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Zaterdag 29 juni.  Slecht nieuws. 
Ook nu slapen weer eens lekker uit.  
Onze buurman van de IJsvogel uit Roggel (Limburg) , die gisteren nog bij 
ons aanschoof, heeft lekker vers stokbrood voor ons meegebracht. 
Als ik gewoonte getrouw de berichten op mijn iPad controleer, zie ik hier-
bij een trieste mededeling. 
Bertek Stalmach, een Poolse vriend uit Mikolow die we begin jaren ’70 
hebben leren kennen, is afgelopen donderdag overleden. De mail komt 
vermoedelijk van een kleinzoon, want de naam ken ik niet. 
Bertek zal ongeveer 82 jaar oud zijn 
geworden. We worden er stil van en 
denken terug aan 1974, toen we met 
broer Wim en zijn vrouw Lia voor het 
eerst naar Polen reden en door hem 
en zijn vrouw Lucka hartelijk werden 
ontvangen. Twee weken zorgden zij 
voor eten en een slaapplaats en wil-
den daar geen cent voor hebben. 
Natuurlijk beloonden wij ze met                              Bertek in 2004. 

voldoende geschenken, zodat ze niets te kort kwamen. 
We zijn daarna nog vele malen naar Mikolow, een klein stadje nabij de 
grote stad Katowice, geweest. En ook zijn zij met kinderen via een door 
ons betaalde reis (zo werkte dat in die tijd) naar Rijen gekomen.  

Het IJzeren Gordijn bestond 
nog en ze mochten toen 
slechts twee van hun drie 
kinderen meenemen: Basya 
en Peotrus. Bang, dat ze niet 
meer terug zouden komen, 
als het hele gezin de grens 
was over gekomen!. Ewa 
bleef bij haar grootouders 
achter. 
In 2004 zijn we net na het  

                         Lucka in 2004.                                open gaan van de grenzen, 
toen Polen zich aansloot bij de EU, nog in Mikolow op bezoek geweest. 
We verbleven er toen tien dagen. Nu is Lucka alleen....... 
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Maar het leven gaat door. 
We ontdekken, dat we hier in Toul met drie papegaaien naast elkaar lig-
gen, allemaal grijze-roodstaarten! 
Uit het Limburgse Roggel komt Popeye, vijfendertig jaar oud. Uit Frankrijk 
Maya, leeftijd onbekend, en uit Oosterhout onze Schipper, vijftien jaar 
oud. 
Schipper is echt verliefd op Popeye en helemaal van streek. Ze zit urenlang 
door het raam te staren richting de kooi van Popeye. 
Als de havenmeester bekend maakt, dat de Franse boot naast ons zich 
moet verplaatsen in verband met het uitzicht op de sluis vanuit de capitai-
nerie, vindt onze papegaai dat helemaal niet leuk. Want papegaai Maya is 
een vrouwtje en daar heeft Schipper blijkbaar niets mee. Maar hij blijft 
fluiten, waarschijnlijk toch naar Popeye, die iets verderop ligt! 
 
Zondag 30 juni.   Denen en drank. 
We staan rond acht uur op. De temperatuur is heerlijk. Zal de zomer dan 
toch beginnen? Ik ga eerst een baguette en een pak gesneden brood ha-
len. Op zondag in de rij staan bij de boulancherie, de bakker; het moet niet 
gekker worden. De rij begint buiten al! 
We worden snel geholpen en ik kan terug naar de boot. Vanaf de hoge 

walkant zie ik, dat de ha-
ven zowat leeg loopt: veel 
boten gaan voor de sluis 
liggen om de Moezel op of 
af te gaan. We nemen 
eerst maar een bakske 
koffie om de grootste 
drukte voorbij te laten 
gaan. Pas om tien uur 
leggen we de MS Daga-
onogal voor de sluis en 
kunnen ook meteen met 

De Franse Moezel: la Moselle.                                   de eerst opvolgende schut-
ting mee. Samen met een omgebouwd vrachtscheepje met vier Engelsen 
aan boord onder de Nederlandse vlag. We nemen met twee boten vlot 
achter elkaar drie sluizen achter om de Moezel op te komen. Onze pape-
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gaai Schipper heeft nog wat liefdesverdriet en zit door het raam te zoeken 
naar de boot van zijn Popeye. 
Bij de laatste sluis moeten de Engelsen hun dikke lijn met een bijl door 
hakken, omdat de lijn zich vast heeft getrokken op de bolder en het schip 
al iets uit het water wordt gelicht! Maar het loopt gelukkig goed af. 
Als bakboord de Moezel af zouden gaan, komen we langs de stad Nancy 
en kunnen we door naar Duitsland. Maar wij draaien stuurboord de Moe-
zel op om meteen weer een sluis te moeten nemen. We worden de grote 
vrachtsluis in gestuurd; de kleinere sluis voor de plezierjachten werkt niet 
op deze zondag. Maar dat geeft verder geen problemen. 
Daarna is het stroomopwaarts lekker doorvaren richting Richardménil. 

Een donkere wolk 
doet de tempera-
tuur behoorlijk 
dalen en we doen 
onze jassen aan. 
Twee uurtjes later 
kunnen ze weer 
uit en 's avonds 
loopt de warmte 
 zelfs op naar vijf-
entwintig graden!  
Hoop doet leven. 
Nu zal de zomer 
morgen, op de 

Het dorpje Richardménil.                                                      eerste juli, toch echt 
                                                                                                 wel beginnen .......... 
 
In Richardménil is nog net één plaatsje vrij en we leggen onze boot tussen 
twee buitenlanders vast. De passantenhaven, een walkant, waar een acht-
tal boten kunnen liggen, is een kwartiertje lopen van dorpje verwijderd. 
Maar wil je naar het centrum, dan moet je een complete berg beklimmen! 
Dus boodschappen worden er vandaag niet gedaan! 
Er ligt een bont gezelschap bij elkaar.  Enkele Nederlandse boten, maar 
ook Duitsers liggen voorop. En wij hebben een plaatsje gevonden tussen 
een Deens en een Duits zeilschip, met direct daar achter weer een Duits 
motorjacht.  
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De Denen komen vanaf de Middellandse Zee. Ze vonden het daar wat te 
duur en zijn weer naar het noorden gevaren. Hij heet Lars, haar naam ben 
ik vergeten. 
De Duitsers voor ons zijn vertrokken voor een vijf jaar durende reis langs 
de landen aan de Middellandse Zee en zullen via het Vogezen kanaal en de 
rivieren Saône en Rhône  in die Mediterrane terecht komen. De Duitse 
zeiler heeft lange grijze haren, die ver over zijn kraag op zijn rug vallen. 
Zijn vrouw of vriendin is beduidend wat jaartjes jonger. Zij leven blijkbaar 
wat zuinig  aan. Maar goed, hun doel is natuurlijk mooi. 
Voor hen ligt de boot van het Duitse koppeltje Thomas en Selma, die in 
het Franse Elzas wonen. Zij zijn drie- en achtenveertig jaar oud,  hebben 
net hun boot in Friesland gekocht en maken daarmee een reis van drie 
maanden door Nederland, Duitsland en nu dus Frankrijk. 
Mooi, als je op die leeftijd al drie maanden vakantie kan nemen! 
Thomas is werkzaam in de computerwereld, onder andere USB-sticks. Hij 
wil op zijn vijfenvijftigste met pensioen! Selma is, denk ik, bankemployee.  
De Denen en Duitsers liggen al langer aan de kant hier en kunnen het goed 
met elkaar vinden. ‘s Avonds gaan ze gezamenlijk de barbecue aan steken 
en gezellig eten . Te voren hebben ze al behoorlijk wat drank ingenomen 
en alles klinkt erg gezellig uit die hoek. Ook de boot voor ons doet mee 
aan het feestje. We volgen, zittend op ons achterdek, rustig het schouw-
spel bij een glaasje trappist van Lorenzendonk. Heb ik nooit eerder van 
gehoord, maar gevonden in een Franse super. En het smaakt prima! 
De sfeer stijgt op de wal en het Deense vrouwtje vraagt ons, of we zin 
hebben om er bij te komen zitten. 
Nou, we willen dit wel van dichtbij meemaken!  
Er wordt door iedereen Duits gesproken, dus Riet kan haar woordje ook 
mee babbelen! Ik neem mijn Trappistje mee, want het glas is nog vol, en 
we schuiven aan met onze stoelen bij dit internationale gezelschap. 
Niet te dicht te dicht bij de kant van de dijk, welke het kanaal en het daar 
meters lager liggende stromende riviertje van elkaar scheidt. 
Die avond kan ik de namen van al die mensen niet onthouden, maar die 
van Lars is goed blijven hangen. En daar is wel een goede rede voor! 
Lars heeft zowat hetzelfde postuur als ik: een meter tachtig lang, een be-
hoorlijk buikje en tegen de honderd en twintig kilootjes! 
En Lars is "in the winning mood" .  
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De alcohol heeft hem behoorlijk te pakken. Geen wonder overigens, want 
zijn vrouwtje mixed allerlei drankjes door elkaar, die ze aan iedereen aan-
biedt en Lars is de enige, die ze allemaal aanpakt en op drinkt! En daarbij 
nog halve liters blikken bier voor de dorst! 
 
Maar dan gebeurd het! 
Terwijl ik in een druk gesprek ben met mijn  Deense buurvrouw, horen we  
het Duitse vrouwtje gillen: "Der Lars fällt!!!!!! " 
Achter mij struikelt Lars over zijn eigen gasgestookte barbecue, die geluk-
kig al uitgeschakeld is. Hij duikelt de schuine kant van de dijk achter ons af. 
En zeker zes meter naar beneden bevindt zich een stroompje van een 
sloot breedte. Maar zover komt Lars niet. De met struiken en boompjes 
begroeide kant remt zijn val af. Een goede zaak natuurlijk, als het geen 
doornenstruiken waren! 
Wij schrikken ons verrot, want er zit geen beweging meer in de Deen! 
Achteraf bezien durft hij zich ook niet te bewegen vanwege de vele takken 
met doorns, waar hij in ligt! 
Riet roept naar Thomas en wijst naar een smal zandpad iets verderop, dat 
van boven naar het kleine stroompje leidt. De Duitser laat zich langs het 
paadje naar het beekje afzakken en komt zo onder de ongelukkige Deen 
terecht. 
Voorzichtig buigt hij de scherpe takken opzij en maakt de armen en benen 
van Lars vrij uit de omstrengeling met doorntakken. Boven op de dijk ge-
ven we elkaar een hand, zodat een van ons de helling af kan zakken om de 
toch zware Deen mee overeind te helpen. Langzaam komt hij rechtop en 
daalt met behulp van Thomas af naar de beek om iets verder langs het pad 
weer omhoog te klauteren. 
En daar staat hij dan: geheel onder het bloed!  
Niet zo'n best gezicht! Zijn borst, buik, rug en benen zitten vol schrammen 
en bloedstroompjes, veroorzaakt door de takken en doorns, waarvan de 
laatste nog volop in zijn huid steken. 
En dat moet toch pijnlijk zijn! 
Maar lachend ziet hij ons aan, wat schaapachtig. Echter zijn blik in de ogen 
verraadt zijn werkelijk gevoel. En dat is niet blij! 
We beginnen voorzichtig de doorns uit zijn lichaam te halen. En als dat 
gelukt is, neemt Thomas hem mee naar zijn boot voor een warme douche. 
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Als Lars even later onder de douche vandaan komt, kunnen we de werke-
lijke schade van de valpartij op maken.  
Een vrij diepe snee op zijn rug, van ruim tien centimeter; en een behoorlijk 
wond aan zijn voet. Verder zit hij vol bloedende schrammen, behalve in 
zijn gezicht. Dat is ongeschonden. 
Selma haalt een grote EHBO-kist van boord en ze begint al de schrammen 
en wonden vol zalfjodium te smeren en daarbij klinkt nog al eens een 
"AAWA!" Maar het moet van de vrouwen en ook deze helende pijn onder-
gaat de Deen met een brede grijns op zijn gezicht. 
Als alle wonden verzorgt zijn en we nog eens een biertje nemen -ook Lars - 
op de goede afloop, gaan we eens kijken naar de plaats des onheils. 
Wat heeft die Lars een geluk gehad!  
Goed dat hij dronken was! Want een nuchter iemand zou geprobeerd 
hebben zijn val op te vangen en dat was met die uitstekende takken waar-
lijk noodlottig geweest. Doordat Lars als een zak aardappelen naar bene-
den is gevallen, was hij totaal ontspannen en schoof onder de takken door 
de struiken in. Wat een geluk!!! 
Nu zijn we allemaal geschrokken. Dit had zeer slecht kunnen aflopen! 
We nemen er nog eentje voor de schrik en dan is echt de tijd gekomen dat 
iedereen zich naar zijn boot en bed gaat begeven. 
Het is weer mooi geweest! 
De volgende morgen voelt Lars zich wonderwel goed. 
Zijn brede lach zit nog steeds op zijn gezicht en lijkt helemaal bij hem te 
horen. Wel heeft hij wat moeite gehad met slapen, “aber das soll jeden 
Nacht schon besser gehen!”  
De wond  op zijn rug doet nog wat pijn, maar verder is het prima met hem. 
En iedereen neemt afscheid van elkaar, start de motor en haalt de lijnen 
binnen. 

Het Duitse zeiljacht met de lange haren en de Duitse 
motorboot met Thomas en Selma gaan richting het zui-
den, zoals de MS Dagaonogal.  
De Deense vlag trots richting het noorden! 
 
 
 
 

 



40 
 

Maandag 1 juli . Een ongelukkige situatie. 
We doen rustig aan deze morgen.  
Iedereen is al vertrokken als wij de startsleutel van onze boot omdraaien. 
Alleen een Duitse vlet ligt er nog, met de boeg de andere kant op. Dus die 
zal ons waarschijnlijk niet volgen. 
Als we de eerste sluis naderen, wordt die net gesloten door twee Neder-
landers, die samen varen. Dus moeten wij even wachten. We denken al-
leen de sluis in te kunnen, maar dan komt toch de Duitse vlet achter ons 
aan. 
Niks loos, we varen de sluis in en willen aanleggen. Maar waar normaal 
naast de 'blauwe stang' , om de sluis in werking te stellen, en stalen trap 
is, is nu niets!  
Om de boot aan de kant te houden grijpt Riet zich vast aan de stang. Nor-

maliter moet je die 
stang enkele malen 
met kracht omhoog 
schuiven, voordat het 
zwaailicht op de sluis-
deuren aangeeft, dat 
zij gaan sluiten. Maar 
nu is er door het vast 
pakken van de stang 
blijkbaar al contact 
gemaakt. Een ongeluk-
je! 
Achter ons hoor ik een 
kreet. De Duitser, die 

Boven de Brabantse vlag gaan de schakelstangen       al half tussen de  

in een sleuf omhoog.                                                        deuren ligt, heeft het 
                                                                                           zwaailicht op de deur 
zien flikkeren en gaat vol gas achteruit. Als ie dat nu vol gas vooruit gaat, 
zou hij tijd genoeg gehad hebben om de sluis geheel in te varen. Maar hij 
verkiest terug te gaan, waarvoor ook tijd genoeg is! 
Doordat hij terug gaat, passeert hij de sensor buiten de sluisdeuren op-
nieuw en blijven de deuren stil hangen. Tussen de half openstaande sluis-
deuren door werpt hij, en zijn vrouw niet het minst, allerlei verwensingen 
naar mijn hoofd. Ik wil de tierende Duitser vertellen, dat het allemaal per 
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ongeluk gebeurt en onze excuses aan bieden, maar daar geeft hij mij de 
kans niet toe! Gelukkig sluiten de deuren zich daarna toch, zodat ik dat 
gemekker van het echtpaar niet meer hoor. 
We vervolgen onze weg en proberen het voorval maar te vergeten. 
Vier sluizen verder worden we in de sluis geholpen met de lijnen vastleg-
gen door een VNF-man, iemand dus van de Franse Rijkswaterstaat. Hij 
bedient de sluis, wacht een tijdje met schutten en vertelt ons verder niets. 
Maar dan komt even later de Duitse vlet achter ons liggen en beginnen de 
schipper en zijn eega  meteen weer volop te krijsen. 
"Sie haben die Stange hoog Geheben! (Und so weiter …………)" 
En dat blijft hij maar herhalen. 
Ik wil er opnieuw tussen komen om te proberen uit te leggen, wat er we-
zenlijk gebeurd is. Maar ook nu krijg ik geen kans om een goede verklaring 
af te leggen, waarom de deuren, vier sluizen terug, dicht gingen! 
Het water stijgt intussen in de sluis en de boot ligt op walhoogte. De Fran-
se suiswachter ,die door Riet – zoals we altijd doen, als we geholpen wor-
den - al van een fooi is voorzien , komt mijn richting op. 
Hij lacht en zegt iets in zijn Franse taal, wat ik niet goed versta. Maar hij zal 
het wel over dat ongelukje van vier sluizen terug hebben. De Duitser heeft 
de VNF gebeld met de melding, dat wij de sluisdeuren expres te vroeg in 
werking stelden! 
Daarom liet de sluiswachter ons hier wachten op de Duitse vlet! 
Ik probeer de Franse ambtenaar in mijn beste Frans uit te leggen, dat alles 
per ongeluk is gegaan. Maar dat ik bij de dol geworden Duitsers geen kans 
krijg om dit uit te leggen 

"Un accident," besluit ik glimlachend 
tegen hem. "Mais......?" Ik kijk naar de 
Duitsers en haal mijn schouders op.  
De sluiswachter lacht naar mij, maar wel 
zo, dat de eigenaars van de vlet het niet 
zien: "Allemands ……??!! Tout oké !" 
Zonder om te kijken varen wij de sluis uit, 
terwijl het wat rustiger is geworden ach- 

Omgeving Charmes.                          ter ons. 
Waarom willen sommige mensen niet luisteren naar wat een ander te 
zeggen heeft? Het kan toch veel narigheid en ongenoegen voorkomen? 
Wij hopen alleen deze mensen niet meer te ontmoeten. 
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Dinsdag 2 juli: Breekpen. 
Er zijn ook goede Duitsers. 
Niet dat die van gisteren slecht zijn, want over een paar dagen komen we 
ze in Epinal weer tegen en dan groeten ze vriendelijk! 
Maar vandaag komen we Thomas en Selma weer tegen. Eigenlijk halen we 
ze in. Het is Thomas, die de Deen Lars uit de doornstruiken haalde. Ze 
liggen aangemeerd en wij gaan even langszij liggen om te horen, waarom 
zo vroeg al aangemeerd hebben. Hun boegschroef functioneert niet meer 
en Thomas is een duikerpak aan het aantrekken. Niet om zo diep te dui-
ken, maar tegen bescherming van de bacteriën in het kanaalwater. We 
komen er deze zomer ook achter, dat hij beslist niet in buitenwater zwemt 
zonder dat pak! 
"Waarscheinlich die breekpenne " roep ik hem in mijn beste Duits toe. Ik 
probeer hem uit te leggen, wat ik bedoel en hij begrijpt het. 
"Brauchst du nog hilfe, " roep ik nog en na een ‘nee’ knikkend antwoord 
groeten we de Duitsers en varen we door.  
Twee sluizen verder halen ze ons in we varen samen op en leggen in Tho-
an-les-Vosges aan. Eerst tegen een ongezellig walkant, maar nadat Selma 
met de hond Ben de omgeving heeft verkend nemen we nog een extra 

sluis. En daar 
is een houten 
walkant met 
leuk gras-
kantje. We 
slaan de pin-
nen in de 
grond en 
leggen de 
boot daar aan 
vast. 
Het is heerlijk 
weer: zonnig 
en zo’n zes-
entwintig 

We slaan de pinnen in de grond en leggen de boot vast.             graden warm. 
We halen de parasols tevoorschijn en zetten stoelen en tafel op de kant. 
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Bij een nabij gelegen café haalt Selma lekker getapte biertjes, verdund met 
Seven Up. Heerlijk fris drinken! 
Wat wenst een mens zich meer!!! 
Wel onderzoeken we de boegschroef van de Duitse boot nog even. De 
breekpen aan de binnenzijde is nog heel: alles draait hier mee. Dus de 
buitenpen zal zijn gebroken en daarvoor moet de boot uit het water. 
Thomas gaat bellen en het blijkt uiteindelijk, dat er in Corre een botenlift 
is. Hier zal hij naar zijn boegschroef kijken en tevens zijn achterkap laten 
zakken, zodat hij probleemloos onder de bruggen van drie meter zestig 
kan door varen. 
Het wordt een rustige avond met vrolijke gesprekken en verhalen. We 
krijgen te horen, dat zij hun boot in Friesland hebben gekocht bij een bo-
tenmakelaar. Wat we al eerder vermeldden. Thomas is jager als hobbyist 
en vist ook graag. Selma heeft al jaren een eigen paard en berijdt die in 
haar vrije tijd, maar rijdt geen wedstrijden. 
Het is ook de eerste avond deze zomer dat we tot hal elf heerlijk buiten 
kunnen blijven zitten, want de zomer heeft zich definitief ingezet, zoals we 
later beleven. 
Morgen varen we naar Epinal; maar vier sluizen te verwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Vogezen kanaal gaat hier via een aquaduct over de onbevaarbare Moezel 
heen! Dit soort aquaducten zijn we verschillende malen tegen gekomen. 
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Woensdag 3 juli: Epinal. 
Om acht uur staan we op, want we willen om negen uur vertrekken. Tho-
mas en Selma zullen ons later achterna varen. Ik heb hem uitgelegd, dat je 
de boot niet vast hoeft te leggen, als je alleen de sluis door gaat. En dat wil 
hij uitproberen.  
We krijgen gezelschap van een Nederlandse vlet, die haar ligplaats in 

Friesland heeft. De vier 
sluizen, die we met hen 
nemen, zijn verschrikke-
lijk verwaarloosd en er is 
bijna niet aan te leggen. 
Pech dus, dat we met 
twee boten zijn! Boven-
dien is het verval groter, 
dan we in de andere 
sluizen hadden. 
Wij gaan als eerste de 
sluis in en voor Riet is het 

De Nederlandse vlet.                                                   bijna onmogelijk om de voor-
lijn om de bolder te krijgen. Met veel worpen lukt het eindelijk. De Friese 
vrouw heeft een speciale pikhaak om de lijn uit te leggen en de Friezen 
stellen daarom voor om de komende sluizen voorop te gaan. 
En dat doen ze ook. Wij kunnen dan achterin aan één touwtje aan een 
stalen trap aanleggen.  
Maar ook de Friezen heb-
ben grote problemen in de 
sluizen om hun lijnen aan  
de bolders te krijgen. 
Vooral de laatste sluis, die 
wij moeten nemen lijkt op 
instorten te staan. De Frie-
se vlet komt dwars in de 
sluis te liggen, maar her-
stelt zich gelukkig! 
We komen er doorheen!  
Als wij die sluis hebben 
gepasseerd, sturen wij onze                           Richting Epinal. 
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boot naar bakboord een klein riviertje in, dat ons slingerend tussen de 
heuvels door naar Epinal bege-
leidt. We varen ruim drie kilome-
ter door een prachtig natuurge-
bied en genieten van het uitzicht. 
Omstreeks half twaalf varen wij 
de passantenhaven in en zoeken 
een mooi plaatsje tegen de wal. 
De overnachtingskosten zijn  vijf 
euro vijftig en we leggen twee 
nachten vast. 
Thomas en Selma komen later die 
middag de haven in varen en we preken af ’s avonds eerst een aperitiefje 
te drinken en daarna samen in het havenrestaurant te gaan eten. Het is 
een gezellige avond. 
 
Donderdag 4 juli: Wild Water baan. 
Om tien uur drinken we koffie bij Thomas en Selma en gaan daarna geza-
menlijk met z'n vieren naar het centrum lopen. Epinal is een leuk stadje 
met sfeervolle winkels en terrasjes. Het wereldberoemde 'wildwater-

kano- circuit' slingert zich dwars door 
het centrum van de stad. Jammer dat er 
geen nu geen wedstrijden zijn! 
Riet schaft zich een paar nieuwe schoe-
nen aan, aan geprijsd als goede steun-
schoenen, die later echter behoorlijk 
tegen vallen. Ze kan er niet op lopen! 
We pikken een terrasje en eten een 
lekker broodje een Franse mok koffie  
  erbij. Riet neemt echter een kop warme 
chocolademelk. Met een verkeerde be-
weging stoot ze het half leeg gedronken 
glas om en de bruine melk loopt over 
haar witte broek. Dus dan maar snel bij 
M&S Mode een nieuwe gehaald, zodat 

De wildwater kano baan door het centrum. 
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ze niet zo voor 
schut loopt. 
Om twee uur 
zijn we terug 
van deze wan-
deling en het 
moet ook niet 
langer duren, 
want Riet staat 
op instorten! 
En bovendien 
begint het 
behoorlijk te 
regenen. Het 
zal bijna een 
van de laatste 
buien zijn, die 
er deze zomer 
vallen! 
Morgen gaan 
we de sluizen-
trap in : veer-
tien sluizen op 
drie en een 
halve 
 

Riet (R) met haar nieuw broek en nog besmeurde jas, samen    
Selma en Thomas in Epinal 
 
 
 
kilometer! En dan nog vijfenveertig 
naar het dorp Corre, maar die sluizen 
gaan allemaal omlaag! 
En bij Corre begint de Saône! 
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Vrijdag 5 juli: Tweeëndertig sluizen! 
Met twee boten varen we deze morgen tijdig weg uit Epinal om na drie 
kilometer weer het Vogezenkanaal in te varen en daar ligt meteen onze 
eerste sluis. Tegen tien uur dan beginnen we aan de sluizentrap van veer-
tien sluizen en zijn er om half één doorheen. In gemiddeld elf minuten 

pakken we dus een sluis! 
Maar het werkt automatisch 
en prima! Als we de ene sluis 
uitkomen, dan staat de an-
der al open, dus het is eigen-
lijk een makkie. Alleen de 
lijnen drie à vier meter om-
hoog gooien, gaat af en toe 
mis. Om half één beginnen 
we aan de afdaling, een fluit-
je van een cent!  
Ik heb Thomas verteld, dat 

Soms is het Vogezen kanaal erg smal.                     bij het dorpje Forges d’Uzain 
een leuk aanlegplaatsje is, ook om de hond uit te latten. Maar hiervoor 
moeten we nog eens achttien sluizen nemen! We hebben berekend, dat 
we voor zes uur (dan worden de sluizen uitgeschakeld) de laatste sluis 
moeten kunnen halen. 
Alleen onze berekenin-
gen zijn wat te optimis-
tisch. De sluizen liggen 
wel vlak bij elkaar. 
Maar weer te ver uit 
elkaar om ze automa-
tisch te laten werken. 
Daarom gaat Selma, 
eerst te voet met de 
hond Ben, en later op 
de fiets alleen, vooruit 
om met de afstandsbe-
diening de sluizen al-
vast te openen!                                                   Selma en Thomas 

En dat schiet op! 
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Met nog drie sluizen te doen krijgen we echter een storing op de sluisdeu-
ren. De servicemonteur van de VNF is binnen tien minuten ter plekke en 
met wat praten en een fooi halen we hem over om nog twee sluizen voor 
ons te bedienen, zodat we het aanlegplaatsje Forges d'Uzain zullen berei-
ken. En met zijn hulp lukt dat. 
Om tien voor half zeven gooien we de lijnen uit bij Forges. Deze worden 
opgevangen door een flink besnorde Fransman, die blij is dat hij mensen 
ziet. Hij nodigt ons daarom uit om eerste een whiskey bij hem te komen 
drinken en dat kunnen we natuurlijk niet afslaan! 
En wat blijkt? 
Onze Franse gastheer heeft zijn boot in Friesland gekocht, bij dezelfde 
werf als waar Thomas zijn boot vandaan heeft! De Fransman, die overi-
gens prima Duits en Engels spreekt, heeft zijn hele leven voor een Duitse 
firma in Zuid-Amerika gewerkt. Hij heeft deze boot gekocht om er mee 
door Europa te zwalken. En na de zomer wordt de boot weer verkocht en 
verdwijnt hij weer naar Guatemala. Hoe goed kan een mens het hebben!  
De whisky , gin, tonic en rosé staan al klaar op zijn achterdek, dat gemak-
kelijk plaats geeft aan zes mensen. Na enkele glaasjes gaat ieder weer naar 

zijn eigen 
boot en dui-
ken de dames 
de kombuis in 
voor het be-
reiden van 
een warme 
maaltijd. 
Een lange dag 
dus met 
tweeëndertig 

sluizen: een 
record voor 
ons! 
Voldaan en 
moe duiken 

Zonsondergang in Forges d’Uzain.                                                  We om elf uur 
                                                                                                           onze slaaphut 
in: morgen wachten weer een twintigtal sluizen! 
Zonsondergang in Forges d’Uzain. 
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Zaterdag 6 juli: Pont-du-Bois. 
Het zullen deze dag in het totaal tweeëntwintig sluizen worden. 
Om half tien gooien we de lijnen los met als doel Fontenoy. Een dorp, 
waar we kunnen tanken en overnachten. De temperatuur is zeer goed en 
het wordt een warme dag. 
Na het tanken en brood halen in Fontenoy besluiten we om het niet bij de 
achttien genomen sluizen te laten en een plekje in de natuur te zoeken 
zo'n vier sluizen verder. Alleen de bedoelde aanlegkade voor de sluis is al 
bezet door twee boten, waarmee alles meteen vol ligt! Maar een kilome-
ter terug hebben we ook een leuk plekje gezien en daar meren we aan. 
Gewoon tegen de kant in een bosrijke omgeving. Op ruim honderd meter 
afstand bevindt zich een huisje, behorende bij het gehuchtje Pont-du-Bois. 
De bewoners komen regelmatig langs en vertellen later, dat ze steeds naar 
een nest uilen gaan kijken. 

Riet stelt voor 
om voor vier 
man spaghetti 
te maken en 
iedereen vindt 
dat prima 
Intussen ne-
men Thomas 
en ik nog en-
kele klooster-
biertjes en 
Selma ‘n rosé. 
Bij onze gas-
ten valt de " 
spaghetti a la 
Riet " zeer in 

Langs het kanaal aanmeren.                                                       de smaak en het  
                                                                                                        wordt een leuke 
avond met papegaai Schipperke en Ben, de hond, ook op de wal. 
Om half elf duikt iedereen zijn eigen boot in. 
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Zondag 7 juli: Einde van het Vogezenkanaal: Corre. 
Vanaf sluis 39 varen we naar dorp Corre, waar een mooie haven is met 
allerlei voorzieningen. Hier zullen we enkele dagen blijven. 

Was- en droogmachine is op de 
capitainerie aanwezig en Thomas 
kan zijn boot uit het water laten 
halen om de boegschroef te repa-
reren. 
Die avond lopen we over de stei-
ger richting de Duitsers, maar 
komen niet verder dan een Zwit-
serse boot, waar Selma en Tho-
mas bij staan. Op de ‘preekstoel’ 

Decoratie naast een sluis.                    van de boot is een plateautje gemaakt, 
waarop enkele flessen rosé en legen glazen staan. De Zwitserse vrouw 
biedt ons een wijntje aan, terwijl haar man, zittend op het voordek,  gezel-
lig op zijn accordeon speelt. Beide Hellassers hebben al een behoorlijke 
slok op en op de muziek van de Hohner accordeon zingen we luid mee. 
Ieder vertelt ook zijn ver-
haal. 
De Zwitser reed als achttien 
jarige chauffeur vis vanuit 
Katwijk naar Zwitserland en 
maakte toen dubbele uren. 
Later is hij in de bouw be-
gonnen, kocht een verwaar-
loosd café met zaal aan de 
Bodensee en verbouwde 
het compleet zelf tot res-
taurant en theater. Daarna 
kocht hij er een woonhuis bij                              Zicht op Corre. 
en, na enkele jaren de zaak geëxploiteerd te hebben, verhuurt hij nu het 
restaurant en het theater en zwerft met zijn boot in de zomer door Euro-
pa. En ook weer een boot, die hij in Friesland gekocht heeft! 
Het wordt een gezellige avond en pas als de duisternis is ingevallen, zoekt 
iedereen zijn boot op….. 
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Maandag 8 juli: Weerzien met Truus en John. 
De boot van Thomas en Selma is uit het water gehaald en nu blijkt niet 
alleen de breekpen kapot maar ook de kunststof schroef bij de breekpen 
te zijn beschadigd.  Betekent een nieuwe schroef. Tevens blijkt ook, dat de 
anodes sterk aan vervanging toe zijn en dat wordt meteen gedaan. 
Ik breng de was voor Riet naar het waslokaal en ga brood voor ons en onze 
Duitse vrienden halen, terwijl Thomas zijn anodes verwisselt. 
In de middag is er eindelijk het weerzien met Riet’s broer John en zijn 
vrouw Truus. Van maart tot oktober wonen zij in het Franse dorpje Oig-
ney, hier vijfentwintig kilometer vandaan, waar ze een boerderij verbouwd 
hebben tot zeer groot woonhuis. Een hartelijk weerzien, waarbij weer vele 
oude en nieuwe verhalen uitgewisseld worden. 
Truus rijdt ons - Selma en mij - met haar VW naar de intermarché, waar 
we onze boodschappen kunnen doen. En wij zorgen er voor, dat ze met 
zwaar beladen wagen terug rijdt naar de ‘Marina Corre’. 
De voorraad is weer grotendeels aangevuld.  
We spreken af, dat ze overmorgen, met nog meer familieleden, zullen 
meevaren naar ons volgende doel. Rond half zes vertrekken Truus en John 
weer naar huis, want daar wacht hen nog een hele familie. 
De avond wordt rustig. Tenminste, een potje jokeren met Riet, en dan 
worden de messen geslepen!!! 
Wie als eerste zes potjes wint, is de ‘dagwinnaar’. 
Aan het eind van de zomer kijken we, wie de meeste overwinningen heeft. 
 
Dinsdag 9 juli: Dertig graden! 
Het is een rustige dag. We zijn dus nog steeds in Corre. 
Riet werkt ’s morgens nog een beetje witte was weg, waarbij de wasma-
chine niet helemaal meewerkt. Maar met een lichte vertraging komt toch 
alles droog in de kleding la. 
Ik controleer intussen onze DAF-moter en constateer, dat alles in orde is. 
De transmissiebak moet wat ATF-olie erbij hebben. Hoewel ik er van over-
tuigd ben voor ons vertrek een liter hiervan te hebben ingekocht, kan ik 
geen ATF vinden. Misschien thuis laten staan! Geen nood, want bij de 
"Marina Express" kan ik twee literse flessen laten vullen. 
De Marina Express is niet meer dan een bestelwagentje op drie wielen, 
maximum snelheid 45 km/u ! Daarin zit gereedschap en magazijnvoor-
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raad. Wat hij niet heeft, wordt gehaald of besteld. Eigenaar is een Zwitser, 
die tevens het beheer over de haven heeft. 
Daarnaast is er in de haven een helling, waarbij hij een zware boottrailer 
heeft, die getrokken wordt door een zelfgebouwde 'trekker'. Deze is sterk 
verzwaard met metalen balken en voorzien van een locomotiefachtig dak. 
Indrukwekkend, en het werkt nog ook! 
Vriend Thomas heeft er zijn boot mee uit het water laten halen om de 
breekpen te vervangen. Een pennetje van twee euro en kosten helling 
honderdvijftig euro! 
Verder staat nog het wassen van onze boot op het programma, maar dit is 
- tot nader order - uitgesteld. De temperatuur is onmenselijk hoog - boven 
de dertig graden - en als het die avonds wat minder warm is, dan is de zin 
om te werken ook minder. Waarschijnlijk door toedoen van enkele bier-
tjes, die ingenomen zijn om de dorst te verdringen. 
En zo is er weer een mooie zomerse dag voorbij. 

 

Een van de vele aquaducten, waar we met de boot door  
een kanaal over een rivier gaan. 

Hier gaat het Canal des Vosges over La Moselle. 


