliefd onder vakantiegangers dus dat zullen we nog wel
vaker beleven. Zaterdag zijn we verder gegaan naar Trier de oudste stad van Europa heb ik me laten
vertellen maar Trier heeft geen jachthaven of aanlegplaats. Voor de sluis zijn 2 jachthavens en wij zijn in
Konz gaan liggen met een mooie steiger en alles zag er netjes uit. Men heeft er een merkwaardige manier van
liggeld berekenen. Je betaalt nl € 3, voor stroom en €2, voor andere zaken per dag, dit komt bovenop het
liggeld. Wanneer je aangeeft dat je verder niets nodig hebt dan maakt dat niets uit want je moet dit gewoon
betalen ..... zijn wij toch niet gewend om dit zo te doen. Maar veel keuze heb je op de Moezel niet. Wifi is er
ook maar dan moest je bij het modem gaan zitten werd gezegd, nou maar proberen dan maar dat werkt ook
niet ... dan zijn we in Nederland toch een stuk verder. 's Middags zijn we op de fiets naar Trier gegaan en
daar het centrum verkend. Vele oude gebouwen en straatartiesten (waarvan sommigen heel erg goed)
versieren het beeld. Een mooie stad wat er allemaal netjes uitziet en vele winkels. 's Avonds terug op de boot
moe maar voldaan. De volgende morgen eerst maar eens water getankt en alles stof gezogen (van onze dure
stroom) waarna we rond koffietijd zijn vertrokken en maar zien waar we vandaag terecht zouden komen. De
snelheid van de sluizen die we in Frankrijk gewend waren is hier totaal verdwenen. Je moet vaak wachten op
passagiersschepen die zich dan melden en dan mag je achteraan schuiven. In Trier wordt ook een nieuwe
sluis bijgebouwd van maar liefst 210 meter lang. Je ziet hier ook steeds meer koppelverbanden van soms wel
180 meter lang, echt enorm. Onderweg zagen we een jachtligplaats aan de rivier dus maar eens kijken of dit
wat is om te overnachten, nou dat kun je wel vergeten want de vele sportboten die hier is langs scheuren is
een ware plaag aan het worden al moet ik wel zeggen dat het vandaag zondag is en dan heb je dat overal
natuurlijk. Daar is de strekdam in Maastricht nog een rustoord bij. Uiteindelijk zijn we in de jachthaven
Neumagen belandt. Maar ook hier zijn de prijzen niet voor de poes. Er is ook diesel te koop, op de pomp
stond €1,60 (poe poe) Bij navraag op het havenkantoor bleek het ineens €1,35 te zijn maar de diesel zit in
een blauwe tank die in de brandende zon staat dus lekker warm en wie weet vol bacteriën dus toch maar niet
gedaan. Er is wifi op de haven maar zoals alles moet daar ook voor betalen (4g is dan wel goedkoper) Alles
wordt hier apart berekend €3, per persoon bovenop het liggeld voor gebruik van douche, toilet, water en
afval en het maakt niet uit of je het nu gebruikt of niet. Vergeleken met Parijs valt het wel mee maar dat is
ook abnormaal duur natuurlijk. In elk geval hebben we vandaag prachtig weer en de omgeving/landschap is
werkelijk schitterend. We beleven het nu toch heel anders als tijdens onze vorige Moezeltocht.
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De volgende morgen (inmiddels maandag 8 augustus) vertrokken met de gedachte van we "zien wel waar we
terecht komen" en dat is toch rustgevend dat je niet zoals in onze vorige Moezelreis in 2001 aan tijd
gebonden bent. Uiteindelijk nadat we vlot door 2 sluizen zijn geschut terecht gekomen in Traben Trarbach,
een mooie en veilige haven waar we vriendelijk werden ontvangen en het liggeld ook meeviel en je kan ook
broodjes bestellen voor de volgende morgen. Je kunt ook een fiets lenen en een nette douche en toiletten.
We hadden er nog goede herinneringen aan uit het verleden. 's Middags het stadje nog bekeken en wat langs
de Moezel gefietst. De straten zijn hier nogal steil en niet echt geschikt voor fietsen maar langs de rivier is
het goed te doen. Ze zeggen wel eens dat Nederlanders bruggenbouwers zijn maar de Duitsers kunnen het
ook, best wel bewondering voor hun bouwwerken die verwerkt zijn in en tussen de bergen en wat een
hoogtes zeg, echt geweldig. Dinsdag zijn we blijven liggen en lekker van de rust genoten en wat gefietst.
Woensdag 10 augustus zijn we een paar kilometer terug gevaren omdat we daar aan het water konden
tanken maar dit kan alleen tussen 9 en 12 uur. Het zag er allemaal netjes uit maar al wat daar kwam
niemand om ons te helpen. Telefonisch ook niemand bereikbaar totdat er ineens iemand aan kwam maar dat
bleek een gepensioneerde politieman te zijn maar die was wel zo vriendelijk om die mensen te waarschuwen
en ze zouden zo komen. Nou we hebben lang gewacht en leuk met die man gebabbeld maar we zijn toch
maar verder gegaan. Komen we bij sluis Enkirch en melden ons, zegt die man tegen mij dat ik door de kleine
sluis moet want hij wil geen verantwoording nemen en dat terwijl de Tial wel door de grote sluis kan. (ja je
maakt wat mee hier) Nou wij proberen maar die lui houden geen rekening met fenders dus dat paste
natuurlijk niet dus ik die sluis weer oproepen nou als het niet anders kon dan ook maar in "der grosse
kammer" . Wat een werk voor niets maar gelukkig zijn we gepensioneerd. Onderweg kwamen we ineens een
tankstation dicht bij het water tegen in Sankt Aldegund, wat een mazzel en ook nog een aanlegkade dus wij
snel de tank volgooien en dat voor maar €1, per liter. (wie had dat gedacht) Uiteindelijk zijn we die dag in de
jachthaven van Senheim gekomen. Hier is ook een camping bij en je voelt je hier meteen thuis, allemaal
Nederlanders en je wordt op het havenkantoor gewoon in het Nederlands te woord gestaan. Ook een
campingwinkel met bijna allemaal Hollandse producten. De bedoeling was om naar Cochem te gaan maar
boten langer dan 10 meter mogen niet in het haventje en moeten aan de rivier liggen althans volgens het
boek van de Saar en Moezel en dat is geen pretje. De volgende dag is het daarom de bedoeling om naar
Koblenz te gaan. Wat schetst onze verbazing als we door Cochem varen, in het haventje liggen alleen maar
boten groter dan 10 meter ja zelfs 15 meter en ook helemaal vol alleen aan de rivier kun je nog liggen dus
wat we hier dan van moeten denken ... omdat we een vorige keer hier al hebben gelegen varen we dan ook
door. De sluizen zitten vandaag niet echt mee maar rond 5 uur bereiken we de jachthaven in Koblenz waar
we na overleg met de havenmeester

GMC Steigernieuws nummer 49
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Vrijdag de stad in gegaan en maar eens lekker uit eten en het ijs is hier ook voortreffelijk want schrijver de zes
is vandaag jarig dus dat moet maar kunnen. Er is ook een mooie kabelbaan gekomen van de linker Rijnoever
naar de vesting Ehrenbreitstein

op de rechteroever

met een schitterend

uitzicht. Verder de mooie stad

bekeken en waren 's avonds dan ook blij dat we weer aan boord waren. (muide in de bain'n)

Zaterdagavond

nog een prachtig vuurwerk op de Deutsche Eck gezien vanaf de boot. We blijven tot maandag want in het
weekend hoef je niet op de Rijn te komen met mooi weer want je wordt gek van al die speedboten en
halfgliders en dat bleek ook al op zaterdag toen bij ons in de haven verschillende van die bootjes richting
Rijn gingen.
Maandag 15 augustus was de bedoeling om naar Keulen te gaan maar we hebben tijd genoeg en wilden eens
wat anders zien maar omdat in Bonn geen jachthaven is zijn we in een mooie jachthaven in Oberwinter gaan
liggen en met de fiets naar Königswinter en Bonn gegaan. Je kunt mooi langs de Rijn fietsen en ook nog
prachtig weer erbij. Echt een mooie haven in Oberwinter met alle faciliteiten en dat voor maar € 1, p/m
zonder allerlei bijkomende kosten, je kunt zelfs de bolders verzetten op de stijger zodat elke boot goed vast
ligt. Dinsdag dan alsnog naar Keulen gevaren. Het loopt lekker weg op de Rijn met ongeveer 7,5 km stroom
lopen we dan ongeveer 18 km. Na Bonn ben je uit het
gebergte en is het landschap weer een stuk vlakker
waarbij tevens de industrie ook meer toeneemt. Over
de gehele reis genomen valt het vlagvertoon van vele
binnenvaartschepen

soms wat tegen, vaak hangt er

niet eens een nationale vlag achterop en als er wat
hangt is het vaak te triest voor woorden terwijl de
schepen er over het algemeen wel netjes uitzien. De
haven in Keulen is niet echt een aanrader, de hele
dag lopen er golven in de toch diepe haven en je ligt
dwars op de ingang dus je ligt geen moment stil. Ook
hier rekent men naast de toch behoorlijke meterprijs
rustig € 4, extra voor stroom en water en al heb je
niets nodig dat maakt niets uit. Deze herinneringen
hadden we niet van een vorig bezoek. Maar ja een
tocht over de Rijn en Keulen niet bezoeken doe je
ook niet gauw al zullen we daar een volgende keer
toch anders over denken. Volgens de havenmeester
in Oberwinter

moet de jachthaven

in Hitdorf een

aanrader zijn dus gaan we dat woensdag eens bekijken
en dat klopt ook. Toen we in Hitderf in de haven
lagen viel ons onmiddellijk

de rust en het weidse

uitzicht op na alle hectiek van het drukke Keulen.
Een vriendelijke haven met een evenzo vriendelijke
prijs. Dat het al weer een tijdje droog weer is blijkt
wel dat het water in 1V2 dag zo'n 10 cm is gezakt. Het
is rustig

is met

de scheepvaart.

Donderdag

18

augustus naar Dusseldorf gevaren en in de jachthaven
bij de Rijntoren gelegen. Een zeer grote stad met een
gigantisch aantal eetgelegenheden
GMC
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hierin een keuze te maken is bijna niet te doen. Het weer is vandaag ook weer geweldig en konden tot 's
avonds laat nog buiten zitten. Vrijdag is de bedoeling om naar Duisburg te gaan maar de marinahaven daar
blijkt gesloten wegens renovatie dus gelijk maar via het Rijn-Hernekanaal

naar Oberhausen. De Tial krijgen

hun kleinkinderen een weekje aan boord en die worden zondag gebracht en dat is een mooi plekje om met
de auto bij de boot te komen. Ze hebben nog vakantie en wilden het ruige schippers leven ook wel eens
beleven ..... Bij stom toeval vinden we 200 m voor de Marina Oberhausen nog een inham in het kanaal waar
we uitstekend kunnen overnachten,

een keer weer gratis liggen past ons Groningers wel. Zaterdagmorgen

maar veilig in de jachthaven gaan liggen omdat je dan ook rustig van boord kunt gaan. Er varen hier grote
koppelverbanden

van wel 180 m lang en als die er langs gaan zuigt dat nogal en sommigen varen toch

behoorlijk hard. Zondag een rustdag, komt goed uit want het regent regelmatig maar gelukkig wordt het de
komende week weer mooi weer. Wat een enorm groot winkelcentrum

hier en alles ziet er ook netjes en

nieuw uit, mooie vloeren en geen rotzooi op de grond, alles wordt ook steeds schoon gemaakt. Zelden zoiets
gezien zelfs een groot rond plein in dat centrum waar rondom allerlei diverse etenswaar gekocht kan worden
van diverse nationaliteiten

die je dan op het plein aan tafeltjes kunt nuttigen, echt heel bijzonder. Een

Sealife attractie is ook bij de haven en een groot tropisch zwembad. Een grote gascilinder van vroeger is
omgebouwd tot een attractie wat interessant is om te bezoeken en je kunt met de lift naar boven waar je op
het dak een schitterend uitzicht hebt over de omgeving met aangrenzend een grote klimtuin wat vooral voor
de jeugd een prachtige attractie is. Met glijapparatuur die je daar kunt huren ga je dan van boom naar boom
met verschillend hoogtes en moeilijkheidsgraden.

We hebben ook nog Kaisergarten (een soort dierentuin)

met Schloss Oberhausen bezocht. Kortom voldoende leuke dingen om Oberhausen te bezoeken. Uiteindelijk
maandag 22 augustus weer verder met onze reis en het lijkt ons wel leuk om het oude hebewerk in
Henrichenburg

te bezoeken. De motregen houdt ons wat tegen om op tijd te vertrekken maar rond een uur

of 11 wordt het toch wat droog en besluiten om maar te vertrekken. Na 36 km en 3 sluizen (poe poe wat
wordt dat water snel ingelaten) komen we dan rond een uur of 5 aan in de jachthaven bij Henrichenburg

en

vinden gelijk een steiger waar we beiden goed kunnen liggen. We worden welkom geheten door een uiterst
vriendelijke havenmeester terwijl het weer ook steeds beter wordt. De volgende morgen staat de zon al vroeg
aan de helderblauwe hemel op ons te wachten, het belooft weer een prachtige dag te worden net zoals de rest
van de week als de weerprofeten

gelijk krijgen. Woensdag verder gevaren naar Munster, een lang stuk

zonder sluizen dus dat schiet lekker op. Rond 3 uur een plekje gevonden in de haven en weer eens gratis
liggen. Verder doen we ook niet veel want het is smoorheet vandaag maar ja we klagen niet want regen en
kou verveelt ook snel. Het begon zo rustig in de haven maar de voortekenen waren er wel. Her en der lagen
de flessen van de vorige avond er nog. Langs de havenboulevard

allemaal eetgelegenheden

en terrasjes en

naargelang de avond vorderde kwamen er steeds meer mensen vooral jeugd die op de terrassen zaten of hun
eten bestelden en meenamen en dat op de haven langs de waterkant gingen opeten al of niet met wijn of
bier. Het was een gezellige drukte en geen spoor van geweld of vernieling alleen af en toe een kapot glas of
fles. Verder werd ook alles weer door de jongelui opgeruimd en statiegeldflessen werd door een clochard
opgehaald. Het ging nog tot in de late uurtjes door. De volgende morgen inmiddels 25 augustus verder en bij
Bergershövede nog even getankt al moet je wel meer dan lOOL tanken anders komt er €15, overheen. Bij
sluis Alterheine hebben we een mooie ligplaats achter de sluis gemist, we zagen het te laat en het leek net of
dat alles vol was maar bij het in de sluis varen bleek er nog wel een gaatje te zijn maar ja toen was het te laat,
met de kop in de sluis ga je ook niet weer terug dus door en zijn we bij sluis Venhaus gekomen. Toch goed
gelegen na aan de sluismeester
overnachten.

toestemming

te hebben

gevraagd om op de wachtplaats

te mogen

De volgende morgen naar Lingen gevaren. Zo snel als de sluizen vol lopen aan het begin van

het Dortmund Emskanaal zo langzaam gaat het hier.
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Voor de meeste merken verven en lakken, maar ook SEMCO
cteaner/sealer; OWA.TRO·L, lijnolie en anti roest olie en vet.
F
qu rd filter dealer en tevens ceeter van TOT A.L prodoeten.
Meertouwen staaldraad, óók RVS, wrijfhouttouw en vlaggenlijn.
Verkooppunt van CENTURlO,N accu's, maar ook omvormers en laders
zijn bij ons verkrijgbaar.
atuurüjk hebben wij ook schoonmaakartikelen
als bezem en luiwagen
en schoonmaakmiddelen van Americol, b.v.Shipclean, Shtpshernpoo,
Sanitizer; Amewax, alsmede de oudontvetter Antol' en roest en
ka kverwijderaar.
Eige, lijk leveren wij alles voor uw schip, met een aantrekkelijke kOlrting
voor leden en lezers van dlt blad.
Tetefoon: 0596680488

Mobiel: 06-20250771
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Er wordt wel druk gewerkt aan het kanaal en hele stukken zijn al klaar en geschikt gemaakt voor grotere
schepen maar de lage bruggen zijn voor veel schepen een probleem. Ook sommige sluizen zijn sterk
verouderd en zouden wel een opknapbeurt en/of vergroting kunnen gebruiken maar dat zijn denk ik allemaal
politieke keuzes. Als je die tankers de sluis in ziet varen krijg je gelijk het beeld van de spitsen in Franrijk op
het netvlies. Ze passen er net in alleen een dik stuk touw als wrijfhout past er tussen. Veel ligplaatsen heb je
hier niet in Lingen alleen de oude haven stond op de kaart maar verder stond er niets. Bij het indraaien
zagen we een paar bootjes liggen en een vrijwel lege kade dus gelijk maar vast maken en de Lidl op 3
minuten loopafstand dus wat wil je nog meer. Verder maar weer heerlijk ontspannen

op het achterdek, wat

een week bijna elke dag over de 30 graden, we kunnen rustig zeggen dat we een geweldige zomer hebben
althans zoals wij hem hebben beleefd want we hebben wel gehoord dat het elders wel eens wat minder was.
Zaterdag zijn we dan naar Haren-Ems gevaren in de haven waar we al eens eerder zijn geweest met een
toertocht in 2012. De logé's op de Tial worden zondag weer opgehaald, hun vakantie zit er ook op en voor
hun ook mooi dat het de afgelopen week mooi weer was want dan is het leven op de boot een stuk
aangenamer. Na een rustdag op zondag zijn we maandag 29 augustus na lange tijd weer in Nederland
aangekomen en is het grootste deel van onze reis ten einde. Het voelt toch weer vertrouwd om in je eigen
land en winkels te komen en wat vooral en genot is om joen aigen toal weer te heurn. Zolang het mooi weer
is keutelen we nog wat rond in de provincie Groningen en maken wat fietstochtjes, ja ook de vertrouwde
fietsroutes geven ons het gevoel weer thuis te zijn. We zijn in Stadskanaal nog met de stoomtrein van STAR
naar Veendam gegaan, echt een aanrader met ook een heel leuk museum. Ook de zomer zet maar door, we
breken zelfs records, temperaturen

van rond de 30 graden; dagen achtereen in september heb ik nog niet

meegemaakt en stellen zodoende onze geplande thuiskomst dag nog maar even uit. En zo zijn we dan op 13
september weer terug in de haven van de GMC (waar we weer allerhartelijkst werden ontvangen) na een reis
van 2370 km 361 sluizen en 297 vaaruren kijken terug op een prachtige reis waarin we veel hebben gezien
en met over het geheel genomen erg mooi weer.

Wie kent dit niet

J oop van
GMC Steigernieuws nummer 49

der Velde a/b mb Bianca
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Vacantie
Zeilen
Friesland
1946
Zaterdag 17 Augustus.
Frits jarig, inpakken,

auto rijden, vrouwen

weerzien, ja al met al belooft

het een emotie-volle

dag te worden.

Hoe

heel anders is het gesprek deze morgen. Er wordt steeds maar gepraat over ons a.s. vertrek en wat hiermee al zo in
verband staat. De kapitein gaat er op uit, om wat brood te bemachtigen.

De rest begint met pakken. Dit pakken is

een groot verschil met dat van 14 dagen geleden.
Maar ja, gebeuren moet het toch. Het weer helpt ook niet erg mee. Het regent aanhoudend.
en ander nog eens even op het dek gezet worden,

nu moet alles onder de tent geschieden.

gezellig. Vijf man, elk aan het pakken in het schemerdonker.
nodige reinigingen.
rommel
••••••••

Alle laden zijn uitgetrokken.

Br zijn een paar teiltjes

Kledingstukken

krijg je dan vanzelf: waar is mijn tandpasta,

Anders kan zo het een
Toch is het er erg

met warm water voor de zeer

en kussens slingeren

overal rond. En door deze

wie heeft mijn pijp gezien, wie heeft mijn regenjas ingepikt

e.d.

Als de kapitein weer terugkomt,

gaat, hij van schrik maar weer aan de wandel. Er is geen doorkomen

een tijdje begint het toch werkelijk
eerst schoongemaakt

iets te lijken. De ene plunjezak na de andere verdwijnt

was. Onder de matrassen vindt de kapitein Max z'n persoonsbewijs

aan! Maar na

in het vooronder,

dat het

terug, dat 5 dagen op stap

geweest is. Eindelijk hebben we alles bij elkaar. De kapitein boomt de boot naar Taconis. Hier wordt de bagage van
boord gesleept en de Bruinvisch ligt weer klaar om de volgende gasten te ontvangen.
Kars verdient

wel een woord van lof voor de schoonmaak,

we Sneek nog maar even inlopen.

die onder zijn leiding uitgevoerd

Misschien kunnen we nog het een of ander kopen voor onze diverse ega's. Kars

gaat al gauw weer naar boord, om de auto's op te wachten.
even wegbrengen
Bij onze terugkeer

is. Wat nu ? Och, laten

De kapitein

moet de zeiljekker van Gerrit Sikkes nog

en de rest van de bemanning slingert zo maar wat rond.
bij de boot zijn de nieuwe huurders

plannen en geven nog enkele raadgevingen.

reeds gekomen.

Het weer is inmiddels

Met hen praten we nog even over hun

behoorlijk

opgeknapt.

Om half 2 komt de luxe

wagen met de kisten opdagen.
Direct pakken we ze in. Dat geeft een hele opschoning van het kleine goed. Na deze werkzaamheden
ook in en dan gaat het huis toe. Onderweg
zal weghalen.

Den chauffeur

GMC Steigernieuws

nummer

komen we de vrachtwagen

krijgt enkele raadgevingen

49

stappen we zelf

tegen, die de rest van de bagage bij Taconis

en dan gaat het weer verder. We rijden direct door naar bet
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huis van onzen jubilaris. Om ongeveer drie uur zijn we er. Het borreltje,

dat hij ons 's morgens niet geven kon, krijgen

we nu. Na nog wat gezellig praten, gaat elk z'n eigen weg.
Zo zijn we dan aan het eind van onze vacantietrip

gekomen. Wanneer ik nu nog eens terugblik

op deze zeiltocht, dan

kan ik dat niet anders doen dan met een lachend gezicht. Moeilijke tochten hebben we gehad. Het was soms hard
werken. We hadden het prima van eten en drinken. Kou, regen, wind en zonneschijn hebben elkander afgewisseld in
allerlei schakeringen.

Maar door alles heen, was er een fijne geest en een kameraadschap,

aangename herinneringen

die altijd weer

voor de geest haalt en dergelijke vacantie heb je maar eens in je leven.

Altijd zullen we er met heel veel genoegen aan terug denken. Wel waren bij het begin van de tocht de diverse
functies verdeeld, maar ieder op zijn tijd verrichtte

alle mogelijke werkzaamheden.

je het zo vaak andersom. Dit is bij ons gelukkig niet voorgekomen.

Zo hoort het ook, doch helaas zie

Alles werd met vereende krachten opgeknapt.

Moge dit journaal er toe bijdragen, dat dit niet zo maar een vacantie was, maar een tocht van vijf mannen, die
veertien dagen met elkaar door dik en dun zijn gegaan. Dat dit zo mag blijven voor ons verdere leven is de innige
wens van
Kapitein H. Nap,

Groningen, december 1946

Slot van deze feuilleton
met dank aan Jan Eissens die het geschrevcn dagboekje van deze vakantie van 5 OMe mannen heeft gedigitaliseerd.
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Slank en gezond

n8

Heerlijk, zalm uit de oven.!

Leg in een folie groene bonen, daarop een
moot zalm besmeerd met pesto. Daarna nog
wat cherry tomaatjes met peper en zout. Rol
de folie dicht en doe het vispakketje circa 25
minuten op 175 graden in een
voorverwarmde oven.
Eet smakelijk
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Hoofdgerecht voor 4. personen
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Laat de p,erzikschijf}es uiUekk,sn maar vanq 1!4 dl sap op.
Pelensrupper de ui.
Maak de paprjka schoon en snîjd ze in stukjes.
SnIjd de schnitzel in reepjes.
Roer de marinademix met .2eeUepels koud water los en SdH3p de marinade door
het v!aes.
Kook de mte volgens de .aanwijzin.g op d.e verpakking gaar.
Verhit in tussen de olie in een mime pan en bak al omscheppend

het vlees bruin.

VO'99 de ui en d'e paprika toe en bak deze 5 minuten mee.
Strooi die sausmix over het vleesmenqsel, voeg het sap 'en 2 dl water toe en br,eng
alles al roerend aan de kook.
Schep de helft van de perztkschijjes

erdoor en verwarm het geheel.

Serv·e'er met de mleen de rest van de perzikschijfjes.
Zout naar smaak.

Eet smakelijk
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Laatste nieuws

Waarschuwing: agressieve dieselbacterie niet
alleen schadelijk voor de tank, maar ook voor de
gezondheid
Amsterdam - Zeilen heeft in de loop der jaren een aantal brieven van lezers gekregen over een agressieve
dieselbacterie. Nadat deze lezers met blote handen de vervuilde dieseltank of vervuilde filters hadden
schoongemaakt, brokkelden hun nagels een aantal weken later af. Ook kwamen zwarte randen onder de
nagels en werd het nagelbed aangetast. Eén lezer meldde zelfs dat een stuk van zijn vinger is afgezet, omdat
hij niet meer te genezen was. Het dragen van handschoenen bij het schoonmaken van tanks of filters is dus
geen overbodige luxe. (Zeilen.nl)

Hulp met checklist en tips van nov Verzekeringen
bij winterklaar maken van de boot
Meppel- Het najaar is begonnen. En dat betekent voor velen: het einde van het vaarseizoen.
Meert u binnenkort ook weer aan? Doe uw voordeel met de checklist van DOV, vol tips om uw schip
helemaal klaar te maken voor aankomende winter.
Enkele tips van DOV:
· Controleer de koelvloeistof en antivries. Let op de grenswaarden van bevriezing.
· Tap de carburateur af.
· Blaas de afvoeren van de douche, gootsteen en wasbak door.
· Maak uw schip schoon en zet 'm in de was.
· Haal de gasflessen van boord en sla deze veilig op.
· Vul de brandstoftanks volledig af, zo voorkomt u condensvorming. Voeg ook een micro-organisme
middel toe aan de diesel.
· Laad de accu's volledig op. Herhaal dit gedurende de winter regelmatig.
· Controleer de anodes. Zijn deze versleten? Vervang ze dan.
· Koppel de accupolen los en vet deze in met zuurvrije vaseline.
· Neem preventieve maatregelen tegen inbraak en haal waardevolle bezittingen en diefstalgevoelige
eigendommen van boord.

dodend

Tot slot: tip voor uw loospijp
Is de loospijp van uw schip uitgerust met een afsluiter? Laat deze dan openstaan. Steek een tuinslang in de
loospijp (tot ca. 30 cm onder water). Dop beide uiteinden van de tuinslang af met een kurk.
Meer tips?
De gehele winterchecklist is te lezen en te printen op de DOV -website.
Meer informatie www.dov-verzekeringen.nl
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12%
korting

op de laagste prijs!
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