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Zondag 25 augustus:  Charleville-Mézières. 
We hebben vandaag tijd zat om te luieren. 
Ad en Dory worden pas rond vier uur in de jachthaven van Charleville-
Mézières verwacht. Gisteravond hadden zij nog een feestje van kleindoch-
ter Brenda en de familie moest vandaag even uitslapen! 
Dus we hebben een hele dag om rustig bezig te zijn. Ik haal nog even vers 
brood bij een bakkerswinkeltje in de stad, die nog open is op zondag, en 
moet me aansluiten bij een rij kopers, die tot op de straat staan. Met drie 
verkoopsters achter de balie ben ik toch snel aan de beurt en neem de 
nodige stokbroden mee. 

De Citroen Picasso wordt leeg geladen. 

 
 
Vlak na vieren zien we de Picasso van Ad het haventerrein op rijden. Doch-
ter Angela en schoonzoon John brengen beide oudjes (!!!) naar de boot en 
rijden – na een drankje en het uitpakken van de koffers – weer richting 
Rijen. 
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Maandag 26 augustus: naar Monthermé. 
Omstreeks half tien vertrekken we uit de jachthaven van Charleville na 
nog even houdoe te hebben gezegd tegen Hilligje en Willem Geijtenbeek, 
de schilderes en de ex-fregatcommandant.  
Tegen één uur leggen we aan in Monthermé, aan de nieuwe kade, welke is 
voorzien van water en stroom. We maken met z'n vieren een korte wan-
deling door het dorpje, maar vinden geen bakker. Als de havenmeesteres 
de passantengelden komt ophalen, brengt zij ons het goede nieuws, dat 
de bakker slechts driehonderd meter van onze boot af is. Aan deze kant 
van de Maas, direct na de brug. 
Het broodprobleem is hiermee opgelost. 
 

 
De pas aangelegde kade in Monthermé. 

 

Dan krijgen we nog een leuke mademoiselle, die voor de VNF een enquête 
houdt onder de passanten. We liggen er overigens maar met twee (Hol-
landse) boten.  
En wij doen graag mee! Met het dagboek - voor de details - er bij! 
Wat heeft dat meiske moeten schrijven! Ze kwam papier te kort! 
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Monthermé 

 
Dinsdag 27 augustus: terug in Fumay. 
Om kwart over negen vertrekken we uit Monthermé. 
Het is mooi weer, vierentwintig graden en we varen tussen de bergen 
door naar dorp Fumay, waar we omstreeks half twee aanleggen. Zeven 
automatische sluizen zijn genomen. opnieuw met de afstandsbediening. 
Gisteren waren er dat drie. 
Riet, Dory, Ad en ik gaan het dorp in de berg over naar de supermarkt. Er 
wordt vlees ingeslagen om morgen lekker op de boot te gaan grillen. 
Bij terugkomst pakken we een biertje op de boot, want de terrasjes zijn 
langs het water en dan zitten we net zo gezellig op ons eigen achterdek. 
De Friterie op de kade doet het goed, maar we hebben zondag pas aan de 
friet gezeten, dus Riet kookt een eigen potje. 

 
 
 
 
De automatische 
sluizen worden met 
‘losse handen’ ge-
nomen: geen lijnen 
om de boot vast te 
leggen! Maar al-
leen, als we als eni-
ge boot in het sluis-
je liggen. Hier gaan 
we 4 meter omlaag. 
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Wij genieten van het mooie landschap. 

 
Woensdag 28 augustus: Grillen in Givet. 
Net na negenen vertrekken we vanuit Fumay. De temperatuur loopt ook 
nu op naar 24 graden. 
We nemen opnieuw vier automatische sluizen, die we met ‘losse handen’ 
doorgaan. 
We genieten van het bergachtige landschap. 
De vijfde sluis wordt bediend en de sluiswachter regelt meteen het vaar-
verkeer voor de Tunnel van Ham. De tunnel is vijfhonderd meter lang. Niet 
zo groot, want Riet en ik hebben dit jaar al een tunnel door gevaren met 
een lengte van vijf kilometer. En vier jaar geleden, samen met Ad en Dory, 
zelfs een tunnel van zes kilometer lang. Maar het bijzondere aan deze 
tunnel is, dat hij onverlicht is en ik heb last van nachtblindheid! 
Dory en Riet staan op het voordek met zaklantaarns op de zijwanden te 
schijnen. En Ad heeft voor mij het toplicht van de boot ontstoken, want 
we kunnen de kleine schijnwerper niet gebruiken, omdat de stroomtoe-
voer hapert. Ergens een draadje los! 
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Met Riet roepend op het voordek (naar links, naar links!) en ik een beetje 
zwetend achter het roer, komen we zonder haperen door deze tunnel. 
Dan nog een sluis voor vandaag en omstreeks kwart voor een meren we af 
aan de kade van Givet, een Frans dorp aan de grens met België.  
We zijn lekker vroeg, dus kunnen we het centrum van dit dorp verkennen. 
Leuk en oud, maar je bent er gauw doorheen. Givet heeft een Citadel, 
maar die gaan we in Namen bezichtigen. Een Citadel is een militair verde-
digingswerk. Enkele eeuwen terug werden die op strategische punten 
langs de Maas gebouwd op een hoge rotsachtige berg. Er is vanuit de cita-
del een mooi uitzicht over de Maas naar beide zijden, omdat de vesting 
meestal in een bocht van de rivier gebouwd werd. 
Fransen bouwden ze om zich tegen de Duitsers te verdedigen. 
Belgen deden dat, om de Fransen buiten hun gebied te houden! 
We hebben honger gekregen van de wandeling. 
De gasgestookte grilplaat wordt op het achterdek opgesteld en het giste-
ren gekochte vlees klaargezet met de benodigde sausjes, champignons, 
uien en stokbrood met Franse kazen.. 
Cola voor de dames ingeschonken, Ad een rood wijntje en ik een lekker 
biertje en we kunnen aanvallen. 
Heerlijk in de buitenlucht gegrild eten, wat wil een mens nog meer! 
 

 
 
 
Aan de kade van Givet heerlijk zitten 
grillen. 
 

 
 
 
Wat wil een mens nog meer? 
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Donderdag 29 augustus: Het mooiste stuk over de Maas. 
We vertrekken tegen half tien vanuit het centrum van Givet met als doel 
het Belgische Waulsort. 
Na drie kilometer passeren we de grenssluis en leveren onze af standsbe-
diening voor de Franse sluizen in. Daarna varen we België in.  

Door een prachtig 
ruw en bergachtige 
omgeving glijdt onze 
boot ‘Dagaonogal’ 
binnen enkele uren 
naar Waulsort. Ter 
plekke besluiten we 
door te varen en 
verder te genieten 
van de natuur, en in 
Dinant aan te leg-
gen. Want Ad weet 
daar een bakker, bij 

de brug, met heerlijke lekkernijen. 
Rond half drie maken we onze boot vast aan de passantensteiger, aan de 
voet van de mooie Cita-
del van Dinant. Ook hier 
dus een Citadel, die we 
echter enkele jaren ge-
leden al bezichtigd heb-
ben. 
We besluiten hier twee 
overnachtingen te doen. 
Ad loopt nog even via de 
prachtige oude brug, die 
opgetuigd is met allerlei 
saxofoons (de uitvinder 
van de saxofoon kwam 
uit Dinant en was een zekere heer Sax) naar de overzijde van het water 
om zijn bakker op te zoeken, maar helaas voor Ad is deze op vakantie en 
blijft nog ruim een week gesloten! 
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Vrijdag 30 augustus: Thee drinken! 
Bij een temperatuur van 26 graden lopen we op ons gemak langs de win-
kels van Dinant. We kopen ansichtkaarten en enkele kleinigheden.  
 

 
De brug in Dinant met vlaggen en saxofoons. 

    
 

We lopen langs de winkels en door de 
straten van Dinant. 
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     Tussen winkels en horeca door een kijk op een middeleeuwse uitkijktoren. 

 
Op een gegeven moment loop ik wat vooruit (je kent dat getreuzel van de 
dames voor de winkels!) en wordt ik – in het Frans – aangesproken door 
een blonde dame van middelbare leeftijd. Erg bijzonder ziet ze er niet uit. 
Zij herhaalt een zin enkele malen in het Frans, maar ik begrijp er niets van. 
“Nichts verstehen!” beantwoordt ik haar en haal mijn schouders op. 
Dan verandert ze van taal en zegt:  
“Kommen sie mit? Bei mir thee trinken?”  Ze kijkt me vragend aan. 
“ik verstaoj oe nie,” zeg ik in plat Brabants en loop langzaam door. Nog 
geen twee meter verder kan ik mijn lach niet houden, kijk om, maar het 
vrouwtje is al in het winkelende volk opgelost. Ik voel nog snel aan mijn 
kontzak, maar de portemonnee zit er nog. Dus loop ik glimlachend door. 
“Wat moest dat vrouwke?” vraagt Ad aan mij, die de korte ontmoeting 
met de blonde heeft opgemerkt. 
“Thee drinken,” antwoord ik en kijk hem lachend aan. “Maar ik drink nooit 
thee!” 
Ad kijkt even niet begrijpend, maar dan moet ook hij grijnzen! 
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Zaterdag 31 augustus: Namur. 
Om half tien starten we de motor en verlaten we Dinant. Zes sluizen 
scheiden ons van Namen, waar we rond kwart over twee aanmeren in de 
Port de Plaisanse de Jambes, van Namur..  
Ook hier blijven we 2 dagen. 
De dag van aankomst houden we ons rustig. Alleen Ad en ik gaan de win-
kels verkennen om te kijken of er op zondag iets open is. En er blijkt veel 
open te zijn! 

 
Langs de Maas tussen Dinant en Namen. 

 
Zondag 1 september: Lopen en klimmen! 
We gaan deze voormiddag naar de wekelijkse rommelmarkt, die elke zon-
dag gehouden wordt in de straat parallel aan de haven. Maar hij is ver-
plaatst. We lopen één straat verder en ontdekken een hele lange markt, 
die jaarlijks gehouden wordt. De kramen staan in de grote winkelstraat, 
die geheel afgesloten is, bijna alle winkels zijn geopend en op straat zijn 
diverse terrassen gemaakt. Ook zijn er hier en daar podia opgesteld voor 
muzikanten, die in de middag hun muzikale klanken de stad in werpen.  
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We genieten van de sfeer en de markt, waarop zowel curiositeiten (rom-
mel) als nieuwe dingen verkocht worden. We nemen gezellig een terrasje 
met gebruik van trappist en warme chocolademelk en vermaken ons best. 

Dan lopen we terug 
richting haven, 
genieten nog van 
de prachtige markt 
en zien dan tevens, 
wat de Belgische 
politie doet met 
auto’s die in Namen  
verkeerd gepar-
keerd staan. Ophij-
sen en afvoeren! 
Om half een zijn we 
terug op de                                                          
boot voor een  

                Lekker een terrasje in de zon!                                         boterham. 
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Zo worden fout geparkeerde auto’s in Namen verwijderd! 

 

Daarna gaan we de citadel van Namen bezoeken. We willen met het trein-
tje of de bus de berg naar boven nemen, maar door allerlei festiviteiten op 
de citadel rijden deze niet. 
“Dan gaan we te voet!” zegt Riet resoluut en begint aan de eerste traptre-
den en volgt daarna het pad omhoog. Wij denken aan haar rug; zij zelf 
niet! Dus wij volgen haar. 
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De citadel van Namen: een prachtig oud verdedigingswerk, 
waar ook weer koning Willem I zijn stempel op drukte. 
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Telkens, als we denken, dat we boven zijn, doemt er weer een nieuwe trap 
op die ons steeds 
hoger de berg en het 

verdedigingsbouw-
werk op brengt.    We 
hebben hier wel een 
prachtig uitzicht op 
de stad Namen en als 
we bijna op het 
hoogste punt zijn een 
fascinerend  blik op 
de Maas, Maasbrug-
gen, de jachthaven 
en Jambes. 

                                              Riet voorop!                                       Riet en ik voorop, 
daar achter Dory en Ad. We maken met z’n allen de klim naar de top van 
de citadel.  
Wonder boven wonder overleeft Riet de klim ook. Zij heeft in mei voor ons 
vertrek een injectie in de rug gehad door een Ierse specialist in het 
Amphia ziekenhuis te Oosterhout uitgevoerd. En de gehele zomer is ze al 
(bijna) pijnloos, terwijl zij daarvoor elke dag de pijn in de rug moest ver-
werken. Een prachtige uitvinding dus! 

En ook wij overle-
ven het, Dory, Ad en 
ik. 
We nemen boven 
nog een rondrit met 
een treintje, dat wel 
rijdt deze dag en 
genieten van de 
uitleg door de 
chauffeur/ machi-
nist. Er zijn allerlei 
festiviteiten op de 
berg, waaronder 
een VW-dag en 

Vanaf de citadel kijken we op onze haven.                                 motorshoppers. 
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Dan pikken we 
nog een terrasje 
en drinken een 
lekkere trappist. 
Ad tripel, ik dou-
ble natuurlijk! En 
de dames ook nu 
weer een warme 
choco. 
En daarna op-
nieuw alle trap-
pen af naar de 
Maas-boulevard, 

maar dat lijkt ons 
korter als de 

         Even weer een terrasje, nu op de citadel!                                heen weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We genieten van het prachtige 
uitzicht over Namen en Jambes, 
vanuit de boven alles verheven 
citadel. 
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Namen vanuit de citadel. 

 
Dory heeft wat steun nodig om de laatste treetjes af te komen! 

Terug op de boot kijken we terug op een mooie dag. 
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Maandag 2 september: Hoey. 
Om tien uur vertrekken we uit Namen de Maas af naar het plaatsje Hoey. 
Ruim dertig kilometer en twee grote sluizen zijn te nemen. We nemen de 
tweede jachthaven, voor ons voorbij Hoey met zicht op de elektriciteits-
centrale met haar drie koeltorens.  
De route is opnieuw mooi en bergachtig. 

We arriveren omstreeks twee uur in de jachthaven, stroomafwaarts na 
Hoey, maar we liggen te ver buiten het stadje om het te gaan bekijken. 
Enkele malen gaan Ad en ik kijken, of de havenmeester er is. De laatste 
keer slaan wat honden alarm en wordt er een raam van het horeca-
gedeelte van het houten gebouwtje geopend. Een bebaard gezicht ver-
schijnt en kijkt ons vragend aan. 
“Ik wil graag voor één nachtje boeken,” zeg ik tegen de baard. 
“Ha ja, neie,” antwoordt de baard en gaat verder met: “We zèn vandaog 
gesloote. Ge moet nie betale, hè!” 
“Ha ja,” zeg ik, ”bedankt en nog een fijne dag verder!” 
Dat zult ge in Nederland niet mee maken! 
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Dinsdag 3 september: Weer in Luik. 
Omstreeks half tien gooien we de lijnen los. Ook deze dag krijgen we twee 
grote sluizen en hebben we ongeveer dertig kilometer te varen om in Luik 
te komen. 

Waarschijnlijk een klooster boven op die berg. 

 
We varen nu het industriegebied in, maar ook dat heeft onze interesse. 

Fabrieken en natuur wisselen 
zich af. Als we Luik naderen, 
zien we nog een gezonken 
vrachtschip liggen, afgebakend 
door gele betonning. Het lag er 
in juni ook al en er is intussen 
weinig aan gedaan. 
 
 
Gezonken vrachtschip. 
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Ook glijden we langs het Standaard Luik voetbalstadion dat er uitgestor-
ven bij ligt. Het valt op door zijn fel rode kleur. 
 

 
Het stadion van voetbalclub Standard de Liège. 

 

Rond half twee varen we de jachthaven van Luik binnen, gelegen in het 
centrum van de stad, en zoeken een plaatsje aan de passantensteiger, zo 
dicht mogelijk bij de uitgang. De code van de poort is nog dezelfde als in 
juni, zodat we de wal op kunnen. We zullen echter lekker aan boord en in 

de haven blijven. 
 
 
 
Schipper vermaakt zich 
kostelijk met kartonnen 
dozen. 
Hij bouwt er huisjes van, bijt 
er ramen en deuren in, maar 
die gaten maakt hij uiteinde-
lijk zo groot, dat de doos 
compleet gesloopt is. 
Soms twijfel ik wel eens: is 
het nu een papegaai of een 
hamster! 
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Woensdag 4 september: Luik of te wel Liège. 
’s Morgens doen Ad en ik de boodschappen bij een Carrefour in de stad. 
De gezamenlijke portemonnee blijkt echter onvoldoende contanten te 
bevatten om de rekening te kunnen betalen. En zowel Ad als ik hebben de 
eigen portemonnee niet bij! 
Dus er zit niet anders op, dan dat ik snel naar de boot terug loop, terwijl 
Ad met de boodschappen bij de kassa wacht. Ik probeer het kassa-
juffrouwtje de situatie nog even duidelijk uit te leggen in mijn beste Frans, 
maar zij denkt, dat ik op de hoek geld gaat pinnen en zo terug ben! Ik heb 
echter ruim twintig minuten nodig om op en neer te lopen, want ook de 
pinpas zit in de portemonnee! 
Het kassiertje laat de overige klanten wachten. Ad probeert het nog in het 
Nederlands uit te leggen, dat ik wat langer weg ben. Totdat uiteindelijk de 
cheffin ingrijpt en de geduldig wachtende klanten door de kassa kunnen. 
Ja, een Belg wacht geduldig; in Nederland zou er al lang heisa zijn ontstaan 
ronde de afwachtende kassière! 
Na ruim twintig minuten ben ik terug, wat buiten adem van het door stap-
pen. We rekenen af en kunnen de boodschappen naar de haven brengen. 
’s Middags lopen we over de brug bij de haven langs de Quai Edouard van 
Beneden naar het Aquarium museum en Museum de Zoologie, in één 
gebouw gevestigd op nummer 22. 
In de kelder vinden we prachtige aquaria met vele soorten vissen; en op 
de tweede verdieping een gala van opgezette dieren, skelets van olifanten 
en walvissen en gedroogde vlinders en insecten. We vinden er zelfs een 
skelet van een zeemeermin en vragen ons af, of dit een Belgengrap is! 
Later bij de balie krijgt Riet de verzekering van de directeur himself, dat er 
documentatie zal worden doorgemaild en ik moet ons mailadres opgeven. 
Onze dames, Riet en Dory, worden op de verdieping onwel. Of dat komt 
van de temperatuurwisseling (in de kelder was het redelijk koel, hier ruim 
boven de twintig graden) of vanwege de lucht van opgezette dieren, we 
weten het niet. We bekijken zo snel mogelijk drie ingerichte zalen en 
spoeden ons dan naar buiten, waar echter ook een temperatuur van rond 
28 graden heerst! 
We bevinden ons hier op een eiland, gemaakt doordat de Maas zich voor 
onze jachthaven splitst en de beide stromingen zich enkele kilometers 
verder weer herenigen. We besluiten de andere ‘Maas’ te gaan bekijken, 
want dat is slechts honderdvijftig meter lopen. Snel hebben we daar een 
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terrasje gevonden, wel aan een drukke straat, maar met een frisdrankje 
voor de dames, een tripeltje voor Ad en een double voor mij. Heerlijk! 
 
 

Donderdag 5 september 2013. 
We vertrekken tegen tien uur uit Luik richting Maastricht, een afstand van 
25 kilometer. 
We varen langs de commerciële havens van Luik, die directe verbinding 
hebben met Antwerpen via het Albertkanaal, Namen, Charleroi via de 
Maas en Sambre. Daarna volgen kilometers lange kades, geschikt voor het 
aanmeren vaan vrachtschepen en het tijdelijk aanleggen van duwbakken. 

Lange kades met vrachtschepen en duwbakken. 

 
Bij de grens kunnen we gelijk de sluis van Ternaaien in. Samen met een 
vrachtschip en nog een plezierjacht. Veertien meter gaan we hier omlaag 
zonder problemen. Riet maakt voor vast aan een drijfblok en Ad kan zijn 
lijn elke twee meter overpakken aan een bolder vastgemaakt aan een 
trap. 
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Daarna varen we op ons gemak naar Maastricht, genietend van het mooie 
uitzicht. De temperatuur is intussen opgelopen tot de dertig graden! 
We nemen de sluis voor passantenhaven “ ’t Bassin”, waar we aan een 
steiger aanmeren. De haven is gezellig omgeven door terrasjes van barre-
tjes en restaurants en we besluiten daar vanavond dankbaar gebruik van 
te maken. 
Eerst gaan Ad en ik nog even Maastricht in. De dames hebben geen zin om 
mee te gaan bij deze warmte, maar er moet brood gehaald worden, zodat 
we morgenochtend vroeg weg kunnen varen. 
Wij offeren ons dan maar op en maken daar ook gebruik van om ’t Vrijthof 
op te zoeken en daar een terrasje en enkele trapistjes te pakken. Het is 
gezellig vertoeven op ’t Vrijthof, waar we – volgens mij – bij de vroegere 
stamkroeg van Toon Hermans zitten! 
Die avond gaan we lekker uit eten en daar hoeven we slechts twintig me-
ter voor af te leggen. 
En daarna een kaartje leggen: rikken. Onze dagelijkse hersentraining, 
hoewel het af en toe wel een bejaardentehuis lijkt! 

 
De fontein in passantenhaven Het Bassin. 
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Vrijdag 6 september 2013. 
Precies om negen uur liggen we voor het sluisje van ’t Bassin en worden 
we geschut. De route tot Maasbracht door het Julianakanaal is wat eento-
nig. Je vaart tussen twee dijken door in een kanaal, dat lateraal ligt aan de 
Maas, die voor ons gedeeltelijk niet bevaarbaar is. We gaan twee grote 
sluizen zonder problemen door en de temperatuur loopt op naar de 23 
graden. Als we in de sluis vlak voor Roermond liggen, wordt de eerst 
blauwe hemel dicht getrokken door een zwarte lucht, die niet veel goeds 
voorspelt. Als we dan ook de sluis verlaten steekt de wind op tot wind-
kracht 5 à 6 en komt het water met bakken uit de hemel. Ik heb het ach-
terdek verlaten en sta dan al in de stuurhut. Het zicht is slecht, want de 
regen trekt een mistig gordijn over het water. We letten alle vier op onze 
omgeving, want er zijn drie roeiboren – acht met stuurman – in onze buurt 
en daar kun je zomaar overheen kijken. 
Als we ongeveer acht minuten later Roermond zien opdoemen, gaat de 
wind liggen en houdt het regenen op. Ik draai stuurboord een watertje in, 
dat ons naar het centrum van de stad moet leiden, maar door het slechte 
zicht en de consternatie rondom de stortbui ben ik te vroeg afgeslagen. 

Alleen omkeren is een 
optie en als ik dan op de 
Maas enkele honderden 
meters verder de vol-
gende invaart kies, zit-
ten we goed. Dit is de 
route, die Sinterklaas 
afgelopen november 
aflegde naar het cen-
trum van Roermond. 
We leggen aan in de 
buurt van de brug, die 
naar het stadcentrum 

Vlak voor de brug aan stuurboord is de goede invaart.        leidt. 
We zitten half in de middag, dus we besluiten eerst boodschappen te gaan 
doen. Roermond heeft een mooi winkelcentrum, opgesierd met kunst-
werken, en hierin vinden we ook een supermarkt. Ik ben nog even wat tijd 
kwijt voor het zoeken naar een bank, maar direct naast de supermarkt in 
het overdekte winkelcentrum blijkt dan een pinautomaat te staan! 
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Maquette van de oude stad Roermond. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          

Riet bij de beeldengroep 
”Raad van Elf”. 

 

 
            Voorzijde een heks, achter een schone dame! Knap beeldhouwwerk! 
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Met de gedane boodschappen slenteren we nog langs de leuke winkels 
richting de ligplaats van onze boot. 
We gaan aan boord en varen het centrum weer uit, want hier mogen we 
niet overnachten. We draaien de Maas stroomafwaarts in, Roermonds 
Maas brug onderdoor en het eerst haventje aan stuurboord in. Hier mo-
gen we gratis overnachten, wordt ons gezegd. We hebben alleen geen 
walstroom en water. Maar dat hebben we ook niet nodig, want de zonne-
panelen hebben de accu’s op honderd procent staan en drinkwater is er 
nog voldoende in de tank. 
Het eten wordt door Riet gekookt en als onze magen gevuld zijn, gaan we 
maar een potje rikken. Er is hier verder niets te doen! 
 

Zaterdag 7 september 2013. 
We vertrekken weer rond half tien uit Roermond. Het is mooi weer en de 
temperatuur loopt op naar de 23 graden. Twee sluizen en 27 kilometer 
hebben we vandaag te varen met als doel Venlo. Het is een mooie tocht 
en omstreeks één uur varen we de passantenhaven van de Limburgse stad 

 
                                    Venlo met een mooi kunstwerk op de dijk. 
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binnen. Het is een nieuwe haven, direct gelegen aan de Maas, maar door 
een nauwe ingang te maken hebben we bijna geen hinder van de golfslag 
van de voorbij stomende vrachtschepen. En ook hier liggen we tegen het 
stadcentrum aan! 

Als we aan wal gaan, lo-
pen we tweehonderd 
meter en staan meteen 
op een winkelpleintje, 
waar een kiosk staat op-
gesteld. Een zangeres, 
begeleid door een gita-
rist, vermaakt de mensen 
op het pleintje, dat een 
groot terras is, omringt 
door restaurantjes en 
bar’s. 
Als we verder lopen ko-

men we opnieuw op een plein, waar een groot overdekt podium is ge-
bouwd. Hier zal van-
avond een strijkorkest 
haar klassieke muziek 
over het plein uitstrooi-
en. Zo zijn er nog meer 
podia en vooral veel 
volk. Venlo is over-
stroomd met Limburgers 
en Duitsers. En die laat-
sten kennen er goed de 
weg! Want als ik een 
paartje aanhoudt om te 
vragen, waar we een 
bakker kunnen vinden, wordt in het Duits precies uitgelegd, hoe we moe-
ten lopen!  
Een slijterij vinden, is moeilijker. We hebben cafeïne-vrije cola voor Dory 
nodig en Whisky voor Ad en mij. Als we uiteindelijk een slijter gevonden 
hebben, heeft die geen frisdrank. Wel vele soorten wijn en zelf gebottelde 
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                             Ad is steeds bezig met zijn foto-reportage. 

Whisky. En dat laatste wordt ons aanbevolen. En van deze koop hebben 
we geen spijt gehad! 
Daarna zoeken wij het 
terras op bij het grote 
podium en worden ver-
rast met een ‘inspeeluur-
tje’. We zijn niet zo voor 
die klassiekers, maar ‘live’ 
klinkt dat toch altijd an-
ders en we gaan er maar 
voor zitten met een lek-
kere Leffe. Ad tripel, ik 
double en de dames cho-
co! 
Het is een enorm gezellig         Een lekkere Leffe erbij met anti-belastingviltje. 
winkel- en stadcentrum in Venlo en de moeite waard om er ook eens met 
de auto heen te gaan. 
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Een prachtige zonsondergang in Venlo. 
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Zondag 8 september: Wanssum. 
Het doel is vandaag Wanssum, om twee redenen.  
Je hebt daar aan de haven een Chinees restaurant en een C1000-super. 
Het is weer ongeveer 25 kilometer varen, maar geen sluizen. We vertrek-
ken daarom pas om tien uur, varen op ons gemakkie de Maas af en genie-
ten van natuur en mooi weer. Tegen één uur varen we de industriehaven 
van Wanssum (veel zand, beton  en cement) binnen, glijden de vracht-
schepen voorbij en de jachthaven binnen. Achterin, in al die jaren bijna 
onze vaste stek, vinden we een plaatsje en meren aan de walkant aan. 
Het is heerlijk weer, rond de 25 graden, en de rieten tuinstoelen worden 
op de walkant gezet. 
Die avond wordt er chinees eten gehaald. Het druk bezochte restaurant is 
voor ons vijftig meter lopen. Na een korte pauze van ‘uitbuiken’ gaan we 
weer een – fanatiek – kaartje leggen. Rikken hoort bij deze vakantie! 
 

Maandag 9 september: Grave. 
Eerst boodschappen doen bij de C1000 en rond tien uur worden de lijnen 
los gegooid en varen we de jachthaven en industriehaven van Wanssum 
uit de Maas af. Vandaag hebben we slechts één sluis, maar wel 43 kilome-
ter te varen. We komen voorbij Mook en draaien voor het Maas-Waal 

kanaal bak-
boord af naar 
Grave, de 
Maas volgend. 
Een paar kilo-
meter verder-
op ligt aan bak-
boordzijde van 
de sluis het 

jachthaventje 
van Grave en 
daar hebben 
we geen last 
van langsva-
rende vracht- 

Riet bij de vestingmuur.                                                           schepen. Het is twee 
uur in de middag, als we aanmeren, dus nog enkele uurtjes over om die 
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middag het oude vestingstadje te bekijken. Het is een mooi oud dorp, 
maar helaas op maandag weinig terrasjes open. Geen nood, want als we 

het dorp ge-
zien hebben, 
nemen we op 
de boot een 
lekker pilsje. 
De dames fris 
natuurlijk. 
De tempera-
tuur is van-
daag gedaald 
naar achttien 
graden, maar 
het is droog, 
en dat is het 
belangrijkste. 

Het oude gemeentehuis.                                                            
 
We vullen hier de watertank 
nog even, zodat we morgen-
ochtend gelijk klaar zijn voor 
de tocht naar Heusden. Want 
dat wordt ons volgende doel. 
 
In de haven is het havenkan-
toor met kantine in aanbouw. 
Het oude is gesloopt en vrij-
willigers maken er nu een 
prachtig clubgebouw! 
 
Er is verder weinig te doen op 
deze maandagavond dus wa-
gen we ons maar weer aan 
een pittig kaartspelletje! 
 

Gesloten terrasjes. 
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Hier allerlei eigenaardigheden te koop in Grave. 

 
Dinsdag 10 september: Slecht weer in Heusden. 
Deze dag begint zonnig, maar later op de dag vallen er wat buitjes. De 
thermometer blijft nu ook op zeventien graden staan. Om half tien liggen 
we voor de sluis van Grave, want we zullen vandaag 55 kilometer varen,  
en mogen meteen, samen met een duwbak vol zand, mee worden ge-
schut. De Werkendammer duwbak vaart niet zo snel en we blijven op ge-
paste afstand achter hem varen. Bij de sluis van Lith staat ons de sluis-
wachter echter niet toe om met dit vrachtschip geschut te worden. Maar 
hier zijn twee sluizen in werking en de ‘opvaart’ (tegen stroom in) verlaat 
al snel de 2e sluis, waarna wij – na een klein vrachtschip – de sluis in varen. 
Dus toch snel aan de beurt. 
In de tweede helft van onze route valt er wat motregen. Met onze bimini 
(zeilen dak boven het achterdek) is dat geen probleem, maar ook de tem-
peratuur gaat omlaag. Dus besluit ik de laatste 25 kilometer maar binnen 
in de stuurhut aan het roer te gaan staan. 
Rond half vier varen we de haven van Heusden binnen en krijgen van de 
havenmeester een mooi plekje vlakbij de uitgang, die naar het dorp leidt. 
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Ad en ik gaan op zoek naar een bakker; de dames hebben geen zin in een 
wandeling bij deze temperatuur en de kans op regen. Zij hebben boven-
dien het vestingstadje Heusden al diverse malen gezien. 
Wij de dijk over het dorp in. Naast een bakker vinden we ook een ver-
warmd terras en we laten ons verwennen met een lekker glas trappist. Ad 
een tripel, ik een double. Verschil moet er zijn! 
Het is dan tijd om te eten, en daarna kaarten. Wat moet je anders bij dit 
weer? We waren in Frankrijk temperaturen gewend van boven de dertig 
graden! 
 

Woensdag 11 september: Weer thuis! 
Vandaag zullen we onze thuishaven Vissershang in Hank binnen varen en 
ons vast plekje aan steiger 9 boxnummer 20 innemen. Om half tien laten 
we de jachthaven Heusden achter ons en om kwart voor twaalf pikken we 
de vaste steigerlijnen om de kikkers van onze boot. Onderweg hebben we 
een enkel buitje gehad en ook nu blijft de thermometer steken op 17 gra-
den. 
Op maandag 3 juni dit jaar vertrokken Riet en ik daar voor onze reis door 
Nederland, België  en Frankrijk en nu – honderd en één dagen later – ke-
ren we terug. 
Van die 101 dagen hebben we 72 dagen gevaren. In totaal legden we 1904 
kilometer af, hadden 332 vaaruren op de teller staan en passeerden 473 
sluizen! 
Het dagrecord staat op 32 sluizen, die we namen tussen Epinal en Thoan-
les-Vosges in het Vogezenkanaal! 
Ad en Dory kwamen op 25 augustus in het Franse Charleville-Mézières aan 
boord. Zij bleven achttien dagen bij ons – tot in Hank – waarvan er 14 ge-
varen werden. Met hen legden we over water – over de snelweg is het een 
stuk korter - een afstand af van 423 kilometer in 59 vaaruren. Eenenveer-
tig sluizen werden er genomen, waarvan Ternaaien de diepste was: veer-
tien meter naar beneden! 
 
De reis zit er op. De laatste twee en een halve week met Ad en Dory geeft 
een mooi slot aan onze zomerreis. 
We hebben genoten! 
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Slotwoord. 
 

Het verste punt, wat we bereikten, is in Frankrijk de stad St.Jean-de-Losne 
geweest, dat schuin onder Dijon ligt (zie kaartje).  
Met de auto vanuit Oosterhout (NB)  is het 681 kilometer rijden; op en 
neer betekent dat 1362 kilometer.  
Je hebt daar, volgens de TomTom, 14 uur en 10 minuten voor nodig.  
Over rivieren en kanalen, de vaarwegen slingeren zich tussen heuvels en 
bergen door, legden wij in totaal 1904 kilometer af en dat deden we in  
332 vaaruren! 
En daarbij namen we 473 sluizen! 
Getallen, waar je misschien tegen op kijkt als pleziervaarder, maar als je 
101 dagen onderweg bent, waarvan je er 72 van gevaren hebt, klinkt dat 
wat minder hectisch. 
Er was ’n dag van 7 kilometer, maar ook een van 65 kilometer. Het gemid-
delde per dag bedraagt 18,85 kilometer. 
Die zeven kilometer hebben we binnen ’n uur gevaren, die laatste in onge-
veer acht uren. 
En wat zeker vermeldenswaardig is: Onze boot heeft het zonder proble-
men doorstaan. De DAF-motor verbruikte geen druppel olie en alle me-
chanische onderdelen, zoals boegschroef, koppeling met hoofdschroef, 
stuurinrichting enzovoort hiel. Geen problemen! 

We leefden als God in Frankrijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


