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Woensdag 10 juli: Met familie naar Baulay. 
Om half negen komt er een telefoontje van Truus, dat ze binnen een half 
uur bij de boot zullen zijn. Zij zelf, Truus en John, willen eigenlijk meeva-
ren, maar hun zoon Fred met vrouw Carole geven ze de voorkeur. Ook de 
twee kleinkinderen, de tweeling van dochter Angelique, met hun twee 
vriendjes brengen ze om de tocht mee te varen. Zes passagiers dus deze 
dag en dat vinden we enorm gezellig. Met twee wagens wordt de familie 
gebracht door John en Truus en zullen vanmiddag in Baulay weer opge-
haald worden. 
Het wordt een leuke dag voor hen, maar ook voor ons. 
We varen de haven uit en nu naar stuurboord rivier de Saône op, die vanaf 
Corre tot Lyon bevaarbaar is. In Lyon vloeit de Saône rivier de Rhône in en 
slingert zich dan langs de Alpen tussen de bergen door naar de Middellan-
de zee (nabij Marseille).  
Carole weet wat varen is; haar ouders varen ook al jaren. Maar nu maakt 
ze voor de eerste keer de geautomatiseerde Franse sluizen mee, waarvan 
we er drie zullen nemen. Ook Fred en de kinderen genieten van de vijfen-
twintig kilometer lange tocht. Hoewel tijdens een traject van ongeveer 
twee kilometer lang met waarschijnlijk boerderijen achter de bosjes en 
dijken verscholen, vele steekvliegen aanvallen doen op armen en benen 
van de vier jongelingen, die daardoor dansend op het voordek staan, alsof 

ze zich in een discotheek be-
vinden! Maar na twintig minu-
ten ‘vliegenlast’ is dit voorbij 
en kunnen ze weer genieten 
van de Saône met zijn prachti-
ge omgeving. De glooiende 
heuvels met tarwevelden en 
hooi-weiden.  
Riet maakt nog heerlijk stok-
brood klaar naar de wensen 
van gasten en schipper, met 

Een kleine steiger nabij het dorpje Baulay.       ham, kaas en eieren. Bij het 
dorpje Baulay - ons einddoel voor deze dag - is het aanlegsteigertje aan de 
 picknickplek geheel vrij en schuiven we de Dagaonogal tegen de     houten 
balken en maken de lijnen vast. Hier zullen Fred met consorten worden 
opgehaald door John en Truus, die we voor de laatste sluis gebeld hebben, 
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dat we in aantocht zijn. Ze zijn echter nog niet gearriveerd. Dan zien we 
John heen en weer over de brug rijden en even later verschijnt hij op de 
picknickplek. Truus staat met de tweede auto nog op de andere brug te 
wachten om een leuke foto van ons te schieten. Maar helaas zijn we die 
brug allang gepasseerd! 
En Truus is telefonisch niet bereikbaar, dus rijdt broer John maar even 
naar de andere brug om zijn vrouw op te halen! Even later komen ze sa-
men de picknickplek oprijden en is er - na een korte discussie over de ge-
maakte afspraken - ook voor hen tijd voor een drankje. 
Bij het afscheid nemen, rond half drie, en de daarbij geuite wederzijdse 
bedankjes, komt er ook een uitnodiging voor een barbecue die avond op 
Huize Stoops in Oigney. 
Om half zes zullen we worden afgehaald. 
En precies om half zes worden we dan ook afgehaald. Door Fred en John. 
Fred is onze chauffeur en hij stelt de route naar Oigney in op zijn inge-
bouwde TomTom. Uit de drie mogelijkheden kiest hij - onder protest van 
John - de toeristische route.  
Deze weg naar Oigney leidt ons over asfaltwegen door enkele dorpjes, 
over heuveltoppen tussen akkers en weiden door. Dan volgt een slecht 

geasfalteerde weg vol 
gaten, waar we snelheid 
moeten minderen en 
slingerend tussen de 
kuilen onze weg moeten 
volgen.  En tenslotte 
gaat de asfaltweg over in 
een bijna onberijdbaar 
karrenspoor! Stapvoets 
rijden we door met de 
angstige vraag, waar dit 
zal eindigen! 

         Een stukje achtergevel met gezellige                 Maar dan komt onze 
         zithoek van Huize Stoops in Oigney.                  redding! 
Na twee kilometer karspoor wordt onze route weer redelijk berijdbaar en 
rijden we over een smal asfaltweggetje. In afzienbare tijd ontdekken we 
het bordje ‘Oigney’. We draaien de oprit in van Huize Stoops en parkeren 
de auto voor het huis.  
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En we zijn op tijd voor de barbecue! 
Kan trouwens niet anders, want de kok zit bij ons achter het stuur! 
We worden op het terras van het toch prachtige huis van John en Truus 
ontvangen met een drankje en analyseren de toeristische route nog even.  
De barbecue, waar al onze bootgasten ook bij aanwezig zijn, is een gezellig 
samenzijn aan één lange tafel, bediend door meester-kok Fred!  
We komen niets te kort! 
Tegen tien uur, als we weer helemaal bijgepraat zijn, brengen Fred en 
John ons weer naar de boot. Nu over de snelste route! 
Terug aan boord kijken we terug op een gezellige familiedag. 
Zoiets moet eigenlijk meer gebeuren. 
 
Donderdag 11 juli 2013: Baulay, een klein dorp aan de Saône.  
Vandaag hebben we lekker uitgeslapen : ik tot negen en Riet tot tien uur. 
Het wordt weer een warme dag, maar een koel windje drukt de tempera-
tuur toch naar vijfentwintig graden terug. Ik bevestig een parasol aan de 
stuurboord reling, met tyribs, zodat het gordijn ter plaatse van de deur 
open kan blijven, evenals de schuifdeur zelf. 
Het ene Franse gezin vertrekt met hun huurboot van 'Le Boat' , en de an-
dere Fransman (en vrouw) schuiven weer achter ons aan de steiger.  
Nu met een eigen boot. 
Verder doen we weinig. Riet 
maakt nog een wandeling 
door Baulay, terwijl ik mijn 
middagdutje doe. 
Na het avondeten nog een 
potje jokeren samen, waarbij 
Riet wint. Zij puzzelt nog wat 
en ik schrijf het een en ander 
onder het genot van een zach-
te Glenn Talloch. Whisky, weet 
je. Morgen varen we naar                             Het kerkje in Baulay. 
Port-sur-Saône en hopen op een ligplaatsje. De voorraden moeten dan 
aangevuld worden, want zaterdag komen de meiden, kleindochters Linda 
en Inge. Gebracht door Bart en Susanne. Even 550 km op en neer! 
We kijken er naar uit. 
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Vrijdag 12 juli 2013: Minder sluizen. 
Om acht uur staan we op in Baulay en om half tien verlaten we het stei-
gertje. Op dat moment passeren ons twee boten uit Limburg, die we vanaf 

Namen al  in diverse havens en 
aanlegplaatsen zagen. 
We dobberen met een snelheid 
van zes à zeven kilometer per 
uur achter hen aan, want we 
willen niet met drie boten in een 
sluis. Dat betekent alleen maar 
harder werken! We krijgen van-
daag trouwens maar één sluis te 

Paarden op de oever van de Saone.  
verwerken en hoeven naar Port-
sur-Saône slecht vijftien kilometer 
te varen. De sluizen in de Saone 
liggen overigens gemiddeld tien 
kilometer uit elkaar en dat is heer-
lijk varen na al die ‘sluistrappen’. 
Het is een mooie route en we ge-
nieten van de natuur. De fluitende 
vogels, de rondcirkelende arenden                                                En ook koeien. 
loerend op hun prooi, de glooiende weiden met koeien en paarden en de 
divers gekleurde akkers. Het geeft ons genot en een overweldigend gevoel 
van rust. Leven als God in Frankrijk! 
Om  half twaalf vinden we een plaatsje aan de steiger in de port de plai-
sence van Port-sur-Saône en schrijven ons gelijk in voor drie overnachtin-
gen. Hier komen veel huurboten aan, die meestal verwisselen van huur-
der, nadat een schoonmaakploeg de vaartuigen flink onder handen heb-
ben genomen. 
Na de lunch en het middagdutje komen Thomas en Selma met hun oom 
ons even begroeten. Zij komen van Corre en varen nog iets verder om een 
mooi aanlegplekje te vinden, waar hun hun hond Ben de vrijheid heeft om 
rond te lopen. 
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Daarna rapen we alle moed bijeen en beklimmen de berg, waarop de su-
permarkt is gebouwd in Port-sur-Saône. Vooral voor Riet een hele onder-
neming, maar ze volbrengt deze opdracht.  
De ruggenprik – in mei gekregen - werkt echt goed! 
Met een volle boodschappenwagen beginnen we aan de afdaling, waarbij 
een tabakszaak wordt aangedaan om de Stuyvesant voorraad aan te vul-
len; en een terrasje bij een bar om de dorst te lessen. Daarna zoeken we 
de boot weer op, want het wordt tijd voor de warme maaltijd. 

Deze avond komen 
Truus en John even 
langs om wat te buur-
ten. Er komt eerst een 
kopje koffie en daarna 
een roseetje en krie-
kenbiertje op tafel en 
na half elf rijden zij 
weer huiswaarts, naar 
hun stee in Oigney. 
Het was een gezellige 
afsluiting van de dag. 
Morgen komen de      

De haven in Port-sur-Saône.                                     kleindochters Linda en Inge!  
                                                                               En Susanne en Bart natuurlijk! 
 
Zaterdag 13 juli 2013. 
Deze morgen eten we eerst het oude brood op en maken de boot in orde 
voor ontvangst van de familie. En 's middags dus even vers brood halen bij 
de boulancherie . Deze is nog gesloten, want ik ben weer even vergeten, 
dat de meeste winkels tussen twaalf en twee, half drie dicht zijn. De mees-
te Fransen eten ’s middags ook een warme maaltijd en nemen daar dus de 
tijd voor!  Even een half uurtje wachten op een nabij gelegen terrasje met 
een lekker koud biertje is overigens ook geen straf!. Ik houdt intussen het 
verkeer in de gaten, want hier zullen de kinderen langsrijden als ze naar de 
haven gaan. Maar na enkele biertjes gaat de winkel weer open en heb ik 
de auto nog niet gezien.  
Dan eerst maar vier baguettes halen  en terug naar de boot lopen. 
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Rond vier uur arriveren Susanne, Bart, Linda en Inge. Het is een hartelijk 
weerzien want al zes weken hebben we de kleindochters niet gezien! 
Er wordt eerst een biertje en frisdrankje gedronken, want de temperatuur 
is boven de dertig graden gestegen! 
Daarna rijden we even naar Oigney, naar John en Truus, om afspraken te 
maken over de stalling van de vouwwagen van onze kinderen. Nu komt 
Bart namelijk de twee meiden brengen, die een week met ons mee varen. 
Susanne en hij rijden morgen weer naar Dongen terug. Volgende week 
zondag komt hij met Susanne en de vouwwagen weer terug, stalt de cam-
pingwagen bij John en vaart een weekje met ons mee. Daarna wordt de 
travelsleeper weer opgehaald en rijdt het complete gezin verder naar het 
zuiden om hun vakantie in de buurt van Lyon op een camping af te maken. 
Na de gemaakte afspraken en een drankje rijden we weer terug naar de 
boot en vallen meteen aan op de door Riet gemaakte spaghetti. 
 
Die avond komen John en Truus, 
zoon Fred met Carole, dochter 
Angelique met de tweeling en 
twee vriendjes naar Port-sur-Saône 
voor de feestelijkheden hier rond-
om nationale Franse feestdag de 
"14e juli" , dat eindigt met een 
prachtig vuurwerk. We zitten eer-
ste rang. Onze  boot en de steiger 
erevoor is gevuld met onze fami-
lie!. Het is een gezellige meeting,       Naast de brug wordt ’t vuurwerk afgestoken. 
waarbij neef en nichten elkaar weer eens beter leren kennen. 
Alleen onze papegaai ‘Schipper’ houdt een trauma over van al die knallen 
en geknetter: een week lang schrikt hij van elke knal en lichtflits! 
 
Zondag 14 juli 2013. 
Het is heel warm. 
Bart en Susanne genieten nog enkele uren van de Franse zon en rijden 
rond drie uur richting Nederland. Via SMS'jes vernemen we, dat ze in de 
buurt van Namen nog iets gegeten hebben en omstreeks elf uur 's avonds 
thuis arriveren. 
Inge en Linda vermaken zich op en rond de boot met spelletjes en kaarten.  
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Vandaag houden we het rustig en varen nog niet uit. 
Maar morgen gaan we met hen verder naar het zuiden de Saône af om 
nieuwe ontdekkingen te doen en belevenissen te hebben. 

 

Een beeld in Port-sur-Saône.  

 
Maandag 15 juli 2013: In de natuur nabij Soing. 
We varen om negen uur eerst naar het centrum van het dorp om vers 
stokbrood te halen en pakken daarna de eerste sluis. Er zullen deze dag 
nog vier sluizen volgen en we zullen drieëntwintig  kilometer de Saône af 
gaan. Voor de meiden is het een avontuur 
om door de Tunnel van Saint-Albin te va-
ren. Deze tunnel is 680 meter lang.  
Rond twee uur zien we een klein steigertje, 
ongeveer twee kilometer van Soing verwij-
derd, en meren af. We zitten midden in de 
natuur en akkers. De kinderen kunnen hier 
heerlijk in de rivier zwemmen en koelen 
lekker af, want het is opnieuw tweeëndertig graden! 

Een met de auto langskomende oudere boer voorziet ons van verse groen-
ten en verder wordt genoten we geluierd. Inge en Linda vermaken zich 
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best door met een schepnetje visjes te vangen, die later weer de vrijheid 
terug krijgen. 

De avond brengt weer wat 
verkoeling en ik maak 
plannen voor morgen, 
hoewel we ons gewoon 
zullen laten verrassen door 
wat de Saône ons biedt. 
Inkopen kunnen we over-
morgen in het stadje Gray 
doen. We weten van de 
reis in 2011 met Ad en 
Dory, dat tweehonderd 
meter van de passanten 

Vol op zwemplezier.                                                 haven een grote intermarché 
                                                                               (supermarkt) is. 
 
Dinsdag 16 juli 2013: Ergens bij Quitteur. 
We vertrek-
ken om-
streeks tien 
uur vanuit 
het steigertje 
nabij Soing. 
We nemen 
de Tunnel 
van Savoy-
eux, 643 me-
ter lang. 
Misschien 
kunnen we in 
Ray-sur-
Saône gaan 
winkelen.                                       De Tunnel van Savoyeux  
Helaas is de vaargeul naar dit dorp slechts 1 meter diep en meten wij 1,20. 
We keren dus snel, nemen vier sluizen en gooien tenslotte de landvasten 
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om twee bomen op een plekje nabij km 300, in de buurt van het kerkdorp 
Quitheur. We liggen lekker tegen de kant in de schaduw van bomen. 
De meiden hebben geen zin in zwemmen, hoewel de thermometer op-
nieuw tweeëndertig graden aangeeft! Maar zij vangen visjes met hun 
schepnet en vermaken zich toch wel! 
's Avonds worden er gezamenlijk nog enkele kaartpotjes gepest, waarvan 
oma de meeste wint! 
We zijn intussen 86 kilometer de Saône afgegaan en moeten constateren, 
dat het een prachtig gebied is. Heuvels in alle kleuren begroeid met land-
bouwgewassen, weiden en bossen. Mooie aanlegplaatsen en kleine ha-
ventjes. Pas morgen zullen we de eerste stad bereiken: Gray. 
 

 
Aangemeerd in de schaduw van een boom. 

 
Ook de tunnels zijn gemakkelijk om te varen en hier allemaal goed ver-
licht. Tot nu toe heeft rivier de Saône ons vreselijk geboeid. 
In deze periode komen er steeds meer huurboten op ons pad, maar daar 
staat deze omgeving om bekend. 
 



63 
 

  

Woensdag 17 juli 2013: Het blijft warm. 
Om negen uur varen we weg bij kilometerpunt ‘300’, nemen drie sluizen 

en meren aan in het stadje 
Gray, omstreeks twaalf 
uur. Linda en ik halen snel 
even bij de boulancherie 
'deux baguettes en even 
later eten we lekker vers 
stokbrood. 
De temperatuur blijft bo-
ven de dertig graden, maar 
niemand heeft daar een 
hekel aan!  
Rond twee uur komen  

De mooie brug van Gray bij het naderen van de stad. Thomas en Selma met hun 
oom aanvaren en leggen aan. Riet zet een pot koffie, stoelen en tafel gaan 
aan de kant en enkele minu-
ten later zitten we gezellig aan 
de koffie. 
De voorraad wordt weer aan-
gevuld bij de vlakbij de boule-
vard gelegen Intermarché. De 
meiden hebben intussen ont-
dekt, dat er een kermis staat 
opgesteld aan het eind van de 
boulevard en we ontkomen er 
niet aan om deze te bezoeken. 
De kermis is niet zo groot, 
maar toch beleven de klein-
dochters hier de nodige ple-
zier aan.                                                         
Gray zelf gaan we niet bezich-
tigen: dat doen we als Susan-
ne en Bart hier volgende week 
ook bij zijn. 
                                                                 Kermis in Gray: Linda kijkt toe hoe Inge omlaag glijdt. 
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Donderdag 18 juli 2013: Mantoche. 
Mantoche is een klein kerkdorp, dat zo’n zeven kilometer de Saône op-
waarts ligt. Er is een mooie betonnen wal, waar een kleine tien jachten 
kunnen aanmeren, afhankelijk van de lengte natuurlijk. De kant bestaat uit 
een picknickweide, voorzien van tafels en banken, waar je kunt zitten in de 
schaduw van een aantal grote wilgen. Een plek waar je kunt sporten 

(badminton), vissen 
en zwemmen. En luie-
ren. 
Het eerste voor de 
kinderen, het tweede 
voor oma en opa. 
In het dorpje is een 
klein winkeltje, waar 
de benodigde huis-
houdelijke artikelen 
kunnen worden inge-
kocht, maar ook eten 
en natuurlijk stok-
brood!. 

Riet met de hond ‘Ben’ in de schaduw van de boom.              Deze avond houden we 
een barbecue met Thomas en Selma, Inge en Linda , en Riet en ik. Gezellig 
eten op de kant met, voor mij, een ijskoud pilsje er bij. 
Rond half elf komt er 
een onweersbui over, 
met wat regen. Des-
ondanks bedraagt de 
temperatuur achten-
twintig graden! 
Het wordt een zwoele 
nacht. 
 
Even een steentje tillen 
voor thuis in de tuin. 
Inge tilt met oma en opa, 
Linda legt dit op de gevoe-
lige plaat vast. 
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Vrijdag 19 juli 2013: Vis van één meter vijftig! 
Vandaag wordt het vierendertig graden heet en we blijven lekker hier in 
Mantoche liggen met de schaduw van de bomen in de buurt. Het is toch  

een mooie plek om 
van te genieten. 
De kinderen doen 
veel aan zwemmen 
en gaan ook, samen 
met Riet op de vis-
vangst. De bedoe-
ling is om wat kleine 
visjes te vangen, die 
Thomas vanavond 
kan gebruiken om 
een grote vis binnen 
te halen. Al die da-
gen, dat we samen 

De drie dames aan het hengelen.                                            varen, vertelt Thomas 
over die grote vissen, welke hij gevangen heeft en probeert ook zijn verha-
len te bewijzen. “Maar je vist soms weken, voordat je iets groots hebt,” 
vertelt hij daar bij. De dames vangen dus wat aas voor hem, waarbij Linda 
haar eerste vis in haar leven aan de haak slaat! 
Als om zeven uur ’s avonds 
de sluizen gesloten zijn en 
er geen scheepsvaart meer 
is, brengt Thomas zijn dob-
ber met onderlijn en aas 
met de rubberboot naar het 
midden van de rivier en legt 
vandaar zijn vislijn uit naar 
zijn boot. 
En nu maar wachten. 
Het is intussen al donker en 
de kinderen zijn naar hun 
bed, terwijl Riet en ik in                         De hengel wordt klaar gemaakt. 
onze boot wat zitten te kletsen.  
Dan horen we Thomas roepen:  “Inge, Linda, komm gucken!” 
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Ik kijk naar buiten en zie, dat onze Duitse vriend iets groots aan de haak 
heeft. De meiden 
hebben de uitroep 
ook gehoord en staan 
in hun onderbroekjes 
op de kade!  
Thomas zit in zijn 
rubberboot en pro-
beert een enorme vis 
binnen te halen! 
Met werkhandschoe-
nen aan trekt hij de 
vis in de boot en legt 

Thomas tilt de barbeel op de kant.                                 hem even later op de wal. 
Wij denken, dat het een barbeel is.   
Ik haal de duimstok er bij 
en we meten precies hon-
derdvijftig centimeter! 
Dit heb ik nog nooit ge-
zien! 
Na het meten zet Thomas 
de vis weer in het water 
en geeft hem zijn vrijheid 
terug. Enkele seconden 
blijft hij stil liggen, maar 
dan schiet hij de diepte in! 

                             150 cm lang! 
 

De meiden kunnen weer 
naar bed en wij nemen 
er nog een neutje op. 
Het was weer een 
mooie dag vandaag! 
 
 
Thomas zet de reusachtige 
vis weer terug in het water. 
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Zaterdag 20 juli 2013: Opnieuw 34°C ! 
Linda is de afgelopen nacht behoorlijk ziek geweest en heeft zelfs overge-
geven. Omdat het opnieuw zeer warm zal worden, besluiten we in Manto-
che te blijven, zodat Linda ook tot rust kan komen. 
Linda blijft maagpijn houden 
en we geven ze daarvoor 
maar paracetemol. Zij brengt 
het grootste gedeelte van de 
dag door op een deken, lig-
gend in de schaduw van een 
boom, waar Ben de jacht-
hond van Selma en Thomas 
af en toe bij haar komt lig-
gen. Maar tegen de avond 
gaat de pijn zakken en is het 
ergste geleden.                                      Ben heeft ook last van de hitte. 
De andere dag is ze weer de oude. 
Een vriend van Thomas is overgekomen en we drinken een paar biertjes. 
Verder doen we maar niet te veel bij deze temperatuur. 
Morgen gaan we richting Pontailler-sur-Saône om Susanne en Bart te ont-
vangen. 
 
Zondag 21 juli: Pontailler-sur-Saône. 
We verlaten voorlopig  onze Duitse vrienden en varen door een prachtige 
omgeving langs het dorpje Heulley naar Pontailler. Een route van vieren-
twintig kilometer bij een temperatuur van weer vierendertig graden. Maar 
toch heerlijk op het achterdek, 
waar de bimini ons beschermt 
tegen de zon. Twee sluizen wor-
den genomen en we leggen aan 
in het haventje, waar hoofdzake-
lijk de huurboten overnachten. In 
de middag komen Bart en Susan-
ne aan en na een kopje koffie 
brengen we eerst de camping-
vouwwagen van hen naar Oigney; 
naar de woning van John en Truus.                    Kermis in Pontailler. 
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Deze zijn voor een weekeindje naar Normandië en we stallen de vouwwa-
gen op de afgesproken plaats. Daarna rijden we weer terug naar de boot, 
want Linda en Inge hebben – natuurlijk – ontdekt, dat er in Pontailler een 
kermis is. En die moet even bezocht worden. 
 
Maandag 22 juli: Ook in Auxonne tropische temperaturen. 

Tussen het heuvelachtige land-
schap slingert de Saône zich vanaf 
Pontailler naar Auxonne, een 
prachtig stadje, waar we later te-
rug zullen komen. Want vandaag 
gaan we niet verder dan de boot, 
steiger en het water vanwege de 
aanhoudende tropische tempera-
turen. We zoeken verkoeling in het 
schone rivierwater.  

Een dubbele watertoren langs de Saône.     Tegen de avond zoeken we een 
restautantje. De dienstdoende vrouwelijke havenmeester verwijst ons 
naar een camping aan de overzijde van de brug, waar een eettentje open 
is. De rest is in het dorp ge-
sloten. Het kan best zijn, dat 
dit een goed restaurant is. 
Het is er ook goed druk. 
Maar wij kunnen het menu 
niet zo goed lezen en het 
vlees, wat op tafel komt, is 
niet onze smaak! En Linda, 
die gefrituurde visjes bestelt, 
kan hiervan geen hap door 

                                  Lekker afkoelen in de rivier.  
 haar keel krijgen.  
“Ze kijken me allemaal aan!” verklaarde ze 
naar haar bord en de visjes wijzend. Zij 
kreeg van de eigenaar een bord friet met 
een hamburger. Voor de rest is het best een 

Dan maar wegspoelen met een halve liter.                                  leuke dag geweest!  
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Dinsdag 23 juli: Papiertje vouwen in St.Jean-de-Losne. 
Vandaag varen we naar Saint-Jean-de-Losne, ons diepste punt Frankrijk in. 
Voor de brug draaien we de haven in. Deze haven doet zo heet aan en 
geeft nergens beschutting tegen de zon, waardoor we toch een benau-
wend gevoel krijgen. Bovendien is er weinig plek om aan te leggen, dus wij 
draaien de boot en gaan verder de rivier af, om te kijken of we ergens 
kunnen aanmeren. Maar ook dat lukt niet en opnieuw draaien we om. 
Voor Sint-Jean hebben we een kleine drijvende steiger gezien, gelegen 
voor een camping, waar we misschien mogen liggen. En nadat we melden, 
dat we het kleine restaurant zullen bezoeken, krijgen we toestemming om 
gratis te overnachten.  

Vanaf het steigertje lopen we zo het restaurantje binnen. 
 
“Et la nourriture est formidable, très mmm ….” verzekert ons een oude 
visser op de steiger, die zegt een vriend te zijn van de kok. Het eten moet 
er dus formidabel zijn. 
“Pas bon, alors j'ai payer!” Als het niet goed smaakt, betaalt hij! 
En hij krijgt gelijk! 
Het vlees is heerlijk bereid en het eten zeer goed. We genieten er van. 
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En Inge maakt kennis met een Fransman, die net vertrokken is voor een 
fietstocht naar China en terug! Hij verdient de kost met mensen vermaken 

in de  horeca door te 
goochelen onder an-
dere. Hij leert Inge 
terplekke een klein 
stukje papier zo steeds 
te vouwen, dat er een 
herkenbaar figuur, 
zoals een eend, en 
zeilboot, een kist,  en 
ga zo maar door, uit-
komt. Daarbij vertelt 
hij haar in het Engels 
(Inge is negen jaar!) 

De fietsende Fransman legt Inge het vouwen uit.              een verhaal over een 
prins met een verloren kroon. Na een kwartiertje vouwt Inge een papiertje 
voor ons en vertelt het verhaal in het Nederlands. Prachtig! 
In Dongen zal ze dit na de vakantie ook in haar klas voordoen en over deze 
vaartocht vertellen! 
Een geslaagde dag dus: Inge iets leuks bijgeleerd en wij lekker eten voor 
ons neus! 
Wat wil een mens nog meer?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.l.n.r. Linda, Bart, Henk, Riet, Susanne en Inge. 
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Woensdag 24 juli: Het historische Auxonne. 

Huis van de Pr. Lombard, waarin Napoleon Bonaparte kwam bij verschillende 
gelegenheden tijdens zijn verblijf in Auxonne, in 1788, 1789 en 1791. 

De overdekte markt.     
                                                                                         Gedeelte van de oude vesting 

 
We zijn deze morgen 
weer terug gevaren naar 
Auxonne en gaan dit 
oude vestingstadje – of 
dorp – met z’n allen be-
zichtigen. 
Het is een prachtige ves-
ting en de beelden spre-
ken voor zich. 
 
 

De stadswal. 
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Auxonne in de avond! 
 
Donderdag 25 juli: Port Saint-Pierre. 
Gisteren hebben we onze Duitse vrienden met hun boot Tabaluga ont-
moet. Ze zijn weer met z’n tweetjes, hun oom is naar huis vertrokken. Ze 
besluiten nog één dag met ons terug te varen de Saône op om dan defini-
tief afscheid van ons te nemen. We varen naar een picknick plek in de 
buurt van Port Saint-Pierre, een loswal eigenlijk, waar net drie bootjes van 
ons kaliber kunnen aanmeren. Het is opnieuw een warme dag: het kwik 
loopt naar de vijfendertig graden. ’s Avonds eten we samen op de kant 
met Selma en Thomas er bij, drinken nog enkele koele biertjes en gaan 
dan slapen. 
 
Vrijdag 26 juli: Opnieuw in Gray. 
Het afscheid van Selma, Thomas en hond Ben is eventjes zwaar. We, ook 
de kinderen, hebben een tijdje met hen op getrokken en we zijn goede 
vrienden geworden. Om negen uur vertrekken wij zwaaiend naar het 
noorden, terwijl zij hun boot naar het zuiden, richting Lyon, sturen. Ons 
doel is Gray, drieëntwintig kilometer varen door prachtige natuur en 
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slechts één sluis passe-
ren. Opnieuw is het 
tropisch warm, maar 
op het water vang je 
altijd wat wind en is 
het toch goed toeven. 
Rond de middag komen 
we aan en gaan eerst 
onze voorraden 
bijvullen in de nabij 
gelegen supermarché.  
Ondanks de hitte be- 

Een mooi vergezicht in Gray.                                                             sluiten we die middag  
 

de stad te gaan bezichtigen. We ge-
nieten o.a. van een mooie kerk, een 
kasteel/klooster, een vliegtuigmuse-
umpje en de vele mooie vergezichten 
vanuit het hoge centrum. 
We pikken nog een terrasje in de stad 
om even de dorst te lessen en gaan 
dan weer op ons gemakkie richting 
de boulevard en onze boot. 
Een mooie stad, Gray. 
 
 

 
 

                                                        Het is klimmen en dalen in Gray. 
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Zaterdag 27 en zondag 28 juli: Relaxen in Mantoche. 
Gisteravond hebben we besloten om twee dagen in Mantoche te genieten 
en maandag naar Pontailler-sur-Saône te varen. Daar hebben we de auto 
van Bart en Susanne achter gelaten. Vandaaruit kunnen we dan de vouw-
wagen weer ophalen in Oigney, bij John en Truus. Dinsdag vertrekt het 
gezin de Muijnck dan met campingwagen naar omgeving Lyon om daar 
nog een weekje te verblijven. 

Maar voor vandaag 
is het slechts zeven 
kilometer varen, 
terug naar het 
zuiden, naar de 
speelweide van 
Mantoche. De 
grote hitte is blijk-
baar voorbij, want 
het kwik komt niet 
hoger dan achten-
twintig graden. 
Warm genoeg voor 
ons! 

Susanne en Bart in de schaduw van een boom.                       Het zijn nog twee da-
gen om heerlijk te genieten van zon en water op deze mooie plek. 
Mantoche is ook een mooi 
dorpje om doorheen te 
wandelen met - natuurlijk – 
een eigen kerkje en een 
groot klooster daar tegen 
aan gebouwd. ‘De meiden’ 
vermaken zich hier prima. 
 
 
 
                Het kerkje in Mantoche. 
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Maandag 29 juli: Terug naar Pontailler. 
Van Mantoche naar de plaats, waar de auto van Suus en Bart staat, is het 
in ons rustig tempo een kleine drie uurtjes varen. De temperatuur is terug 
gezakt naar vierentwintig graden. Het is weer een mooie tocht, die we de 
laatste weken al meer gedaan hebben. 

Rond het middaguur 
leggen we de boot weer 
in het haventje aan en 
gaan we controleren, of 
er geen mankementen 
aan Bart’s auto zijn. 
Daarna rijden we naar 
Oigney om de vouwwa-
gen bij John en Truus op 
te halen. 
Ook daar wordt afscheid 
genomen, want na mor-

gen zullen we steeds verder van Oigney verwijderd zijn. We zullen elkaar 
weer terug zien in Nederland. 
De supermarkt in Pontailler is een klere eind lopen van de haven af. Dus 
nu we een auto ter beschikking hebben, doen we nog even de voorraden 
aanvullen. Riet en ik zullen weer richting het noorden varen en over vijf 
dagen komen de kleinzonen Arno en Rein aan boord. En in die vijf dagen 
komen we niet zoveel winkels tegen! 
We maken er een leuke laatste vond van met een speciaal biertje, safari 
voor Susanne en een colaatje voor Riet en de kinderen. 
 
Dinsdag 30 juli: Afscheid. 
Het is een stevig afscheid van de kleindochters, die we pas half september 
zullen terug zien. Als wij weergekeerd zijn in Brabant. 
Rond half elf rijdt de witte Peugeot van de familie de Muijnck het haven-
terrein af richting Lyon. Een kleine tweehonderd kilometer rijden, waar ze 
een camping hebben geboekt.  
We wuiven ze na en dan zijn we weer met z’n drietjes: Riet, Schipperke en 
ik. 
Het waren fijne weken! 
De teller staat nu op 1010 km, 232 sluizen en 179 vaaruren. 


