Rondje Nederland augustus 2009

Het schip: “Quattro” SK kotter open kuip 1100

De Bemanning: Rudy, Miranda, Ilse en
Romy
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Bestemming: Meestal hebben we geen exacte bestemming en varen we afhankelijk van
het weer en ons gevoel door Nederland. Dit jaar hadden we echter één doel en dat
was een oversteek maken naar Texel en verder zouden we wel zien.
Voorbereiding: Via Stentec de waterkaart van de wadden west (1811)gedownload
voor navigatie op de laptop. Verder maken we gebruik van de digitale en gewone
waterkaarten van de ANWB.
#Dag 1(zaterdag 01 augustus 2009)
58,3 KM/6 draaiuren
We hebben de nacht alvast doorgebracht aan boord zodat alles al gereed is voor
vertrek. ’s Morgens halen we nog de laatste boodschappen en worden we uitgezwaaid
door opa en oma als we om 11:15 vertrekken. Het weer is droog en we zijn vlot door
de Peulensluis. Via de beneden-Merwede, de Noord gaan we de Hollandse IJssel op
richting Gouda. Bij de Julianasluis hebben we geluk en kunnen vrijwel direct mee.
Het is tot op heden nog rustig en we lopen op met paar zeilboten die we spoedig
achter ons laten omdat wij met gestreken mast wel onder de bruggen door kunnen.
Bij de spoorbrug van Alphen a/d Rijn lopen mensen in groene hesjes driftig heen en
weer en ik vrees al het ergste. Navraag via de marifoon bevestigd mijn vermoeden
dat de brug door een defect niet open kan.
Na drie kwartier krijgen we bericht dat we per direct moeten los maken en zo snel
mogelijk door de brug moeten met zijn allen. Gezien het tijdstip besluiten we net na
de brug aan bakboordzijde aan een sportsteiger te overnachten. Miranda roeit ’s
avonds even naar Alphen om te zien of de daar wonende familie thuis is.

#Dag 2(zondag 02 augustus 2009)

25,8 KM/3.1

draaiuren
Met veel regen worden we wakker en het ziet er niet naar uit dat het snel opknapt.
We ontbijten op ons gemak en om 10:30 roeien we met z’n vieren naar de familie die
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net om de hoek in Alphen aan het water wonen. Koffie gedaan en de familie banden
weer aangehaald. Om 12:45 nemen we afscheid en bij de boot vertrekken we direct.
Via Alphen volgen we de oude Rijn langs Hazerswoude en Leidschendam naar Leiden.
Leiden is leuk om weer eens te zien, vroeger heb ik daar gewerkt en heb tijdens een
strenge winter datzelfde stuk geschaatst naar de binnenstad. We maken een klein
rondje en gaan dan onder de spanjaardsbrug naar de Kager plassen. Via het zweiland
en het spijkerboor komen we op de kever. We vinden een mooi plek in het eiland de
oude Kooij. Dit is eigendom van de Unie van Watertoeristen en is keurig onderhouden
en je hebt veel aanleg mogelijkheden. Het liggeld is ook nog redelijk met € 7,50.
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Tijdens mijn rondje om de vertegenwoordiger van de Unie te zoeken, om te betalen,
loop ik langs een Bergummermeer kruiser die verdacht veel lijkt op onze oude boot
en inderdaad is dat “onze Jumbo”. Voor het eerst in zeven jaar dat we hem tegen
komen. Een praatje gemaakt met de zeer trotse nieuwe eigenaar. ’s Avonds even mijn
vader gebeld dat zijn oude schip er nog puik uitziet.
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#Dag 3(maandag 03 augustus 2009)

22,9 KM/3.3

draaiuren
De dag begint met een mooi zonnetje en wij maken om 10:00 los. We gaan de Ringvaart
van de Haarlemmermeerpolder op richting Lisse. Vanwege het mooie weer zijn er een
hoop mensen buiten in de tuinen en is het gezellig varen door Buitenkaag, Lisse,
Hillegom en Zwaanshoek. Om 13:00 hebben we een plekje midden in Haarlem. We
besluiten even de stad in te gaan voor boodschappen. Tot dan hebben we nog niets
gehoord van onze kleine dametjes, ze vermaken zich uitstekend en hebben dan ook
absoluut geen zin om door de stad te wandelen. Na enige overredingskracht gaan ze
toch maar mee en zien we dat Haarlem rijk is aan geweldige monumentale panden.
Voor de supermarkt moet je overigens wel een eindje lopen. Met de meiden haal ik
een ijsje en we hebben een rustige avond, we genieten vanuit de kuip van de stad, de
mensen en de gebouwen. Als wij onder de wol kruipen is er nog tot ver in de nacht
sloepverkeer.

5

Brug 5 in Haarlem

Museum in Haarlem
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Mooie gerestaureerde gevel. Haarlem

Hotel/restaurant. Haarlem
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#Dag 4(dinsdag 04 augustus 2009)
24 KM/3.3 draaiuren
Vroeg op om vers brood te halen en om 09:00 kunnen we met de eerste brugopening
mee. Na brug 2 heb je aan bakboordzijde het havenkantoor van Haarlem waar je
wordt geacht af te meren om de doorvaart en overnachting te voldoen. Ik verbaas
me erover dat we een van de weinigen zijn die afmeren om te betalen. Toch netjes
opgevoed denk ik dan maar. Na betaling van € 10,35 vervolgen we de tocht bij
wederom schitterend weer met een zacht windje. Bij de schutsluis van Spaarndam
moeten we geruime tijd blijven dobberen. Als we dan eindelijk naar binnen mogen
zien we dat de sluis flink gerenoveerd wordt. Alleen aan bakboord is een tijdelijke
afmeermogelijkheid gemaakt. Door de grote drukte duurt het even voordat de sluis
vol is en als er dan nog een paar vergeten te betalen duurt het helemaal lang. Als
iedereen zijn € 3.50 sluisgeld heeft betaald mogen we verder. Via het zijkanaal C
komen we het Noordzeekanaal op waar het uitermate rustig is. We steken over en
varen het zijkanaal D in naar de sluis van Nauerna. Deze is niet zo groot. 2 aan 2
wordt er geschut. We varen rustig verder en de bruggen werken goed mee. De
spoorbrug in Krommenie mogen we nog door maar moeten dan even wachten tot de
volgende brug weer draait na de lunch pauze. Om 14:00 meren we af, achter de SK
226 Basseroet, aan een steiger van ZV de onderlinge op het Alkmaardermeer. Leuk
haventje met veel groen en een flinke trampoline waar de meiden zich prima op
vermaken. Er zijn veel kinderen dus zien we ze voorlopig niet terug. We moeten €
11,50 afrekenen voor 2 nachten.

Starttoren/havenkantoor met mooi zicht over het Alkmaardermeer.
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#Dag 5(woensdag 05 augustus 2009)
0 KM/ 0 draaiuren
Mooi weer en een heerlijk windje. We blijven liggen en de meiden zoeken hun
vriendinnen weer op. De hele dag wordt er gesprongen, gezwommen en gespeeld. Ik
zeil een poosje in ons bijbootje “Quartje” over het meer.

Het zwemplateau is populair.
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Miranda geniet op afstand.

’s Avonds wordt er gevist.

10

Met resultaat.

#Dag 6(donderdag 06 augustus 2009)
25 KM/3.3 draaiuren
Na het ontbijt de boot weer op geruimd. Om 10:00 gaan we varen, de vriendinnen
worden uitgezwaaid en we sukkelen met mooi weer over het Almaardermeer.
Onderweg de boot een was beurt gegeven. Op het Noord-Hollandsch kanaal komen
we de SK 252 “Them Again” tegen en hebben een kort contact op 77. Cees en Ria zijn
op de terug weg en hebben al een mooie tocht gemaakt. We besluiten in Alkmaar
alleen boodschappen te doen want met dit weer wil je niet in een stad liggen.
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Alkmaar in zicht.
Via het Kraspolder kanaal gaan we weer verder naar het kanaal Omval-Kolhorn. Het
mooie en aparte aan Noord-Holland is dat je overal boven het land vaart, de
waterwegen zijn smal en gestrekt en het landschap wordt gekenmerkt door de vele
molens. Het mastje kan de hele tijd blijven staan, de bruggen zijn hoger dan 4,5
meter. Alleen de spoorbrug bij Heerhugowaard is te laag maar die draait bijzonder
snel, we zijn al gezien op de camera’s langs de route. Na de Roskam sluis vinden we
een mooie aanleg plek bij ’t Waartje. Een losse steiger in de beschutting van de
bomen aan bakboordzijde. De verkoeling wordt weer in het water gezocht.
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Molen bij Langedijk.

De meiden hebben een “top”vakantie.

#Dag 7(7 augustus 2009)
27 KM/3.6 draaiuren
12 Jaar getrouwd! Na het ontbijt vaart Ilse de boot weg van de steiger. Onderweg
komen we veel groen tegen en her en der een keurig verzorgde aanleg mogelijkheid.
De bruggen op dit stuk zijn wat lager, met een minimum hoogte van 3,5 meter kunnen
we wel gewoon vlot doorvaren als we het mastje strijken. Bij Kolhorn moeten we
schutten door de Braaksluis (waar de meiden veel lol om hebben). Na deze sluis
wordt het water groener en groener van de algen. Via het Kolhorn diep gaan we
naar het Waardkanaal. Dit is de verbinding naar het Amstelmeer. De
Nieuwsluizerbrug is even passen en meten met de hoogte maar het past wel.
Hefgedeelte 2.4, vast gedeelte 2.6. Het Amstelmeer is niet veel bijzonders en via de
geul gaan we snel naar het Balgzand kanaal die eindigt in de Kooysluis. Het water is
ontzettend groen hier, de boeggolf is één groene massa. Om 13:30 hebben we een
plekje in Den Helder bij wv Marine. Havengeld is € 14,30 . Op de fiets verkennen we
de stad en de havens. Naar onze mening is Den Helder nu niet echt een geweldige
stad, niet een aanrader waar je van zegt daar moet je geweest zijn. ’s Avonds aan de
bar de nodige informatie ingewonnen over de oversteek naar Texel. We worden
gewaarschuwd voor de drukte in Oude Schild van wege de visserijdagen aldaar en
verder een beetje rekening houden met de getijden. Maar de oversteek met een
motorjacht van ons kaliber vormt geen enkel probleem is de algemene mening.
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Kooysluis.

De oversteek vast beoordeelt.
#Dag 8(08 augustus 2009)

25 KM/2.3 draaiuren
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Vroeg op en geïnformeerd bij de jachthaven in Oude Schild of er plaats is. Liggen nog
veel schepen te wachten maar er is weinig van te zeggen. Gezien het weer besloten
om de oversteek te wagen en maar te zien of er plek is. 09:24 zijn we door de
Koopvaarderschutsluis en varen door de haven van Den Helder. De reddingssloepen
zijn groter dan wij maar wel een mooi gezicht om eens door te varen. We melden ons
bij de verkeerspost, geen tot weinig ander verkeer. Windje NW4 en opkomend tij
lopen we zo’n 17 km p/u. Om 10:15 lopen we de vissershaven binnen. Inmiddels
voldoende plek en om 10:40 hebben we een plek. Eerst de verplichtingen voldaan, die
overigens niet gering zijn met € 27,50 voor 1 nacht. Dan op de fiets het eiland op met
al zijn bekoringen. We steken het eiland dwars over, door den Burg, voor een
bezoek aan zeehonden- en vogelopvang Ecomare. Nog even door naar het strand voor
een borrel en dan weer terug naar Oude Schild. Heerlijke dag die we besluiten met
een etentje aan de visserijhaven.

De kustwacht kan een verfje gebruiken.
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We laten de marine schepen al vlot achter ons.

Heerlijk schuimend zeewater met Den Helder op de achtergrond.

De “Dokter Wagemaker” richting Den Helder.
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Opperste concentratie.

Visserijhaven Oude Schild.
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Bezoek aan de zelfpluktuin in Oude Schild.

Ook Ecomare is het bezoeken meer dan waard.
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We zijn wel een van de weinige motorjachten in de haven.

#Dag 9( 09 augustus 2009)
35 KM/3.3 draaiuren
’s Morgens krantje en broodjes gehaald, meiden spelen nog in de speeltuin en vangen
krabbetjes.
Om 13:15 beginnen we aan de terugtocht. Nu lopen we zelfs bijna 21 km p/u.
Onderweg wel even vergeten dat de golven van de veerdienst iets later komen zodat
alles op z’n kop staat. Om 14:00 komen we de marinehaven weer binnen en worden
daar verwelkomd door een zeehond.

19

Weer door de Koopvaarderschutsluis het “groene” zoete water op. Via het NoordHollandsch kanaal gaan we naar het kanaal Stolpen-Schagen. Dit stukje kanaal
heeft een aantal vaste bruggen van maar 2.9 mtr hoogte. Om 16:30 hebben we een
plekje aan de nette havenkade van Schagen. We mogen € 7,70 afrekenen. De boot
helemaal gespoeld en gesopt om het zout te verwijderen. Rustige avond met mooie
zonsondergang.
#Dag 10( 10 augustus 2009)
47 KM/5.3 draaiuren
Eerst boodschappen gedaan met zijn vieren en na een laat ontbijt om 11:00
vertrokken. Mastje gestreken voor de spoorbrug (2,90) en heerlijk rustig, genietend
van het mooie weer naar de molenkolksluis gevaren. Na een klein half uurtje
wachten mogen we schutten. Door Kolhorn gaan we naar de Westfrieschesluis.
Eindelijk een sluis die er toe doet met een verval van bijna 6 meter moet er eindelijk
een beetje gewerkt worden. De Westfriesche vaart is recht maar door de bomen er
langs toch wel aantrekkelijk. Bij Middenmeer vervolgen we de Westfriesche vaart
richting Medemblik. Dit is een redelijk saai recht stuk en we komen bijzonder weinig
tegenliggers tegen. Om 14:00 liggen we in de Overlekersluis bij Medemblik hierna is
het kort stukje naar de Westerhavensluis. Beide sluizen ga je weer een flink stuk
omhoog. In de tweede sluis treffen we een Duitser die denkt de bolder dichter bij de
boot te trekken en beland tussen wal en schip. Als hij uit het water is gevist wordt
het schutten weer voort gezet. Gezien het tijdstip (15:00) en de
weersomstandigheden besluit ik over te steken naar Stavoren. Ook dit gaat prima,
het is lekker druk op het IJsselmeer wat het gezellig maakt. Na ruim een uur neemt
de wind stevig toe en de bewolking maakt het donker. Een paar tandjes bij zetten om
misschien voor de bui binnen te zijn. De wind in de zij hindert de boot eigenlijk
helemaal niet. Nog steeds droog gaan we de door de Johan-Friso sluis in Stavoren. In
Stavoren merk je dat iedereen een plekje heeft gezocht voor het naderende onweer,
het is er tjokvol. Wij snel door naar Warns. Als we om 17:15 liggen barst nog geen
twee tellen later het weer los. Jachthaven Stormvogel is een kleine en leuke
haven. € 11,00 wordt er afgerekend.

#Dag 11( 11 augustus 2009)
18 KM/ 2.0 draaiuren
De hele nacht regent het door. Als ’s morgens het weer wat droger wordt gaan
Miranda en Ilse even vers brood halen. Na het ontbijt leggen we buiten op de haven
even aan om diesel te tanken. De waterslangen zijn te kort om bij ons te komen en
zodoende leggen we bij de eerst volgende haven aan om water te tanken. Het weer
klaart wat verder op en om 12:00 vervolgen we de tocht richting de Fluessen.
Vanwege het drogere weer en het mooie windje is het ook in “no time” erg druk in de
vaargeul met zeilvaartuigen, opletten dus , want velen hebben weinig kaas gegeten
van de vaarregels evenals overigens de schippers van de iets te groot uitgevallen
huurmotorjachten. De eilanden met Marekrite plaatsen zijn vol en we gaan door de
inthiema sloot naar het grote Gaastmeer. Het weer betrekt weer en we vinden snel
een plaats aan een van de zeer vele aanleg mogelijkheden die je op dit meer hebt.
Het blijft droog en de wind is stevig dus besluit ik toch maar weer Quartje op te
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tuigen gelukkig wil Romy wel mee en kruisen we flink op één oor over de meren. Die
avond blijft het ook flink waaien maar de temperatuur blijft goed.

Miranda aan het roer en de meiden hebben een pyjama dag.
#Dag 12( 12 augustus 2009)
17 KM/ 2.2 draaiuren
Het waait nog flink en regen dreigt. Ik maak los en vaar rustig het meer op. Na
ongeveer 500 meter besluiten we dat de bestemming Bolsward gaat worden en
draaien om. Via het Zandmeer, de korte en de hoge vliet komen we bij Workum. De
spoorbrug staat open en na de spoorbrug gaan we stuurboord uit de Trekvaart van
Workum naar Bolsward op. Een smal vaarwater met veel weiland en af en toe een
fraaie boerderij langs het water. De bruggen op de route zijn allemaal betaald. Per
brug moeten we € 1,50 betalen. In Parrega treffen we het niet. We komen om exact
12:00 bij de brug die we op dubbel rood zien springen. Dan maar op het gemak
lunchen.
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Voor de brug in Parrega.
Om 14:00 komen we Bolsward binnen met achter ons een sliert van zo’n 6
motorjachten die ook binnen komen. We gaan achter uit de Bolswarder gracht in en
liggen keurig langs de kade. Bolsward is een leuke stad en één van de Friese elf
steden. Bolsward heeft voor Miranda nog iets speciaal omdat haar oma (91)hier
geboren is en gewoond heeft. We maken een wandeling door de stad en ’s avonds op
de fietsen zoeken we de oude woning van oma op.

De havengracht van Bolsward.
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Binnengracht van Bolsward.

Het oude stadhuis van Bolsward.

De Broerekerk.
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De uitleg.

De Broerekerk heeft een fantastisch schaduwspel door het glazen dak.
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In een van deze woningen heeft “ouwe” oma gewoond.
#Dag 13( 13 augustus 2009)
20 KM/ 2.7 draaiuren
Bijtijds opgestaan om boodschappen te doen bij de Jumbo terwijl de dames nog even
uitslapen. Om 09:15 weer terug en vertrekken we gelijk. Over de Bolswarder vaart
gaan we naar IJlst. Onderweg komen we nog een viertal bruggen tegen die tegen
betaling van € 1,25 bediend worden. De spoorbrug van IJlst vraagt enig geduld en de
gewone brug rekent door later € 2,00 voor af. Door IJlst en over de Geeuw gaan we
naar Sneek. Het weer is weer prachtig met een heerlijke temperatuur. Door Sneek is
het altijd gezellig varen met een hoop drukte. Over de Houkesloot, langs de SKjachtbouw werf waar we enthousiast begroet worden, gaan we naar het
Sneekermeer. Een prachtig gezicht als daar het start schot klinkt voor een
zeilwedstrijd. Wij meren af aan een groenstrook waar we een heerlijke middag en
avond door brengen met roeien, zwemmen, spelen, poetsen en lezen.
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De Sneeker poort.

Een zeilwedstrijd op het Sneekermeer.
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De artieste.

In de wolken.

#Dag 14( 14 augustus 2009)

18 KM/ 2.2

draaiuren
Om 09:00 vertrokken als de 3 dames nog liggen wakker te worden. Via de
Noorderoudeweg naar Langweer en via Scharrestijn het Tjeukermeer op. De wind is
helemaal weg en het meer is spiegelglad. De windstilte heeft wel als gevolg dat er
een ware invasie aan kleine mugjes de hele boot bedekt. Als we in het eiland
Marchjepôlle een plaatsje vinden spoelen we direct heel de boot af. Het zonnetje
laat zich flink gelden en we zoeken verkoeling aan het strandje en later in het
bloemenfontein naast de boot. ’s Avonds komen ze hier altijd langs van de
supermarkt uit Oosterzee zodat je verse broodjes en een krantje kan bestellen voor
de volgende dag. De wind is ook weer op komen zetten en wordt steeds krachtiger.
We worden letterlijk tegen de wal geduwd.
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Het bloemenfontein zorgt voor verkoeling.

#Dag 15(15 augustus 2009)
0 KM/ 0.0 draaiuren
Prachtig weer maar zeer veel wind. We liggen nog steeds aan lager wal maar hebben
geen plannen om te vertrekken. De broodjes en de krant zijn in de kuip gelegd en we
brengen de dag op ons gemak door. De meiden weer naar het strand om te zwemmen en
te spelen. Wij lezen en rommelen wat rond de boot.
Met man en macht wat jachten geholpen om te vertrekken, daar tegenover is het
aanleggen weer een makkie. De wind zet je zo op zijn plek. Als de avond valt horen
we de muziek van een havenfeest in Oosterzee met de wind over het water meekomen.
Om een uur of twee is het eindelijk stil en val ik ook in slaap.
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De vermoeienissen van de dag worden weg gelezen.

#Dag 16( 16 augustus 2009)
78 KM/9.0 draaiuren
Bijtijds op gestaan. Nog steeds redelijk veel wind maar we komen soepel weg van de
kant. Nog steeds overkomt me een trots gevoel elke keer als ik dat weer zo soepel
voor elkaar krijg. Iets te vroeg zijn we bij de brug in Echtenerbrug. Om 09:00 draait
de brug en kunnen we verder naar de Linthorst-Homan sluis. Hier hebben we het
even aan de stok met een grote Valkkruiser die al halverwege de sluis zijn schip met
moeite vastlegt. We passen er net naast en duwen de neus er voorbij. Bij Ossenzijl is
het lekker druk en we gaan door de Kalenberger gracht, Heuvengracht en de
Wetering naar het Giethoornse meer. Door de Walengracht en dan steken we de
Beulaker Wiede over naar de Beukersgracht. Dit vinden we een leuk stuk om te
varen. Door de achtertuinen van de aan het water gelegen woningen. De bruggen
draaien voor € 2,00 op dit traject, drie in totaal zijn betaald. De Beukersluis is zeer
rustig en we zijn er vlot doorheen. Het Meppelerdiep naar Zwartsluis en hier
draaien we het Zwarte water op naar Zwolle. Om 15:00 draaien we bij Zwolle de
IJssel op. Het valt ons op hoe ontzettend rustig het is op IJssel. Omdat het nog
vroeg is blijven we varen en tegen 18:00 lopen we de kleine jachthaven van Veesen
binnen. Jachthaven IJsselzicht is gelegen aan een camping met hotel/restaurant. De
kosten zijn stevig met € 14,95. Na het eten maken we nog een flinke wandeling.
Uiteraard zonder camera want die vergeten we nog wel eens.
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De vroege ochtend op de IJssel.
#Dag 17( 17 augustus 2009)

34 KM/ 3.7

draaiuren
Wederom vroeg vertrokken. Miranda vaart een flink stuk. Aangezien boodschappen
noodzakelijk zijn besluiten we Zutphen aan te doen. Om 12:00 liggen we aan de kade.
We lunchen in de stad en halen dan de boodschappen. Miranda loopt ’s middags nog
even de stad in voor zichzelf omdat de andere dames geen zin hebben. (Dat zal ooit
wel anders worden ben ik bang) Ik ga afrekenen € 11,25 en praat even bij aan de bar.
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De Vispoorthaven in Zutphen.
#Dag 18( 18 augustus 2009)

87 KM/ 9.8

draaiuren
Vers brood gehaald en Romy brengt haar brief naar de brievenbus. Om 09:00 los
gemaakt en we mogen flink boxen tegen de stroom in. Het is vandaag een flink stuk
drukker met beroepsvaart en dus lastig om vaak verkeerde wal te varen. Snelheid
varieert van 7 tot 9 km/u. Het weer is prachtig dus maken we ons nergens druk om.
Bij Arnhem gaan we de Nederrijn op en voor ons gevoel schieten we ineens vooruit.
Na Arnhem is het mooi varen over de Nederrijn. Sluis Driel gaat vlot en we
vervolgen een heerlijke tocht. Langs de strandjes is het behoorlijk druk en veel
bloot. We varen langs de Grebbeberg en die brengt altijd jeugd herinneringen boven
dat we daar vroeger voor anker lagen en dan lopend naar Oudehands dierenpark
liepen. Het blijft een mooi stuk natuur en Rhenen heeft een mooie kerktoren die zich
goed laat zien tegen het glooiende landschap. Bij sluis Amerongen moeten we even
wachten. Om 19:10 hebben we een plek in de jachthaven Eiland van Maurik. Eerst een
duik in het water en daarna gegeten. Direct betaald voor 2 nachten € 27,50 want ze
geven erg warm weer op en dan is het goed toeven hier.
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De Grebbeberg.
Tegenwoordig kun je niet meer liggen aan de voet van de Grebbeberg. Rhenen heeft
een keurige passantenplaats gemaakt maar het aantal ligplaatsen is beperkt. Je ligt
wel onder de kerktoren maar in diepe slaap merk je hier weinig van. Hiervandaan is
het met de fiets overigens prima te doen om naar Oudehands dierenpark te komen. In
2006 hebben wij hier gelegen en het park bezocht.
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De kerktoren van Rhenen.

Uitvaart bij sluis Amerongen, wat zijn wij dan klein.
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#Dag 19( 19 augustus 2009)
4 KM/ 0.9 draaiuren
Na het ontbijt een plekje gezocht en voor anker gegaan. Quartje ingeladen en de
dag op het strandje doorgebracht. Het is gezellig druk op het water met vele
sportboten van de naast gelegen campings. Door het windje blijft het gelukkig nog
uit te houden. Einde van de middag terug naar de haven, gegeten en een fietstochtje
gemaakt.

Jachthaven Eiland van Maurik.

#Dag 20( 20 augustus 2009)
0 KM/ 0.0 draaiuren
Tropische warmte vandaag en zeer weinig wind. We besluiten te blijven liggen omdat
ze in de loop van de middag storm en onweer op geven. Ook komen er morgen vrienden
met hun kinderen aan boord en boeken we een nachtje bij á € 13,75. Op de fiets
boodschappen gedaan en de dames vissen een poosje. Later roeien we het meer even
op om af te koelen en te zwemmen. Miranda poetst de boot nog even. Het begint al
flink te waaien en even later barst de regen los maar stukken minder als men had
voorspeld. Met anderhalf uur is het weer droog en kan alles open om te luchten.
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Voor de verkoeling even roeien.

De dames zijn trots op hun vangst.
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#Dag 21( 21 augustus 2009)

67 KM/ 6.5

draaiuren
De meiden gaan al op de uitkijk om hun vriendjes te verwelkomen. Om 10:30 zijn ze er
dan eindelijk. Na de koffie met appelflap vertrekken we. We steken het AmsterdamRijnkanaal over naar de Lek. Het weer is afwisselend bewolkt en zonnig. Het is
gezellig en we kletsen bij over beide vakanties. Bij sluis Hagestein hebben we geluk
want deze vaart net aan de bovenzijde uit. Onder de uitvaart de SK 324 “Ferad”, een
wederzijdse uitbundige begroeting. Na de sluis naar Vianen waar we de reis
vervolgen over het Merwede kanaal. Het plan is om in Gorinchem een plaatsje te
zoeken en te eten. Waar ik echter geen rekening mee gehouden heb is dat er zomer
feesten zijn in Gorinchem en dat het werkelijk bomvol is, zelfs de grote buitenhaven
is vol. We zetten Harry van boord zodat hij met de auto naar Hardinxveld kan en wij
varen over de beneden en boven Merwede naar Hardinxveld-Giessendam toe. Windje
op de kop en een flinke regenbui zorgen dat de boot nog even schoonspoelt. Om
18:00 komen we bij het Peulensluisje aan en om 18:30 liggen we in de box van de
thuishaven. Als afsluiter gaan we met zijn allen naar de chinees waar even later
ook opa Bert en oma Lia binnen komen. Nieuwsgierig naar de kleinkinderen, de
verhalen en de boot uiteraard.

#Slot
586 KM/ 72.5 draaiuren
Een heerlijke vakantie met fantastisch weer. We hebben een mooi rondje Nederland
gehad en de oversteek naar Texel is goed bevallen en meegevallen. Noordholland is
aardig maar veel rechte stukken en veel van het zelfde. In onze ogen wordt het dan
snel wat saai. Van Medemblik over het IJselmeer naar Stavoren is me ook
meegevallen al kost het je op kruissnelheid wel zo’n twee uur. Aan te raden is wel
om een om een goede kaart bij je te hebben en Kompas of GPS. Er is zeer weinig
betonning buiten de vaargeul. Friesland is voor ons een heerlijk watersport gebied,
de vele recreatie mogelijkheden zorgen dat de kinderen zich ook goed kunnen
vermaken. De IJssel is prachtig varen maar stroomopwaarts toch wel een pittige
tocht.
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Meer bruin kon er echt niet bij……….

Bye bye
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