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Vakantiereis zomer 2010  

 
 

van Bert en Lia Vendelbosch met de SK 244 “Quattro” 
 
 

Zwerftocht door Drenthe, Friesland en Groningen over en door voor ons 
grotendeels nieuwe en onbekende wateren en plaatsen. 

 
 

 

 
 
 
Tekst en (meeste) foto’s: Lia                 Lay-out: Bert                  Overige foto’s: Bert en/of geleend van Rudy en Miranda 

 
 
 

De SK 244 “Quattro” in haar meest vertrouwde omgeving……… en haar senior bemanning. 
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Zaterdag 29 mei 

Van de thuishaven “Het Balkengat” in Hardinxveld-Giessendam naar het “Dijkje” aan de Linge bij Arkel. 
 

Na ‘s morgens eerst nog de laatste boodschappen te hebben gedaan en het 
huis opgeruimd, zijn we in de loop van de middag naar de boot gegaan.  
De vlaggen in top en water getankt 
Proviand en kleding enz. die nog geen uur geleden thuis was ingepakt, aan 
boord weer uitgepakt en een plaatsje gegeven in de kastjes.  
Die zitten dan ook weer helemaal vol.    
Om 16.00 uur de motor gestart en achteruit de box uit. 
De Peulensluis zit niet tegen, we konden er gelijk invaren.  
Eigenlijk draait deze sluis altijd wel vlot, dus voeren we om 16.30 uur de 
Beneden Merwede op richting Gorinchem. 
Ruim drie kwartier later lagen we als enige in de Grote Merwedesluis  in 
Gorinchem. Nog eens een half uurtje later  lagen  we keurig afgemeerd op de 
Linge aan de “Groenstrook” bij Arkel.           
In het seizoen ligt het hier echt vol, terwijl we nu maar met drie schepen 
waren.  ’s Avonds vallen de eerste spetters 
Afstand: 15 km   Draaiuren: 1,8 uur 
 
 

 
Zondag 30 mei 

Van het “Dijkje” bij Arkel naar sluis Vianen (buitenkant) 
 
We hebben een ‘slow start’ vandaag. Het regent en Bert heeft last van z’n maag en pijn in z’n rug. 
Na de lunch toch maar gaan varen. De spoorbrug bij Arkel stond open en ook de andere bruggen op het Merwedekanaal 
bezuiden de Lek (zoals de officiële benaming luidt) worden vlot door de centrale post bediend. 
Vianen vinden we voor vandaag ver genoeg. Tot onze verbazing is er ruim voldoende plaats in de passantenhaven. 
Al snel wordt ons duidelijk waarom, sinds april 2009 is Vianen nl. geen ‘vrijhaven’ meer, maar moet er middels een 
betaalautomaat een (redelijk fors) bedrag aan havengeld worden afgerekend. Wel zijn stroom en water nog steeds gratis. 
Omdat wij ook gewoon Nederlanders zijn, zijn we dus naar buiten geschut waar we aan de binnenzijde van de remming een 
prima (gratis) overnachtingplaats vonden, weliswaar dus geen walstroom maar ook geen inkijk. 
Zowel in de sluis als bij het aanleggen troffen we (ik) het droog, maar even later brak er werkelijk een stortbui los, zo erg en 
met zoveel wind, dat Bert het veiliger vond de mast en het zeiltuig van “Quartje” (ons volgbootje) van het dak te halen en in 
het gangboord te leggen. 
Na het eten kregen we een SMSje van Rudy dat www.skvloot.nl was bijgewerkt met foto’s van ’s Hertogenbosch. 
We hebben nog even zitten genieten van dat geslaagde Pinksterweekend, des te meer nu de regen langs de ramen stroomde. 
 Afstand: 19,3 km cum. 34,3 km   Draaiuren: 2,2 uur Cum. 4 uur   
 
 

 
Maandag 31 mei 

Van sluis Vianen naar de passantenhaven boven sluis Driel 
 
Het is droog als we wakker worden. Na het ontbijt nog even een krantje halen, maar eerst nog even de ‘Ark van Noach’ op de 
foto gezet. Geholpen door twee sleepboten van van Wijngaarden Marine Services  komt deze net de sluis van Vianen uit.  
Na de koffie en de  hoofdartikelen van de krant te hebben gelezen, zijn we gaan varen. Geen zon, wel droog maar fris (14°). 

Sluis Hagestein op de Lek en sluis Amerongen op de Rijn zaten niet tegen, 
zodat we lekker opschoten. Wel vonden wij het opvallend rustig op het water, 
zowel wat betreft de beroepsvaart als de recreatievaart. 
Vanaf sluis Hagestein varen we samen op met een Pikmeerkruiser van 11 
meter, die voor vandaag Wageningen als einddoel heeft, zo vertelt de 
kennelijk om een praatje verlegen zittende schipper ons via de marifoon. 
Wij gaan nog even door en hopen op een plaatsje bij de in 2008 in gebruik 
genomen passantenhaven van sluis Driel.We treffen het, na een beetje 
schuiven is er nog net een plaatsje vrij en liggen we om 17.00 afgemeerd. 
Prima overnachtingplaats met rustige buren, ’s avonds zelfs zon en heel veel 
vogelgekwetter. Het weer onderweg was wisselend, veelal bewolkt, soms 
even de zon, maar in de sluis weer een spatje regen. 

Afstand: 57,3 km  cum. 91,6 km        Draaiuren: 5,8 uur          cum. 9,8 uur 
    
 

De ‘Ark van Noach’ op een ponton. 

“Het Balkengat” thuishaven van de SK244 

http://www.skvloot.nl/�
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Dinsdag 1 juni 
Van sluis Driel naar de Vispoorthaven in Zutphen. 

 
Om 7.30 uur word ik wakker en naar buiten kijkend zie ik dat het potdicht zit van de mist. Dat is dus nog even niet varen, dan 
maar de boot poetsen, ramen zemen en dek schrobben. De buurman is trouwens wel jaloers op onze dekwas. 

Om ± 12.00 uur komt de zon langzaam te 
voorschijn en krijgen we dus steeds meer 
zicht. Even lunchen en dan wordt om 
12.45 uur de motor gestart.  
Het is nog steeds stil op de Rijn, net voor 
de IJsselkop loopt ons de eerste 
binnenvaarder op. Eenmaal op de IJssel 
kan het gas wat terug, want waar we op de 
Rijn met 1800 toeren krap 10 km/uur 
haalden, lopen we nu met 1500 toeren 
ruim 17 km/uur.  
Hier is het ook heel wat drukker met de 
beroepsvaart, vooral stroom opwaarts.  
Goed uitkijken dus omdat die vaak 
‘verkeerde wal’ vaart  
Om 16.30 uur varen we de Vispoorthaven 
van Zutphen binnen en meren we af aan de 
meldsteiger.  
 
  
 

De havenmeester laat via de luidspreker al 
gelijk van zich horen en geeft ons, nadat we 
te kennen hebben gegeven dat we willen 
overnachten de keus uit twee plaatsen: 
helemaal in de hoek dubbel liggen of in de 
havenmonding voor een biertentvlot 
 (Ik noem het maar een Pieremegochel). 
Bert kiest voor het laatste en gaat dan eerst 
maar inschrijven, want deze niet al te 
sympathieke havenmeester is nogal streng.  
Na het eten is het nog stil op de kant en op het 
vlot, maar ik vrees met grote vreze als straks de 
tap opengaat. 
Maar ik moet zeggen, zowel op de kant met 
inmiddels wat meer (hang)jeugd als op het vlot 
blijft het betrekkelijk rustig. 
Een van de Duitse mannen komt Bert zelfs een 
biertje brengen en gelijk de uitnodiging om 
later nog even te komen buurten. 

Na de wedstrijd Nederland-Ghana (4-1) blijf ik 
aan boord, maar gaat Bert nog even een biertje 
halen bij de achterburen. 
Het blijkt om leden van de historische 
scheepvaartvereniging Emssaga uit Rheine te 
gaan die er plezier in hebben een of twee keer per 
jaar met een zelf gebouwd vlot rivieren af te 
zakken en dit jaar was de IJssel  aan de beurt. In 
Terborg aan de Oude IJssel boven Doesburg is het 
vlot in elkaar gezet en in Kampen zou het weer 
worden gedemonteerd en op een vrachtwagen 
naar huis worden vervoerd. 
Wel had ik (Lia) de indruk dat het ‘gerstenat’ 
harder ging dan de brandstof voor de twee 
aanhangmotoren.   
Afstand: 53,4 km cum. 145 km 
   
Draaiuren: 3,8 uur cum. 13,6 uur 
 

 

Dit is niet de passantenhaven bij Driel, maar zo mistig was het wel! 

Dinsdag 1 juni ca. 17.00 uur Nu nog stil op het vlot. 

Na een 'vochtige' maar rustige avond vertrek o.b.v RWS 
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Woensdag 2 juni 
Van Zutphen naar de Noorderkolk, een plas aan het Zwarte Water, 2 km. voor de monding van de Overijsselse Vecht. 

 
We worden wakker met het zonnetje in de kuip, 
waardoor toch het echte vakantiegevoel boven komt. 
Na het ontbijt zijn we even samen de stad ingelopen 
en om 11.15 uur, nadat we eerst het vertrek van onze 
achterburen hebben gade geslagen, hebben ook wij 
de motor gestart om richting Zwolle te koersen. 
Kwart over drie verlaten we de IJssel en schutten via 
de Spooldersluis naar het Zwarte Water.  Het Gat 
“De Streng”, net beneden de monding van de 
Overijsselse Vecht waar we een paar jaar geleden al 
eens gelegen hebben is nu afgesloten door balken. 
We varen dus maar een paar kilometer terug naar 
een soortgelijk gat nl. “De Noorderkolk”, waar we 
een prima plek vinden. Gelijk maar even de 
bakboordzijde van de boot geboend, zodat het van 
een afstand weer heel wat lijkt. We hebben het nog 
steeds droog met grote witte wattenwolken en een 
lekker temperatuurtje, zodat we eindelijk weer eens 
lekker konden kuipen. (Koffie drinken in de kuip.) 
Na een smsje van Sander uit Kroatië en een 
telefoontje van Rudy waren we weer helemaal op de 
hoogte van het familienieuws. 
Afstand: 63 km.  Cum. 208 km.   Draaiuren 5,2 uur Cum. 18,8 uur 
 
 

 
Donderdag 3 juni 

Van het Zwarte Water bij Zwolle naar de Paradijssluis op de Drentse Hoofdvaart bij Meppel. 
 

Vanmorgen na de koffie vertrokken. Bij het uitvaren van het gat worden we 
opgelopen door een motorjacht wat vooral mij, maar later ook Bert deed 
denken aan een Bergummermeer, hoewel het ook wel weer aardig afweek. 
Navraag bij de schipper leerde ons dat het inderdaad van oorsprong een 
Bergummermeer was, die door de huidige eigenaar was verlengd en van een 
compleet nieuwe opbouw voorzien. Het geheel zag er erg goed uit. 
Onze “Quattro” ondertussen was vannacht, doordat we grotendeels onder de 
bomen lagen, zo vuil geworden dat de dekwas er aan te pas moest komen en 
Bert tot bijna in Meppel bezig geweest is met spoelen en boenen. 
Vanmiddag hebben we in Meppel gewinkeld en het was deze keer maar 
goed dat Bert bij me was, want in mijn herinnering waren de winkels in een 
totaal andere hoek dan ze in werkelijkheid bleken te zijn. 
 Ik zou echt verdwaald zijn. Om 15.30 uur waren we terug aan boord. 
Bert wilde nog wat verder varen, dus gelijk maar gestart. De eerste brug 

draaide vrijwel direct, maar de tweede pas om 16.00 uur. Kort daarna 
kwam de Paradijssluis in zicht, die ook betrekkelijk vlot draaide. 
De zeer attente sluismeesteres adviseerde ons om maar een plekje net 
boven de sluis te zoeken, omdat de volgende (spoor)brug toch niet 
meer draaide, maar je daar wel in de herrie van de treinen lag en het 
hier dus rustiger was. 
Ook informeerde ze naar onze plannen, omdat er in Oosterwolde 
(Turfroute) een gloednieuwe brug zoveel mankementen vertoonde dat 
de doorvaarthoogte beperkt was tot 3 meter. 
Bert bestelde vast een krant voor morgen en daarna hebben we 
inderdaad net boven de sluis vastgemaakt.  
Prima plekje met naar ons idee opvallend veel Rotterdammers.  
Aan de overkant loopt wel de redelijk drukke provinciale weg langs de 
Drentse Hoofdvaart, maar naarmate de avond vorderde werd de 
geluidshinder daarvan ook minder.  . 
Afstand: 25 km. Cum. 233 km.   Draaiuren:  3 uur Cum. 21,8 uur  
 
 

Het gat "De Noorderkolk" aan het Zwarte Water bij Zwolle 

De Paradijssluis aan de bovenkant. 

Ons 1e plekje op de Drentse Hoofdvaart. 
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Vrijdag 4 juni 

Van de Paradijssluis op de Drentse Hoofdvaart naar Appelscha aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. 
 
Om half negen gaat Bert eerst maar zijn gisteren bestelde 
krantje halen op de sluis en om 09.00 uur gaan de lijnen los 
om op tijd te zijn voor de spoorbrug. 
 Hier moeten we toch nog een aardig tijdje wachten, maar 
beter te vroeg dan te laat. 
Pas om half tien draait de brug en dan nog maar heel kort, 
want van de wachtende boten achter ons kon er maar net één 
mee. 
 

Om Appelscha te halen moet er vandaag naast het passeren 
van 9 bruggen ook 7 keer geschut worden, 5 keer op en 2 
keer af. 
Het varen over de Drentse Hoofdvaart is tegen onze 
verwachting in afwisselend en landschappelijk heel fraai. 
In Dieverbrug, net boven de sluis, is een bunker/tankstation 
wat zowel via de weg als over het water uitstekend 
bereikbaar is en waar we dus onze voorraad brandstof en 
water aanvullen. 
Zo makkelijk hebben we het nog nooit ergens getroffen. 

Bij Hijkersmilde draaien we om 15.30 uur bakboord uit de 
Witte Wijk in en moeten noodgedwongen de gashendel 
terugzetten naar ca. 900 toeren omdat we anders ons zelf 
vastzuigen in de modder.  
Voor ons gevoel begint dus hier de Turfroute. 
Al na een paar kilometer zijn we bij de fraai gerenoveerde, 
maar nog steeds handbediende  Damsluis, wat de officieuze 
toegang is tot de Turfroute en waar je dus ook het vignet 
moet kopen à  € 15,- (daarmee heb je dan wel alle haven , 
brug en sluisgeld voor de hele route voldaan) en de nodige 
informatie in een fraai linnen tasje krijgt.   
Bij het invaren van de sluis staat het water vrijwel gelijk met 
de sluismuren en gaan we dus een meter of twee naar 
beneden.  

De hierna volgende bruggetjes moeten we zelf bedienen, 
ouderwetse draaibruggen, maar het heeft wel wat en zorgt 
voor de nodige afwisseling. Om 16.45 uur, net op tijd, hebben 
we voor vandaag de laatste sluis in Appelscha. 
Na de sluis zijn er keurige, zo te zien vrij nieuwe, steigers, 
voorzien van water en elektra aansluitingen, waar je wel een 
pasje voor nodig hebt, verkrijgbaar bij het centrale 
toiletgebouw.  
Na het eten samen een wandelingetje gemaakt en gelijk even 
gekeken waar we morgen boodschappen kunnen doen. 
Afstand: 32 km  Cum. 265 km 
 
Vaartijd: 5 uur   Cum. 26,8 
 

 
 

Comfortabel bunkeren in Dieverbrug 

Een fraai gerenoveerde sluis op de Drentse Hoofdvaart 

De Damsluis met karakteristieke sluismeester 

De eerste zelfbedieningsbrug, er volgen er nog velen…… 
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Zaterdag 5 juni 
Vandaag geen vaardag maar een rust(ige) dag. 

 
Na het ontbijt eerst een lijstje gemaakt en daarna op de boodschappentoer. De keus aan winkels is niet zo groot, vlakbij is een 
verscentrum met een bakker,een slager en een groenteman en een paar honderd meter verder is een redelijk uitgebreide 
supermarkt, waar we dus alles kunnen kopen wat we nodig hebben en het gezellig druk is op zaterdagmorgen. 

Bij de groenteboer in het verscentrum heeft Bert een krant 
meegenomen om aan boord tot de ontdekking te komen 
dat bijna de helft ontbreekt.  Dus toch maar weer even 
terug en nu een compleet exemplaar gekregen. 
Inmiddels weten we waar de VVV zit en gaat Bert op de 
fiets even kijken of hij iets van fietsroutes in de omgeving 
te pakken kan krijgen.  Dat is dus gelukt en we besluiten 
om dan morgen, ondanks de wat onzekere weers-
voorspelling , een tochtje in de omgeving te gaan maken. 
Een medewatersporter, die een eindje voor ons aan de 
steiger ligt, is tegen een “geringe vergoeding” wel bereid 
om ons uit te leggen waar je het ‘havenpasje’ kunt halen 
en hoe het werkt.  De uitleg hebben we geduldig 
aangehoord en de vergoeding maar achterwege gelaten. 
Tot op de dag van vandaag weten we nog niet of hij het 
meende of dat het een misplaatst grapje was. 
Vanmiddag de voetbalwedstrijd Nederland-Hongarije, de 
laatste oefenwedstrijd voor het W.K.  
Verder hebben we het rustig aan gedaan. Het was warm, 
wel lekker, maar niet om bezig te zijn of je druk te maken. 
 

  
Zondag 6 juni 

Vandaag geen vaardag maar een fietsdag. 
 
Vandaag zijn we om 10.30 uur op de fiets gestapt en een hele 
mooie en afwisselende route gereden door bos, weidevelden, 
heide en zandverstuivingen.  
Het grootste gedeelte ging door de boswachterij Appelscha 
ten zuiden van het dorpen het laatste gedeelte door het 
veengebied ten noorden van Appelscha, totaal zo’n 32 
kilometer.  
Onderweg kregen we om 11.30 uur een sms je van Rudy en 
Miranda, die bij Gitta en Geuch in Goes waren, dat we de 
regenpakken maar moesten opzoeken, want daar was het echt 
noodweer.  
In Friesland was het echter nog steeds zonnig en warm en pas 

later op de avond vielen bij ons de eerste druppels. 
 
 Om 14.30 kregen we ook van Sander en Linda bericht dat 
ze weer in Nederland waren en bijna thuis. 
Om een uur of één hebben we bij het op de route gelegen 
infocentrum een broodje gegeten met een glas karnemelk. 
Tegen vieren waren we terug aan boord, net op tijd, want de 
lucht begon enigszins te betrekken maar het bleef droog. 
’s Avonds voor de laatste keer dit seizoen asperges gegeten. 
 
 
 
 
 

De (fiets)route voor morgen………..? 

Even kijken of we nog goed gaan... 

Het zag er niet alleen lekker uit, het was ook lekker! 
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Maandag 7 juni 
Van Appelscha naar Donkerbroek nog steeds over de Opsterlandse Compagnonsvaart 

 
We werden wakker met een grijze lucht en geen harde regen, maar je werd er wel goed nat van. 
Met de sluismeester overlegd en om 11.30 uur gaan varen. De sluismeester draaide de zelfbedieningsbruggen voor ons, wat 
gezien de regen en de beperkte afstapmogelijkheden toch wel heel fijn was. 
Bij de kort daarop volgende sluis vielen we uiteraard in de middagpauze, maar dat kwam ons ook wel goed uit. 
(Pas in de maanden juli en augustus worden de bruggen en sluizen continu bediend en ook een uurtje langer.) 
Bij de nieuwe brug in Oosterwolde, waar dus nog steeds aan gesleuteld werd, draaiden we met een harde klap een groot stuk 
gewapend plastic en naar later bleek een stuk propyleenlijn in de schroef. Even hard achteruit slaan hielp maar gedeeltelijk, we 

hielden een ratelend geluid en een zwabberend roer 
over. Dus maar net iets meer dan stationair, harder 
konden we vanwege de geringe diepte toch niet, 
doorgesukkeld. In ieder geval besloten om bij de werf 
in Sneek langs te gaan om de boot te lichten. 
Inmiddels is het opgehouden met regenen en breekt 
zelfs het zonnetje geleidelijk aan door. Ook de 
temperatuur wordt beter. 
Voor de brug van Donkerbroek was een eenvoudige, 
maar prima aanlegmogelijkheid, compleet met 
watertappunt en stroomaansluiting. Zelfs douches, 
wasgelegenheid en toiletten waren aanwezig en 
allemaal gratis of een vrijwillige donatie. 
’s Avonds ben ik nog even een ommetje gaan maken, 
maar na een kwartier had ik het hele dorpje gezien.  
 
Afstand: 9 km.  Cum. 274 km. 
 
Draaiuren: 2,3 uur Cum. 29,1 uur 
 

 
 

Dinsdag 8 juni 
Van Donkerbroek via Gorredijk naar Aldeboarn bij Akkrum. 

 
We worden gewekt door de zon en het ziet er een stuk vriendelijker 
uit dan gisteren. Om 10.30 uur gaat de motor aan de gang. De tik of 
ratel zit nog steeds in de schroef, alhoewel het soms wat minder 
lijkt, maar we zijn er niet gerust op. 
Met een ‘slakkengangetje’ , vanwege de schroef maar ook nog 
steeds door de geringe diepte zijn we doorgevaren. 
Om 12.15 uur lagen we voor de sluis bij Lippenhuizen. De 
vriendelijke sluismeester, die overigens meerdere bruggen en sluizen 
moet bedienen, vertelde ons dat hij eerst even ging eten en dan tegen 
13.30 uur weer terug zou zijn. Fraaie en saaie stuken wisselen elkaar 
 regelmatig af, naar ons idee de laatste wat meer dan de eerste. 
  
 
 

 
 
In 

Gorredijk, wat een zeer levendige indruk maakt met veel winkels, 
heb ik  nog even snel een krantje gehaald en was net op tijd terug 
om de sluis in te varen. Ondanks die gezellige indruk besluiten we 
toch maar door te varen en vervolgen we onze tocht dus over de 
Nieuwe Vaart en het Nieuwe Diep naar Aldeboarn. Midden in dit 
kleine dorpje zijn aan de kade vrije aanlegplaatsen met stroompalen, 
en een watertappunt. Het ziet er verzorgd uit  Ook blijkt dat we hier 
gratis internet hebben, waar we dus prompt gebruik van maken om 
een aantal mailtjes te versturen. ’s Avonds toch weer plensbuien. 
Afstand: 29 km  Cum. 303 km    
Draaiuren: 5,2 uur  Cum. 34,3 uur 
 

Eén van de fraaiere gedeeltes van de Opsterl. Compagnonsvaart 

Wachten vóór………… 

…en invaren in de sluis bij Lippenhuizen 



 8 

Woensdag 9 juni 
Van Aldeboarn via Akkrum en Sneekermeer naar Sneek. 

 
Om even over 09.00 uur stond de brugwachter al te gebaren dat hij er helemaal klaar voor was om ons door de drie 
draaibruggen van Aldeboarn te loodsen. De Boorne tussen Aldeboarn en Akkrum blijft een heel mooi vaarwater. 
De eerste twee bruggen in Akkrum worden in werking gesteld door op het remmingwerk op een knop te drukken.  

Even geduld en de rest verloopt volautomatisch. Daarna 
min of meer om en door Akkrum heen waar toch weer 
bruggeld wordt gevraagd. Ondertussen gaat het roer 
steeds erger trillen, bijna schudden. We hoopten dat het 
op dieper water minder zou worden, maar integendeel, 
het wordt steeds erger, tijd dat we bij de werf komen dus. 
 
Om 12.15 uur meren we af bij de werf, waar de jongens 
(Mark,Peter en Jeffrey) zich net aan de waterkant 
installeren om de lunch te nuttigen en Bert dus 
gelegenheid heeft om zijn verhaal te doen. Even later 
Tjerk en Betsie begroet en nogmaals het relaas gedaan. 
Tjerk zegt toe dat Peter vanmiddag nog even de boot uit 
het water zal halen. 
 

Om 14.00 uur meldde Peter dat er zo meteen, nog net voor de 
koffie, gelegenheid zou zijn om de “Quattro” te lichten. 
Dat het geen overbodig iets was blijkt wel uit de foto’s. Er zat 
nog een aardig stuk gewapend zeildoek in en een flink eind vrij 
dikke propyleenlijn. Na de koffie heeft Peter de boel er 
uitgeknipt en gesneden en gelukkig geen verdere schade 
geconstateerd. 
Nu nog even een klein stukje proefvaren, waarbij tot onze grote 
opluchting alles weer naar behoren functioneerde. 
Inmiddels was het gestaag gaan regenen en zijn we met 
toestemming maar een nachtje blijven liggen. 
 
Afstand: 18 km  Cum. 321 km 
Dr.uren: 2,7 uur  Cum. 37 uur  
 
 
 
 

Donderdag 10 juni 
Van Sneek (SK Jachtbouw) naar het Pikmeer bij Grouw. 

 
Het regent nog steeds en met toestemming blijven we nog maar een paar uurtjes liggen. Om 10.30 uur bellen we Suze om haar 
vast telefonisch te feliciteren en te vertellen dat we even op bezoek willen komen. 
Ondertussen heeft Tjerk blijkbaar, ondanks de mindere weersomstandigheden, toch de schilder (IJtze Dijkstra) gebeld. 
Tegen 11.00 uur arriveert deze om de dakrand(en), met name aan de voorzijde van het stuurhutdak, bij te werken.  
Wij hoeven hier niet bij te zijn, dus stappen we op de fiets en via het tuincentrum gaan we bij Suze op de koffie.  
Na een gezellig uurtje gaan we nog even bij de supermarkt langs voor brood en dan maar weer naar de boot. Na de lunch nog 
even wat foto’s voor Tjerk en Betsie op CD gezet en daarna op zoek gegaan naar de door Cor v.d.Berg aan bevolen zeilmaker. 
Na een paar keer een verkeerde insteekhaven te zijn ingevaren hebben we die dan toch gevonden. Niek Goes bleek een 
sympathieke man, die vertrouwen uitstraalde en een ons inziens alleszins acceptabele prijs voor een kuiptent offreerde. 
We hebben afgesproken dat we e.e.a. met Rudy en Miranda zouden opnemen en dan telefonisch uitsluitsel zouden geven. 
We zijn daarna doorgevaren via het Pr.Margrietkanaal naar het Pikmeer bij Grouw, waar we om 17.45 uur een prima plekje 
vonden aan een van de Marrekrite steigers.  
 
Afstand: 19 km Cum. 340 km   
Dr.uren: 2,1 uur Cum. 39,1 uur  

 

Zoveel ‘troep’ zat er dus nog in en rond de schroef(as). 
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Vrijdag 11 juni 
Van het Pikmeer bij Grouw naar de Westersingel in Leeuwarden.  

 
Vanmorgen vroeg scheen het zonnetje, maar helaas niet lang 
want om 09.30 uur vielen de eerste spetters en is het die dag 
vrijwel niet meer droog geworden. Na eerst gedoucht en 
ontbeten te hebben zijn we om Grouw heen via Warga naar 
Leeuwarden gevaren  waar we om een uur of twee aankwamen. 
Dit traject maakt deel uit van de zgn. ‘Staande Mastroute’ en is 
de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.   In de stromende regen 
zijn we boodschappen gaan doen. Vanwege het slechte weer 
zijn we, ondanks de wat negatieve berichten over het 
overnachten in Leeuwarden, toch maar hier blijven liggen. 
Bovendien had Bert last van z’n maag en werd steeds beroerder. 
Later besloot hij naar bed te gaan, eten hoefde hij niet. 
Ik heb dus alleen wat gegeten en ’s avonds maar een beetje 
voetbal gekeken. Erg gerust was ik er niet op. 
 
Afstand: 23 km Cum. 363 km   
Dr.uren: 2,6 uur Cum. 41,7 uur 

 
 
 

Zaterdag 12 juni 
Van de Westersingel in Leeuwarden naar Birdaard aan de Dokkumer Ee.  

 
Vanmorgen op ons gemak gestart. Het gaat iets 
beter met Bert, hij gaat dan ook nog maar even de 
zaterdagkrant halen. 
In die tijd komt er een groep hangjeugd het park in, 
hier had Betsie ons dus voor gewaarschuwd, het 
zag er allemaal wat onsmakelijk en provocerend uit, 
maar echt last hadden we er niet van. 
Om 11.15 uur zijn we gaan varen. We verlaten de 
Westersingel die na een paar bruggen en de 
aansluiting van de “beroemde” Bonkesloot 
(startplaats van de Elfstedentocht) overgaat in de 
Dokkumer Ee en varen in Noordoostelijke richting. 
Voor de eerste brug van het plaatsje Birdaard 
moeten we wegens de middagpauze een poosje 
wachten. Nadat de brug weer draait besluiten we 
hier maar te overnachten. De boxen in het haventje 
zijn te smal voor ons, dus meren we af aan de kade 
voor een fraai gerestaureerde molen, waar op 
bepaalde tijden nog echt graan wordt gemalen. 
Ik ben meer uit nieuwsgierigheid dan uit noodzaak 
nog even naar de Spar gelopen, een superklein 
‘supertje’, met net genoeg assortiment. 
Bert gaat maar weer een poosje naar bed, want 
slapen doet hem goed en daar knapt hij, volgens 
eigen zeggen,van op. 
’s Avonds belde Rudy dat bij hen alles goed gaat en 
dat ze een mooie, supergrote nieuwe televisie 
hebben. 
 
Afstand: 14 km Cum. 377 km 
Dr.uren: 2 uur  Cum. 43,7  
 
 
 

 
 
 

De Westersingel in Leeuwarden t.o. de Prinsentuin 

De fraai gerestaureerde molen “De Zwaluw” in Birdaard met een 
dreigende, maar prachtige lucht.  De ‘Quattro’ ligt nog in de zon.  
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Zondag 13 juni 

Van Birdaard naar Dokkum 
 
Bert vroeg wakker, kan ook bijna niet anders na 
dat vele slapen, en weer normaal gegeten. Om 
09.30 uur de havenmeester gebeld om water te 
kunnen tanken (slang hangt in een afgesloten 
ruimte)en naar het haventje gevaren. 
Hier was ook stroom en in het toilet en 
douchegebouw zelfs een centrifuge, dus heb ik 
maar even snel drie wasjes gedraaid. 
O 11.30 uur hing de was en konden we dus nog 
net voor de middagsluiting door de brug. Een 
half uurtje later hebben we bij een Marrekrite 
plaats even aangelegd om te lunchen. Om 13.00 
uur draaiden de bruggen weer en zijn we naar 
Dokkum gevaren. Om 13.45 uur waren we in 
Dokkum, waar het al aardig druk was. We 
troffen het dat er net een boot weg voer 
waardoor we, zij het enigszins voor het 
watertappunt, een prima plekje hadden. 
Op de stroompalen zat een briefje dat er geen 
munten in moesten, maar afrekenen bij de 
havenmeester, wel zo makkelijk en naar 
achteraf bleek, zeker zo voordelig. 
 

Na de koffie zijn we samen even gaan wandelen. Het (oude) stadje is niet zo groot, dus we waren redelijk snel terug aan boord. 
Met wat kunst en vliegwerk en een hamer heb ik aan Bert z’n bermuda een nieuwe drukker gezet.  
Na toch nog een keer asperges, gaat Bert weer even ‘punten’ en ik voetbal kijken. (Duitsland-Australie 4-0) 
Afstand: 9 km  Cum. 386 km   Dr.uren: 1 uur  Cum. 44,7 uur 
 

 
Maandag 14 juni 

Van Dokkum naar halverwege het Dokkumer Grootdiep. 
 
Vanmorgen om 09.00 uur liepen twee schippers te passen en te meten, om uiteindelijk aan ons te vragen of wij een klein stukje 
zouden willen verhalen, zodat zij er net tussen konden om water te tanken. Natuurlijk wilden wij dat. 
Daarna samen boodschappen gedaan bij de C 1000, vrijwel de enige winkel die ’s morgens al open was. Om 13.30 uur begon 
de wedstrijd Nederland –Denemarken (2-0).  
De eerste helft hebben we samen gekeken en 
in de rust ben ik nog wat gaan winkelen. 
Niet dat ik iets gemist heb, want in iedere 
winkel stond wel een radio of TV aan. 
Omdat de bruggen om 16.15 spitsuur 
sluiting hadden zijn we om 15.45 uur gaan 
varen richting Dokkumer NieuweZijlen. 
Bij de brug in Ee moesten we een half uurtje 
wachten, maar een paar kilometer voorbij de 
brug was weer een aardig plekje. Toen we 
goed en wel lagen afgemeerd, wilde een 
kajuitzeiljachtje daar ook overnachten, maar 
door de harde wind, haar grote diepgang en 
betrekkelijk geringe motorvermogen lukte 
het de schipper pas na veel tobben en hulp 
van Bert en een andere schipper om aan de 
kant te komen. Hij toonde zich overigens 
zeer erkentelijk voor de hulp, dat maak je 
wel eens anders mee. 
Afstand: 8 km  Cum. 394 km 
Dr.uren: 1,3  Cum. 46 uur.    
 
 
 

Lunchpauze bij een ‘Marrekrite’ aanlegplaats op de Dokkumer Ee 

De karakteristieke “Skyline” van Dokkum met de molens. 
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Dinsdag 15 juni 
Van het Dokkumer Groot Diep via het Lauwersmeer naar Winsum(Gr.) 

 
Om 10.00 uur zijn we gaan varen.  
Na een klein stukje was er al weer een brug en 
even later bij Dokkumer Nieuwe Zijlen een 
sluis, we waren het schutten bijna verleerd, 
maar daar was er dan toch weer één, met 
overigens weinig verval. 
Verder varen over het Dokkumer Diep om op 
het Lauwersmeer een draai van bijna 180º te 
maken om via Slenk en Zoutkamperril naar het 
Reitdiep te gaan. Het is zonnig, maar fris en er 
waait een stevige wind maar het uitzicht is 
fraai, wijd water,grote stukken grasland, 
uitgestrekte rietvelden, afgewisseld door met 
bomen en struiken begroeide eilanden, waar 
paarden en schotse runderen op grazen. 
Het oorspronkelijke plan om over het 
Hunsingokanaal naar Winsum te varen kon 
vanwege een stremming niet doorgaan, dus 
gaan we via de openstaande sluis bij 
Zoutkamp het Reitdiep op. 

 
Even daarna hebben we aan een vrijstaand 
steigerwerk aangelegd om rustig te lunchen.  
Bert z’n maag speelt ook weer op. 
Zo’n 15 km na Zoutkamp zijn we via de eerste 
zelfbedieningssluis het Winsumer Diep 
opgegaan om een half uurtje later in Winsum aan 
de gemeentekade, net voorbij de ‘Jeneverbrug’, 
een prima plek te vinden.  
Ik ben even op verkenning gegaan. Een leuk 
plaatsje met een Spar super, een warme bakker, 
een keurslager en zelfs een uitgebreide Bruna 
boekwinkel.  Morgen dus eerst maar weer eens 
vers brood halen.  
 
Afstand: 39 km  Cum. 433 km 
 
Dr.uren: 4,3 uur Cum. 50,3 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letterlijk: Een terugblik naar het Lauwersmeer 

Winsum, gezien vanaf de gemeentekade, met de ‘Jeneverbrug’. 


	Vakantiereis zomer 2010
	van Bert en Lia Vendelbosch met de SK 244 “Quattro”
	Zwerftocht door Drenthe, Friesland en Groningen over en door voor ons grotendeels nieuwe en onbekende wateren en plaatsen.
	Tekst en (meeste) foto’s: Lia                 Lay-out: Bert                  Overige foto’s: Bert en/of geleend van Rudy en Miranda
	Zaterdag 29 mei
	Van de thuishaven “Het Balkengat” in Hardinxveld-Giessendam naar het “Dijkje” aan de Linge bij Arkel.
	De vlaggen in top en water getankt
	Zondag 30 mei
	Maandag 31 mei
	Dinsdag 1 juni
	Goed uitkijken dus omdat die vaak ‘verkeerde wal’ vaart
	De havenmeester laat via de luidspreker al gelijk van zich horen en geeft ons, nadat we
	Woensdag 2 juni
	Donderdag 3 juni
	Vrijdag 4 juni
	Zaterdag 5 juni

