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Robert Kunst 

Maandag 18 juni Onze eerste dag zijn we om 10.00 uur vertrokken uit de jachthaven met bestemming Den Brielle. 

Na een paar honderd meter begon de boot steeds langzamer te varen, tot hij helemaal stillag. Alleen achteruit 

varen deed hij nog goed. Dus zijn we achteruit teruggevaren naar de jachthaven. Terug in de jachthaven heb ik de 

botenwacht gebeld en om 12.00 uur kwam er een monteur en die zij dat de keerkoppeling stuk was. Toen heeft hij 

Drinkwaard gebeld of er een gereviseerde koppeling of een nieuwe aanwezig was. Ze hadden nog een gereviseerd 

exemplaar liggen en die heb ik maar genomen voor € 900.- euro. Dinsdag kwam de monteur weer en heeft de 

schroefaskoppeling gedemonteerd. Ook de motor moest opgetakeld worden, al met al een grote klus. Daarna de 

keerkoppeling naar Drinkwaard  gebracht en de gereviseerde mee terug genomen.  

Vrijdag 22 juni konden we eindelijk met de vakantie beginnen en zijn om 9.00 uur vertrokken. Om 10.15 uur voeren 

we Parksluis uit en om 13.00 uur lagen we in Zwartewaal, waar mijn zwager op ons wachtte. We zouden met twee 

boten naar België gaan.  

Zaterdag 23 juni was een olietanker tegen een steiger 

geknald en heel de waterweg was met olie besmeurd. Alle 

jachthavens waren gesloten en sluizen waren dicht dus 

konden we niet naar buiten.  

Maandag 25 juni werd alles weer vrijgegeven en konden we 

vertrekken uit de jachthaven de Vijf Sluizen in Zwartewaal. 

Daar zijn we vertrokken om 9.15 uur.  

Om 14.45 uur lagen we bij de Volkerak sluizen en om 15.45 

uur voeren we de sluis uit (Foto 1). Daarna zijn we stug 

doorgevaren naar Tholen waar we om 17.45 uur vastlagen in 

de jachthaven. Dat was 9 uur varen, op één dag knap pittig.  

Dinsdag 26 juni zijn we uit Tholen vertrokken om 11.00 uur en om 15.15 uur lagen we vast in de jachthaven van 

Antwerpen (Foto 2). Daarna zijn we nog een dag blijven liggen en zijn op donderdag 28 juni vertrokken en hebben 

te horen gekregen dat we om 14.00 uur konden vertrekken, vanwege het tij stroming van de Schelde (Foto 3).  

  

Foto 1 Volkerak 

Foto 2 Havenmeester wijst ons de weg Foto 3 Op de Schelde voor Antwerpen 



Bij Zeesluis Wintham (Foto 4) moesten we een stikker kopen a € 40.- om in Vlaanderen te mogen varen. En na  

betaling ging de sluis pas open en zijn naar Willebroek gevaren waar we om 17.45 uur aangemeerd lagen aan 

een steiger. Het was geen mooie jachthaven, we lagen bij een laad- en loshaven van vrachtschepen. Het laden 

en lossen ging de gehele nacht door, dus weinig geslapen. Vrijdag 29 juni zijn we om 10.00 uur vertrokken uit 

Willebroek en gingen Richting Brussel (Foto 5,6). Daar zijn we twee nachten blijven liggen.  

Zondag 1 juli wilden we vroeg vertrekken uit Brussel, maar de havenmeester was niet aanwezig, want het was 

zondag en we zijn zonder tanken weggevaren. We gingen dwars door het 

centrum van Brussel. Echt een oude troep was het daar. Na een aantal 

kilometers werd de omgeving mooier en het landschap heuvelachtiger. Bij 

sluis Istre (Foto 8) daar moesten we ons melden bij de sluiswachter. Er werd 

gevraagd hoe lang we waren, hoe breed, de diepgang en het gewicht van de 

boot, waar we naar toe gingen enz.   

Na wat handen en voetenwerk mochten we de sluis uit. We waren nu op 

Waals grondgebied (Foto 7). In de sluis kregen we te horen dat we niet in het 

hellend vlak konden, want hij was weer eens stuk. We zijn daar in een 

jachthaven een extra nachtje daar blijven liggen.   

  

Foto 4  Zeesluis Wintham € 40 .- betalen om in 
Vlaanderen te mogen varen 

Foto 5 Varen dwars door Brussel 

Foto 6  Hoop sluizen in Brussel Foto 7 Richting Halle Waals grondgebied 

Foto 8 Sluis Istre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Dinsdag 3 juli hoorden we van de havenmeester dat het 

hellendvlak gerepareerd was en zijn we om 10.00 uur 

vertrokken. Daar aangekomen (Foto 9-11)  hoorden we dat er 

een wachttijd van 3 uur was. Om 15.00 uur gingen we de bak in en na 40 minuten waren we boven, 70  meter 

hoger (Foto 12). Het was de moeite waard. we hebben genoten van het uitzicht, in een woord adembenemend 

en zijn daarna naar jachthaven Sneffe gevaren waar we om 17.00 uur vastlagen. Woensdag 4 juli zijn we om 

9.30 uur vertrokken uit Sneffe, een leuke en nette jachthaven. De reis verliep voorspoedig tot net voor Charleroi 

daar kreeg ik problemen met de motor, We hoorden een grote knal en de boot voer met een rotgang tegen de 

betonnen kade net voor een sluis. In de sluis hebben we gekeken en zagen  dat de motor naar beneden was 

gezakt. Gelukkig waren we met twee boten. Mijn zwager heeft de boten aan elkaar vastgemaakt en zijn toen 

richting Namen gevaren. Net voor Namen, inmiddels was het al s 'avonds  8 uur geworden. De sluis die we nog 

moesten hebben draaide niet meer. Dus hebben we een nachtje voor de sluis gelegen. Donderdag 5  juli ging de 

sluis om 7 uur draaien en konden gelijk naar binnen varen. Na de sluis zijn we gelijk naar Namen gevaren waar 

we om 9 uur vast lagen in de jachthaven (Foto 13) . Iemand in de jachthaven heeft ons verhaal aangehoord en 

Foto 9 Beginpunt Hellendvlak 
Foto 10  Hier gaat een vrachtschip naar boven 

Foto 11 Vrachtschip onder weg Foto 12 Hier gaan wij naar boven 



vroeg of hij naar de motor mocht kijken. Ik had daar helemaal geen probleem mee.  Hij constateerde dat de 

borgmoer los getrild was aan de onderkant, vandaar dat de 

motor gezakt was. Hij heeft de borgmoer weer 

vastgedraaid en het euvel was gelukkig verholpen. 

s'Middags zijn we naar de citadel boven op de berg 

gelopen. Naar beneden kreeg je klutsknieën van het 

afremmen. Vrijdag 6  juli zijn we nog een nachtje gebleven 

in Namen het was er reuze gezellig. We zijn weer naar 

boven gegaan, maar heen met een bus en terug met een 

dieseltrammetje.  Zaterdag 7 juli zijn we nog een dagje 

blijven liggen, en hebben een paar terrasjes gepakt en daar 

lekker gegeten.  

Zondag 8 juli We wilden vroeg vertrekken uit Namen. We hadden echter een elektronische key, die we moesten 

inleveren. Er zat € 30.- borg op dat ding en dat wilden we terugvorderen bij de havenmeester. De havenmeester 

had zich verslapen en we hebben een uur op de steiger staan wachten tot hij op kwam dagen en wij de borg 

terugkregen.  

Eindelijk konden we vertrekken naar de stad Hoei (Foto 14-15). Na een aantal sluizen kwamen we aan om 14.15 uur 

in de jachthaven. Een leuk plaatsje en een mooie jachthaven. Maandag 9 juli hebben we er in Hoei nog een dagje 

bijgeplakt. We hebben boodschappen gedaan in de stad. Wel een eind lopen: 2.5 km heen en 2.5 km terug. Wel de 

moeite waard. Daarna hebben we heerlijk gegeten in de jachthaven en  2 kersenbiertjes gedronken, heerlijk.  

Dinsdag 10 juli zijn we vroeg vertrokken uit Hoei en zouden overnachten in Luik. Maar de jachthaven was stikvol en 

zijn we doorgevaren, terwijl we uitkeken naar een andere jachthaven. We konden  geen jachthaven vinden en zijn 

dus maar doorgevaren. We kwamen aan bij de Nederlandse grens in 

Lanaye met een sluisverval van 17 meter (Foto 16-17). Na de sluis 

vonden we een klein prut jachthaventje. Helemaal niets; de 

jachthaven lag vol met roestboten. Maar we waren hondsmoe en 

blij dat we ergens aan konden leggen. We hadden inmiddels zo'n 

dikke 8 uur gevaren en waren het zat. Woensdag 11 juli zijn we om 

10.30 uur vertrokken uit die roestbakkenhaven en zijn naar 

Maastricht gevaren, binnen een uurtje. In Maastricht hebben we 

tussen de twee bruggen aan een drijvende steiger gelegen. Dat was 

niet prettig, want als er een vrachtschip langs voer, lag je te 

Foto 13 Jachthaven in Namen 

Foto 14 Richting Hoei Foto 15 Richting Hoei 

Foto 16 Sluis Lanaye 



schommelen als een idioot. We hebben boodschappen gedaan en lekker gewinkeld en een terrasje gepakt. 

  Donderdag 12 juli vertrokken we uit Maastricht om 9.00 uur en 

waren in de sluis Born om 11.30 uur. Om 13.30 uur waren we door de 

sluis van Maasbracht. Daar hebben we diesel getankt 160 liter 

(Maasbracht is de goedkoopste van Nederland). Op 14.00 uur lagen 

we vast in Wessem (Comfortparc Maasbracht ).   Vrijdag 13 juli zijn 

we vertrokken uit de jachthaven om 10.00 uur en zijn op ons gemakje 

naar Roermond gevaren, waar we aangemeerd lagen om 11.45 uur. 

Het was weer bloedheet en hebben de gehele dag op het achterdek 

zitten puffen van de hitte. Zaterdag 14 juli zijn we Roermond in 

geweest en hebben we weer zitten puffen van de hitte met een pilsje. 

Zondag 15 juli Zijn we om 8.30 uur vertrokken uit Roermond en zijn 

naar een grindgat gevaren vlak bij Roermond (plas Hatenboer). Heel 

mooi en rustig. Daar hebben we de romp zitten poetsen vanwege het 

vuile water in België.  We kregen ook nog een paard op visite. Agnes 

had hem brood gegeven en was daarna niet meer weg te slaan. Zijn 

benen stonden op het dek en zijn hoofd stond in de stuurhut. Wij zijn  

daar gebleven tot en met Dinsdag 17 juli.   Woensdag 18 juli zijn we 

om 8.30 uur vertrokken uit plas Hatenboer en zijn naar de stadshaven 

van Venlo gevaren. We hebben in het centrum heerlijk rondgelopen. Donderdag 19 juli hebben we eerst nog wat 

boodschappen gedaan en zijn naar de jachthaven van 

Venlo j.h. de Maas gevaren (Foto 18). We lagen aan de 

steiger om 12.uur. Daar hebben we de was gedaan en s 

'avonds hebben we lekker gegeten in de kantine van de 

jachthaven. Vrijdag 20 juli zijn we nog een nachtje blijven 

liggen in de jachthaven. We zijn met een bootje van de 

jachthaven naar het centrum van Venlo gebracht en 

hebben daar heerlijk rond gekuierd.  Zaterdag 21 juli   zijn 

we vertrokken uit de jachthaven van Venlo en naar het 

Leukemeer gevaren, waar we om 12 uur aan de kant lagen 

en hebben daar heerlijk gezwommen. Ook Zondag zijn we 

blijven liggen en hebben weer heerlijk gezwommen. 

Maandag 23 juli  lag de plas helemaal vol van de blauwalg. 

Daarom zijn we zijn om 10.00 uur vertrokken en zijn naar 

de boodschappen steiger van Cuyk gevaren. Daar hebben we proviand gehaald en zijn daarna naar de 

Kraaienbergse Plassen gevaren. Ook daar hebben we heerlijk in het water gezwommen en op een luchtbedje liggen 

dobberen. Dinsdag 24 juli zijn we ook maar blijven liggen en heeben in het water gelegen.  Woensdag 24 juli zijn 

we om 10.00 uur vertrokken uit de Kraaienbergse plassen. We zijn met een slakkengangetje naar Grave gevaren, 

waar we om 12.00 uur vastlagen aan een steiger in Jachthaven de Stuw. In de middag hebben we de was gedaan en 

ik heb een lekker biertje gedronken op een terrasje in de stad. Het was tot laat in de avond bloedheet en binnen 

was het niet om uit te houden, wel 42 Celsius in de slaapkamer, niet te harden. Donderdag 26 juli zijn we nog een 

nachtje blijven liggen, nog steeds bloedheet. Ik ben lekker onder de bieminie gaan zitten met de nodige biertjes. 

Vrijdag 27 juli  zijn we uit Grave weggevaren met een slakkegangetje naar de Gouden Ham gevaren; hartstikke 

mooi daar. Zaterdag 28 juli zijn we vertrokken naar Kerkdriel. Net voor het aanleggen kregen we een hoosbui op 

ons pet; de regen liep uit mijn broekspijpen. Net toen we vastlagen kwam de zon weer. Het was een regenbuitje 

van maar  tien minuten, maar ik was helemaal drijfnat. Dat was de eerste regen die we in de totale vakantie gehad 

hebben.  Zondag 29 juli zijn we vertrokken uit Kerkdriel om 10.45 uur. Mijn zwager is naar huis gevaren naar Lage 

Foto 17 Lanaye 
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Zwaluwe en wij naar Hedel jachthaven 't Stik waar we in de middag aankwamen. Maandag 30 juli zijn we nog een 

dagje blijven liggen en we kregen visite van kennissen uit Den Bosch. Die zijn tot de avond gebleven. Dinsdag 31 juli 

zijn we uit Hedel vertrokken  om 12.00 uur en zijn naar Woudrichem gevaren. We lagen in de historische 

jachthaven; duur en geen bal aan. s 'Middags zijn we een eindje wezen lopen en hebben onderweg koffie met een 

grote punt appelgebak met slagroom gegeten. Niet goed voor de lijn, maar wel lekker. Woensdag 1  augustus zijn 

we om 9.00 uur vertrokken uit Woudrichem en zijn naar Rotterdam vertrokken naar jachthaven IJsselmonde waar 

we om 12.30 uur aan de steiger vastlagen. Donderdag 2 augustus, onze laatste vakantiedag, zijn we om 8.30 uur 

vertrokken uit Ijsselmonde. Om 9.30 uur de Parksluis, 10.30 uur de Bergsluis en om 11.00 uur lagen we weer aan 

onze steiger in de jachthaven. 

 

 

 

 

Totaal aan vaaruren in de vakantie  95 uur met een verbruik van 235 liter diesel. Het was een heerlijke 

vakantie met slechts 10 minuten regen totaal in de gehele vakantie. 

 
 

Foto 19 Het laatste stukje van de vakantie 

Foto 20 Onze hulpmatroos in aktie 


