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Op naar Frankrijk. 
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Maandag 3 juni: Hank -Den Bosch 
We zijn vertrokken vanuit Hank. 
Vorige week hebben we alle voorbereidingen en inkopen gedaan. Op za-
terdag zijn we nog even met WSV Vissershang en de Zilvermeeuw een 
‘Rondje Rotterdam’ gaan varen vanwege het 40-jarig jubileum van onze 
club. Zondag hebben we dan maar uitgerust. Was ook echt nodig! 
En afscheid genomen van onze kinderen en kleinkinderen. 
Want we zullen zeker drie maanden weg zijn met onze motorboot ‘Daga-
onogal’. 
De boot is elf meter lang, is voorzien van wc en vuilwatertank, een douche 
met boiler (opgewarmd door motor of/en walstroom), een keuken, dinet-
te, stuurhut/zitkamer en slaaphut. In de winter van 2008/2009 is een ge-
deelte van de binnenbouw gestript en compleet vernieuwd naar onze 
eigen inzicht. Compleet met op diesel gestookte luchtverwarming. 
We voelen ons dan ook echt thuis, als we in onze fauteuils zitten te lezen 
of teevee kijken. 
Om het besturen van de boot bij het afmeren en wegvaren te vergemak-
kelijken, hebben we een boegschroef aan laten brengen, die de boeg van 
het schip naar links of rechts kan duwen. 
De reis begint goed: de marifoon ontvangt wel, maar zendt niet! 

Er is geen tijd 
meer voor re-

paratie en in 
België is dit 

communica-
tiemiddel ver-

plicht voor 
pleziervaartui-

gen. Dus we 
leggen eerst 

aan – langs de 
Maas - in Kei-

zersveer bij 
Altena om een 
nieuwe ‘losse’ 

       De ophaalbrug van sluis O in Den Bosch.                              Marifoon aan te 
schaffen.  
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Daarna gaan door naar Heusden om bij bunkercentrale Legerstee nog 300 
liter diesel bij te tanken. We hebben nu zeshonderd liter diesel aan boord 
en kunnen daar minstens honderdtwintig vaaruren mee vooruit!  
We gaan opnieuw door en bereiken via het Dieze kanaal Den Bosch, varen 
de Zuid-Willemsvaart in en overnachten direct achter sluis O. Ik ga nog 
even verkennen, of er een bakker in de buurt is, waar we morgenochtend 
vers brood kunnen inslaan. 
Het is vandaag niet warmer dan veertien graden geworden, dus ik heb in 
plaats van op get achterdek lekker binnen achter het roer gezeten! 
 

Dinsdag 4  juni: Door de Zuid Willemsvaart. 
Het was koud vannacht, dus eerst stoken we de boot even op tempera-
tuur met de Webasto-luchtverwarming. Daarna loop ik op en neer naar de 
bakker voor vers brood en dan vertrekken we tegen tien uur met Aarle-
Rixtel als doel. 
We nemen vier sluizen en bereiken het doodlopende kanaal bij Aarle, vlak 

voor Helmond Hier is 
een passantenkade, die 
echter helemaal vol ligt. 
We sluiten gewoon 
achteraan, wel tegen de 
kanaalkant. Want dat is 
geen probleem voor 
één nachtje. 
Voor ons ligt een Belgi-
sche boot met een 
reusachtige langharige 
hond aan boord. Merk 
onbekend, want ik ben 

geen hondenkenner. De Belg heeft zijn auto met geopende deuren op de 
wal staan. Vanaf de wal roept hij de hond om hem nog even uit te laten. 
Maar het beest ziet de openstaande deuren van de wagen en denkt waar-
schijnlijk, dat hij mee naar huis moet. Dus wil hij terug de boot op, maar 
het vrouwtje houdt hem hierbij tegen. Door deze manoeuvre komt de 
hond in en twijfelpositie, springt toch naar de loopplank, die hij half mist. 
Het arme beest glijdt van de plank en valt letterlijk tussen de wal en ’t 
schip. Zeiknat is die hond! 
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Het Belgische echtpaar probeert de spartelende hond aan wal te trekken  
maar dat is niet zo simpel! Het dier weegt nogal wat kilootjes en de wal-
kant is net te hoog voor het beest om er zelf tegen omhoog te klauteren! 
Plotseling lukt het en zowel de man als de vrouw vluchten weg van de 
hond. Deze doet namelijk een poging om schuddend het water uit zijn 
langharige dikke vacht te krijgen, maar dat duurt even! Het water vliegt in 
het rond en de gehele walkant is meteen ‘besproeid’. 
De Belg is daarna eerst maar een hele tijd gaan wandelen met zijn knuffel-
beer om hem nog wat droger te krijgen voordat de hond aan boord gaat. 
Ik vermoed, aan het geluid in het jacht te horen, dat ook de föhn er nog 
aan te pas is gekomen! 
Je hoeft dus de teevee niet aan te zetten om vermaakt te worden. 
Wij, watersporter, kunnen lachen om onze alledaagse gebeurtenissen. 
De Belgen zelf ook, hoor! 
 

Woensdag 5 juni: Aarle-Rixtel  -  Heel. 
Nog even vlug wat boodschappen gedaan (2x 20 minuten flink doorstap-
pen)  voor we tegen tien uur vertrekken vanuit Aarle-Rixtel. Ons doel van-

daag is Maasbracht. Onderweg 
varen we van sluis naar sluis met 
een ander plezierjacht, dat we in 
Frankrijk nog verschillende malen 
zullen zien. Via de sluis van Pan-
heel – elf meter naar beneden – 
komen we in de laatste kilome-
ters voor Maasbracht. Maar we 
besluiten aan het eind van het 
kanaal Wessem- Nederweert op 
een klein plasje, ’t Polderveld, te 
overnachten. Hier zijn voor de 
recreatie steigertjes aangebracht 
en we zoeken een plaatsje met 
zicht op de elektriciteitscentrale 
van Maasbracht. 
Het wordt die avond koud, dus 
maar een glaasje whisky gepakt. 

Zicht op de elektriciteitscentrale. 
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Donderdag 6 juni: De Maas op naar Luik. 
Opnieuw rond negen uur vertrekken we deze morgen de Maas op. Dan 
het Julianakanaal door naar Maastricht. Eigenlijk is dit het einddoel, maar 
ter plekke besluiten we door te varen naar Luik. De sluizen zijn we nogal 
vlot doorgekomen. Toch leggen we in Maastricht even aan bij de bunker-
boot. Niet om diesel te tanken, maar we kopen een nieuwe reddingsboei. 
Daarna gooien we de lijnen weer los en stomen naar onze volgende sluis 
op de Belgisch-Nederlandse grens: Ternaaien. Daar wacht ons echter een 
tegenvaller: oponthoud van ruim twee en een half uur! Er is iets gaande 
bij de sluis, waardoor er niet wordt geschut. We vangen een marifoonge-
sprek op tussen de sluiswachter en een boze vrachtschipper. De schipper 
wil graag weten, hoe lang een en ander nog gaat duren. 
“Ha, ’n minuutje hè,” krijgt hij als antwoord, maar dat zei die sluiswachter 
een half uur geleden ook al!  
En daar neemt de schipper geen genoegen mee.  
“Allee, dan belt ge de gendarme mar!” is het korte antwoord van de sluis-
bediende. En inderdaad zien we door onze verrekijker enkele politiewa-
gens bij de sluis staan, die soms weg rijden en weer terug komen. We ko-
men er echter niet achter, wat er te doen is. 
Na twee en een half uur meldt de marifoon, dat we met enkele vracht-
schepen in de eerste schutting meekunnen en een half uur later varen we 
het Albertkanaal in. Tegen half acht bereiken we de “Port des Yachts” bij 
de brug, Pont Albert 1e , gelegen in het centrum van Luik. 

Het is een lange dag 
geweest en we be-
sluiten hier twee 
nachtjes te blijven. 
Een dag rust zal ons 
goed doen. En nu 
eerst eten, zeggen 
ze in Oosterhout! 
 
 
 
 
 
 

Port de Plaisance in Luik, bij nacht. 
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Vrijdag 7 juni: Luik. 
Het is een heerlijk ontspannen dag. Ik doe wat kleine klusjes aan boord, en 
haal ook nog even wat boodschappen bij de  Carrefour in Luik. Daarna 
lekker luieren met één ( of twee) ijskoude flesjes Jupiler! 
We zijn dus de eerste vijf dagen goed doorgekomen. 
Met de rug van Riet gaat het de goede kant op. Drie weken terug heeft ze 
een spuit gehad voor pijnbestrijding bij haar onderste ruggenwervels. De 
eerste twee weken leek het, dat het niet ging werken. Maar we zijn ge-
woon te ongeduldig geweest, want onze Ierse dokter O’Conner heeft uit-
gelegd, dat het enkele weken zal duren voordat de pijn gaat minderen. 
Riet houdt er wel rekening mee, dat de slijtage in haar rug nu niet weg 
gaat, maar dat de plek pijnloos wordt.  Dus de beperkingen blijven. 
Maar de pijn is weg! 
 
Zaterdag 8 juni: Luik - Namen. 
We hebben opnieuw om negen uur de trossen los gegooid in Port des 
Yachts te Luik. Zestig kilometer en vier grote sluizen moeten er in de Maas 
genomen worden: Ivoz-Ramet, Ampsin-Neuville, Andenne-Seilles en 
Grands Malades. De laatste ligt pal voor Namen. Voor we Luik uit varen, 
zien we het grote rode voetbalstadion van Standaard Liège liggen. 
Het landschap wordt steeds mooier en nadat we Hoey zijn gepasseerd 
wordt het rotsachtig aan wal. We zien groepen bergbeklimmers, die aan 
het trainen zijn. Of misschien zijn het recreanten, die zich onder begelei-
ding uitleven tegen de steile bergwanden. 
Een mooi gezicht! 
We blijven achter een Nederlands vrachtschip uit Brakel varen en die boot 
zorgt er voor, dat de sluizen steeds klaar staan voor ons. Ook komen we 
een vrachtschipper uit Raamsdonksveer tegen . Om half vijf zijn de  62 
kilometer afgelegd en meren we aan in Port de Plaisance de Jambes, te-
genover Namen. De temperatuur is drieëntwintig graden. 
 
Zaterdag 9 juni: Namen. 
In Namen slapen we lekker uit; tot elf uur zelfs. 
Er is hier op de zondagmorgen een wekelijkse "tweede hands markt" in de 
straat langs de passantenhaven. Die gaan we eerst maar bekijken, voordat 
er koffie wordt gezet. Het is bewolkt en als de eerste druppels vallen, heb-
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ben we de markt net doorgelopen en wandelen terug naar de MS Daga-
onogal. Tijd dus voor de koffie. 
In de middag valt er af en toe een beetje regen en de temperatuur is nu 
slechts zestien graden (Celsius)!  Wanneer komt die zomer?! 
We hebben gepland, om hier brandstof bij te tanken, maar de dieselpomp 
bij de capitainerie (havenkantoor) is verdwenen. Op de dinsdag, donder-
dag en zaterdag komt een aanhanger met diesel langs de steigers voor 
plezierschippers, die brandstof nodig hebben. 
Het verdwijnen van de pomp is toch een minpuntje  voor deze haven. 
Gelukkig hebben we brandstof genoeg. Bij de Franse grens is, tenminste 
twee jaar geleden nog 
steeds, een pomp. Dat is 
zesenveertig kilometer va-
ren. En anders na 146 kilo-
meter in Pont-à-Bar. En dat 
is voor ons ook nog gemak-
kelijk haalbaar. Daar tussen-
in kunnen de schippers al-
leen terecht bij de auto-
pompen langs de wegen! 
Dus lopen of fietsen met een 
diesel jerrycan!  
Later blijkt, dat de pomp bij                        Namen bij nacht. 
de grens ook weg is!  
Zo wordt het moeilijk om de dieseltank vol te houden! 
 
Maandag 10 juni: Nog steeds Namen. 
Het is maandag en we hebben onze plannen gewijzigd om twee redenen: 
De proviand moet aangevuld worden en dat kunnen we het beste hier 
doen, omdat de winkels dichtbij zijn. En ten tweede moeten we voor Riet 
een voorraad Stuyvesant aanleggen, want in Frankrijk zijn sigaretten een 
stuk duurder. 
Maar eerst gaan we de boot wassen.  
De vuile industrie tussen Luik en Namen heeft heel wat stof op ons dak 
doen vallen en schoonmaken is hard nodig!  
Na de wasbeurt ziet er de Dagaonogal weer prima blinkend uit. 
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Winkelen is leuk, maar betalen met de bankpas in België niet! Dat is ten-
minste onze ervaring. 
In Namen bij de supermarkten worden onze toch betrouwbare bankpas-
sen van ABN AMRO en Rabo NIET geaccepteerd door de kassacomputers. 
Wel de Visa-creditcard en verder natuurlijk contant geld. Dus dan maar 
een behoorlijk bedrag pinnen, wat ook niet bij alle banken lukt! Met cash 
in de zak kunnen we zonder problemen onze boodschappen doen. 
Aan boord pak ik eerst nog voor het eten een lekker 'Kasteel biertje'. Wel 
voorzichtig, want het alcoholpercentage staat op elf! 
Straks nog een lekkere whisky en dan is heet weer tijd om de slaaphut op 
te zoeken. 
Morgen gaat de tocht over de Maas verder langs Dinant en Anseremme, 
en zal waarschijnlijk eindigen in Waulsort. 
 
Dinsdag 11 juni. Waulsort. 
Om half negen staan we deze morgen op. Koffie zetten en drinken is 
steeds onze eerste bezigheid van de dag. Na het tweede bakkie ga ik de 
elektrakabel van de walstroom inrollen.  
Om tien uur gaat de sluis draaien, dus we starten de motor en kunnen nog 
net aansluiten bij een vrachtschip en nog vier andere jachtjes. Een groot 
jacht uit Bloemendaal met alleenstaande schipper, twee boten uit Geer-
truidenberg (waaronder de Corné) en een Duits jacht uit Wuppertal.                       
Bij Dinant haakt Geertruidenberg af, maar over enkele dagen zullen we ze 
weer terug zien in het Franse Fumay. Bij Anseremme gaat de Bloemenda-
ler aanmeren aan de lange passantenwallen en wij schuiven een tiental 

kilometers verder in Waulsort 
aan de steiger.  
Het vrachtschip en de Duitsers 
gaan nog steeds door. 
Vandaag hebben we een 
prachtige route afgelegd over 
de Maas, die zich tussen de 
heuvels en rotswanden van d 
Ardennen door slingert rich-
ting Frankrijk. We verwachten 
hier in Waulsort een restau- 

Omgeving Waulsort.                                         rantje, waar we enkele jaren terug 
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goed hebben gegeten. Maar het horecabedrijf is overgenomen en de 
nieuwe eigenaresse ligt waarschijnlijk nog in conflict met de verkoper over 
de rechten van het restaurant of over haar vergunning. Daarom heeft ze 
geen menukaart, maar laat ons wel heerlijk uitziende “pizza’s” zien. Niet 
met tomaat enzovoort, maar met zelf geplukte paddenstoelen. De berg-
helling, waartegen we zijn aangemeerd, is dichtbebost en daaruit haalt zij 
haar voedsel, wat ze ons aanbiedt. 
Nadat we ons eerst laten verzekeren, dat giftige champignons zeker niet 
op ons bordje komen, bestellen we beide zo’n “paddenstoelenpizza”. 
En het is de moeite waard: we eten er lekker van.  
Hoewel we beiden erkennen, dit niet elke dag op tafel te willen hebben! 
Het is apart!  
 
We hebben nu 277 kilometer afgelegd, vijfentwintig sluizen genomen en 
zijn nog negen kilometer verwijderd van de Franse grens. De urenteller 
van de DAF-motor heeft er negenendertig uren bijgeteld en de motor 
loopt feilloos goed en verbruikt geen druppel olie.  
En nog steeds bevaren we de Maas. Onze eigen Maas, die door de eeuwen 
heen onze Biesbosch met zijn regenwater vult! 
Is het varen niet mooi??!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het dagelijkse leven gaat ook door! 


