Van de Middellandse Zee naar de
Golf van Biskaje binnendoor een gedenkwaardige tocht met de
"Wing IV", dwars door Zuidwest
Frankrijk
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Voorwoord
In de zomer van 2015 keerden wij van een langdurig verblijf met ons zeiljacht "Wing IV" in de Middellandse
Zee terug naar Nederland. Lang geleden hadden we ons al voorgenomen die terugreis te maken via het Canal
du Midi om niet tegen "de Portugese Noord" op te hoeven tornen. Van onze avonturen hebben wij vanaf
2010 vrijwel dagelijks uitgebreid verslag gedaan op ons weblog (www.wingiv.wordpress.com), maar omdat
je het doorploegen van het prachtige Franse landschap wel als een afgeronde belevenis kunt beschouwen
hebben we het verslag daarvan, verluchtigd met wel heel veel foto’s in een apart boek vastgelegd.
Het verhaal begint op de dag dat we aankomen bij Port Napoleon, alwaar we nog een laatste keer ankeren, en
het eindigt als we Pauillac, aan de Gironde, verlaten voor het laatste traject naar huis. Dit werkje heeft niet de
pretentie een "pilot" te zijn en is ook geen droge opsomming van feiten en betweterige adviezen (in de trant
van: "neem veel stootwillen en lange landvasten mee" en: "het is aan te raden een beetje Frans te leren", dat
soort dingen) maar een (zeer) persoonlijk gekleurd, subjectief relaas waaraan je je misschien soms zelfs kunt
ergeren, maar waaruit je, naast een hele hoop onzin, hier en daar toch wel bruikbare informatie kunt peuren
voor het geval je de neiging krijgt eveneens zo’n trip te ondernemen.
Ondanks de moeizame en irritante momenten die er ook waren, was deze tocht zeer de moeite waard en
hebben we er geen spijt van. Achteraf alleen jammer dat we er zo snel doorheen zijn "gevlogen"; je zou daar
zomaar een maandje of wat zeer plezierig kunnen doorbrengen en dat zonder al te veel kosten.
Wij wensen je veel genoegen met dit boek.
Willem en Ingeborg Brandenburg
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Zondag, 14 juni 2015
Ile de Porquerolles - Mouillage Carteau (bij Port
Napoléon) in de Golfe du Fos
Dag

Datum

Wind

Zondag 14 juni 2015 NO - W - ZW - W, 2 4 Bf
Vertrek Aankomst
Logstand
07.30
uur

18.30 uur

10.448 (trip 44,5/track
64,63)

Weer
Sogges bewolkt,
s’middags zon
Motoruren
4625 uren

buurman liggen, die gisteravond zo ver weg leek.
Ik weet niet geheel zeker of ook enig krab-werk in
het spel is, dus voor de zekerheid ga ik ankerwacht
houden. Ingeborg houdt me een tijdje gezelschap
voor ze weer naar bed gaat. Om half zes ga ik ook,
a een uurtje binnen op de bank te hebben gelegen,
maar weer te kooi, gekleed, opdat ik op elk moment
snel aan dek kan verschijnen. Ik val zowaar in slaap
ook nog. Wat een toestand. In Nederland duurt zo’n
noodweer slechts even maar hier het grootste deel
van je leven (dat rijmt lekker, zie je).

Zondag, 14 juni. Half vier s’nachts. We zijn er
allebei uit, van de schrik. Plotseling begon het te
poeieren, verschrikkelijk hard te regenen en te
onweren, alles tegelijk. Verbijsterd kijken wij naar
het bliksemen en de plotseling ontstane lagerwal
situatie. Noodweer is het. Pikkedonker, behalve
wanneer de bliksem de hemel doorklieft en dat doet
ie ongeveer elke seconde.

Half acht. We gaan. Net uit bed allebei na een
goeddeels doorwaakte nacht. Er staat iets wind
maar de golfhoogte blijft beperkt omdat ze van niet
verder dan een mijl of drie komen met die
noordenwind. We gaan er nu echt vandoor.
Onderweg eten we een bakje yoghurt. Kijken
hoever we komen vandaag. Tot Port Napoléon mag
ik hopen.

"De dag des oordeels is gekomen, zondaars hoedt u
voor het hellevuur!"

Vijf over half acht. Bye bye Porquerolles. Het is fris
voor de tijd van het jaar. Nu is de wind weer west
tot noordwest; recht op kop. De motor snort. Ik
koers af op een smalle doorgang tussen Ile du petit
Ribaud en Ile du Grand Ribaud, dat snijdt af. Het is
er ondiep maar het moet kunnen en het kan.

Ik blijf dus binnen staan kijken, dat begrijp je.
Ingeborg gaat kijken of de kuip weer blank staat.
Gelukkig was er een spleetje bij de dekseltjes op de
loosgaten, niks aan de hand dus. De wind komt uit
het noorden, waardoor we nu erg dicht bij onze
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Tien voor acht. Nu zijn we weer op open zee, dat
wil zeggen niet meer tussen eilanden.
Kwart over acht. Ik probeer te zeilen maar er staat
te weinig wind. Ik hou de motor bij om de snelheid
op 5,5 tot 6 knopen te houden. Motorzeilen,
zeezeilen dus eigenlijk.
Vijf voor half negen. Ingeborg komt met een
spitsvondige waarneming: dit is hoogst
waarschijnlijk de laatste dag dat we op de
Middellandse Zee varen! May be forever?! Kan
momenteel niet zeggen dat ik er rouwig om ben.
Denk het wel, eigenlijk. Je weet nooit. In ieder
geval gaan we na vandaag de binnenlanden van
Frankrijk in! Een interessante gedachte.

Vijf over half negen. Schiereiland de Giens hebben
we achter ons gelaten en de wind is helemaal weg.
Wat er staat komt uit het zuidwesten. Laten we
hopen dat dat niet de definitieve richting is voor de
rest van de dag want dan varen we aan lagerwal.
Laat ie maar wegblijven, dan is het wel te doen.
Gaat een hoop diesel kosten.
Half tien. Het waait een beetje. 8 knopen, soms
zelfs iets meer. Ik heb alle zeiltjes bijgetrokken. We
lopen 6,7 knopen over de grond. Het weer is
somber, volledig bewolkt, geen zon. De positie is:
dwars van de Rade de Toulon en we stevenen af op
Cap Sicie.

Half elf. We moeten een hele grote baai oversteken
richting Marseille. De zon is doorgekomen. Het is
plotseling bloedheet geworden, windstil en de
uitlaatgassen waaien de kuip in. Alle zeilen zijn
eraf want ik werd gek van het geklapper.
Ingeborg ziet niets van de kust, die zit sinds ons
vertrek te puzzelen. Zelf lees ik in "Het
Voorbijgaan" van Nicci Gerrard. De koffie was
lekker, heb eigenlijk trek in nog een bakkie. Ik ga
het even vragen.
Half twaalf. De wind is gedraaid naar het westen en
iets toegenomen, pal op kop. Ik heb het grootzeil
maar weer gehesen. 6,3 knopen over de grond. Nog
18 mijl naar Marseille en dan nog eens een mijl of
15 naar Napoleon.

Twaalf uur. Motor uit. Alle zeilen op. Hoog aan de
wind richting Marseille.
Eén uur. Motor aan.
Tien over twee. Nu varen we tussen de eilanden Ile
Jaire, Ile Jarron en Ile de Riou. Dat zijn eilanden
die op de hoek liggen voor je de baai van Marseille
in komt. Een mooi watersportgebied met helder
water. Prachtige kale rotsen, weer eens wat anders
dan al dat groen. Het lijken wel krijtrotsen. De
wind is hier grillig maar dat is logisch tussen die
steile steenklompen. Het is hier nu ook iets drukker.
Voorbij het laatste eilandje kunnen we recht op
Kaap Couronne af en dan de Golfe du Fos in, waar
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Port Napoleon ergens moet zijn.
Half drie. Motor uit. De eilandjes voorbij. Aan
stuurboord zien we in de verte de gigantische stad
Marseille met het Chateau d’If ervoor, het
legendarische eiland waarop Edmond Dantes in het
verhaal van Alexandre Dumas gevangen zat voor ie
dankzij zijn medegevangene Abbé Faria kon
ontsnappen en "De Graaf van Monte Christo" werd.
We laten het allemaal rechts
liggen; we moeten in Napoleon
wezen, van die verrekte Med af!
De zon schijnt. Het waait elf
knopen en we gaan 5,6 knopen
over de vloer en als ik het
kotterfokje erbij zet, en dat ga ik
nu doen, dan lopen we 6 knopen
over de vloer.

tankers, containerschepen etc. Het landschap is
plat, helemaal niet leuk. Ongezellige baai. Maar we
komen hier niet voor de gezelligheid. Na een
eeuwigheid bereiken we de zandige landtong
waarachter we kunnen ankeren. Alles hier is
"huge", enorme uitgestrekte watervlakten met hier
en daar een schip voor anker. Vlak voor ik
bakboord uit ga, de "Carteau Mouillage" op, staat
een tweemaster ietwat scheef op de bodem. Die

Tien over drie. Ik zet de motor
weer bij. Ik wil voor donker
binnen zijn.
Vijf uur: dwars van Kaap
Couronne. Even later varen we de
Golfe du Fos in. Wat een gribus!
Het lijkt de Maasvlakte wel.
Schoorstenen, fabrieken, kranen,
en schepen in de verte, zover het
oog reikt. Ik tel zo een stuk of 10
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staat daar al een tijdje. Slordig.
Kwart voor zeven. Na de ervaring van vannacht
trek ik het anker aan 50 meter ketting in 9 meter
water flink de bagger in, voor ik de motor af zet.
Zo, knappe jongen die mij zonder mijn
medewerking hier wegkrijgt. Er ligt een Australisch
(of Nieuw Zeelands, die vlaggen lijken erg op
elkaar) jacht een eindje verderop, verder helemaal
niemand te zien. Vóór ons, in zuidelijke richting
staan onafzienbare rijen staketsels, waaraan een of
andere "cultuur" hangt, misschien mosselen?

Daarachter is het erg ondiep, 10 tot 30 centimeter.
In de verte kunnen we het mastbos van Port
Napoléon zien en iets rechts daarvan nog zo’n
mastbos maar dan van Port St. Louis du Rhone,
daar is het stadje St. Louis. Giga uitgestrekt en
akelig eenzaam hier, dat is het. Wel beschut moet ik
zeggen, je kunt hier onder alle omstandigheden
ankeren. Er staat nu een lichte wind en de zon
schijnt.
Zeven uur. Ik moet even memoreren dat dit een dag
van "laatsten" was: de laatste keer dat we op de
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Middellandse Zee waren, de laatste keer dat we het
anker hebben laten vallen, de laatste keer dat we
de track hebben genoteerd, en na morgen varen
we kilometers in plaats van mijlen. We eten
gebakken aubergines met kaas en tomaat, lekker
hoor, stukje kip erbij. Ik weet het niet zeker maar
ik geloof dat ik s’avonds alleen maar gelezen en
niet geschreven heb. Morgen maar.
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Maandag, 15 juni 2015
Mouillage Carteau in de Golfe du Fos - Marina
Port Napoléon
Dag

Datum

Maanda 15 juni 2015
g
Vertrek Aankomst
13.00
uur

13.30 uur

Wind

Weer

Westelijk, 2 - 4 Bf

Zonnetje

Logstand

Motoruren

10.450 (trip 2,09/track
3,251)

4625, 5

We zijn op de helft. Van deze maand. Half zeven. Ik
sta naast mijn bed, om preciezer te zijn: naast de
kaartentafel, te 06.30 uur. Ha, lekker, wakker! Brrr.
Wat moet ik nou weer zeggen. Het is maandag.
Even het deurtje opendoen. Ik moet nodig plassen.
Maar eerst een emmer van dek halen voor als ik
straks moet nummer twee moet doen. We liggen
nog steeds voor anker. Prachtig weer, de zon komt
op. Gaap. Het zal wel warm worden vandaag, daar
heeft het alle schijn van. We moeten weer aan het
werk. Eerst een paar stukjes schrijven nog en dan
gaan we kijken wat we alvast moeten doen aan
voorbereidende werkzaamheden, alvorens naar de
haven te varen en daar de boel af te tuigen. Moet
echt even plassen nu.
Ik ben net klaar, vijf voor negen, met schrijven: 12
juni af gemaakt en 13 heb ik zowaar ook
geschreven. Nu loop ik aardig in, alleen gisteren
nog en vandaag is pas begonnen, dus je zou kunnen
zeggen dat ik bij ben. Ik zou door kunnen gaan,
maar ik ben er nu wel weer even klaar mee, met dat
woorden-gebroddel. We liggen met de neus naar
het west-noordwesten-ten-noorden-van-westen of
zo. Over gebroddel gesproken. Maakt niet uit. We
liggen dicht bij Port Napoleon, daar gaan we
vandaag naartoe, ergens na twaalven. Voor die tijd
drinken we hier op de ankerplaats koffie, kijken of
we een zeiltje naar beneden kunnen trekken en de
rest moet maar in de haven gebeuren. Voorts zetten
wij ons schrap voor "het grote geld
uitgeven" dat straks gaat beginnen. Ik
moet niet zo zitten te zeuren over geld,
volgens Ingeborg. Ik heb dat meer
gehoord. Ik doe mijn best, maar soms kan
ik er toch ook niks aan doen, het is
ingebakken zeg maar. Dit wordt een
prachtige dag. Ik denk dat ik eerst even ga
lezen in Nicci Gerrard. Ik krijg zo koffie
van Ingeborg, maar eerst moet ze een
puzzel afmaken.

natuurlijk de rand van het mondingsgebied van de
Rhone, een reusachtig gebied, waarvan de
beroemde Camargue in het westen deel uitmaakt.
Jan en José van de Jonas schreven destijds al dat ze
hier last hadden van muggen. Ik kan dat volmondig
beamen. Hier vlakbij stroomt de Grand Rhone
waaroverheen wij binnenkort richting Arles tuffen
en daar, na een Van Gogh aangeschaft te hebben
(over geld gesproken!), linksaf slaan de Petit Rhone
op richting Canal du Midi. Ik ga alle stootwillen
buitenboord hangen, plus al het zooitje ongeregeld
dat we verzameld hebben voor de tocht door
Zuidwest Frankrijk. Als het goed is gaat dat pas
over anderhalve maand weer binnenboord (of in de
container). Tevens tel ik hoeveel vallen we hebben
die door de mast lopen en of ik daar dunne lijnen
voor heb om ze eruit te trekken. Ik kom er eentje
tekort, geloof ik.
Kwart over elf. Ik heb alle watertankjes geleegd in
de grote tank aan stuurboord, alle stootwillen
hangen aan de reling, ook de trossen die ik van
Rimmer heb gehad, die kunnen mooi als
schuurtouwen dienen. Er moet nog veel meer bij
worden gehangen. Ik zit nog een beetje met de
achterkant. Daar moet ook iets mee gebeuren; ik
ben als de dood voor mijn zwemplatform. Eerst
koffie en dan werken wij verder.
Half twaalf. De zeilen zijn nu aan de beurt. Ik trek
mijn T-shirt uit want die is kletsnat en stinkt van het
zweet. Ingeborg schrikt van mijn buik. Tering,
gauw weer een (ander) T-shirt aan; op dat gedoe zit
ik momenteel niet te wachten. Als we thuis zijn
moet ik maar weer "streng".
Half één. Weer een project afgerond: beide
voorzeilen zitten in de zak en kunnen de kajuit in.
Alle schoten en reeflijnen zijn opgeslagen. Wat een
verademing! Er is geen lijntje meer te bekennen in
de kuip en op het gangboord. De opgeslagen reeflijnen hangen aan de rolrevers geknoopt, alles is

Half elf. Ik stop met lezen. Krijg bijna
alweer koffie. Heb ik best trek in. Er staat
een licht windje. Er zijn meer insecten dan
we tot nu toe hebben meegemaakt. Het is
leeg en stil op de lagune, plat en vlak. heel
in de verte zie ik wel wat geaccidenteerd
terrein, heuvels en dergelijke. Maar dit is
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helemaal vrij. We kunnen niet meer uitglijden of
wegrollen op het touwwerk. Heerlijk, wat een
genot. De granny bars zijn een stuk leger. Het
ergste spul is weg, hangt aan de buitenkant, maar
dat zien wij niet. Helemaal top!
Half twee. Motor aan. Anker op en naar de haven.
We zijn er klaar voor. Ook het Fortress anker heb ik
onzichtbaar opgeborgen in de granny bars. Daar
gaan we dan, de laatste ruk voor de mast eraf gaat.
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor
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Kwart over twee. We zijn er. Na een incident-vrije
vaart door het watertje naar de haven (evengoed
zo’n drie mijl nog) meren we af aan de ontvangst
steiger van Port Napoléon, een grote haven die
nogal vol lijkt te liggen. Op de wal staan zo
mogelijk nóg meer schepen. Later horen we van

meneertje én mevrouwtje voor 250 euro! En dat in
het hoogseizoen! Een koopje. Voorlopig hoeven we
dit bedrag niet te betalen. Dat komt woensdag wel,
de dag waarop we afspreken de mast eraf te laten
plukken. Dat mag max. een half uur duren, dus we
moeten van tevoren hard aan het werk. Als we
dingen willen laten doen
moeten we dat zelf maar
regelen met de talloze
bedrijven die hier zitten. Al
wat de haven doet is hijsen
en neerleggen op reusachtige stalen schragen.
Hoe ik mijn mast aanbied
bij de transporteur moet ik
zelf weten, die moet ik dus
bellen. Een duidelijk
verhaal, alhoewel
teleurstellend in die zin dat
ik hoopte op een heleboel
voor ons rennend personeel
en nog graties ook. Maar:
we zijn altijd welkom als er
vragen zijn.
Tien over drie. Na het
onderonsje op kantoor zijn
wij naar een box gevaren op
de steiger die geheel is

onze buren dat er zo’n
tweehonderd schepen te koop
liggen. We kijken op het slecht
leesbare bord waar we moeten
zijn. Ah, daar komt een dame
op een elektrische kar
aanrijden, die had ons al gezien.
Zij wijst ons vriendelijk de weg
naar het havenkantoor. Ik heb
wat vragen, maar zij gaat daar
niet op in en zegt dat de mensen
op het kantoor dat wel weten en
daar gaat ze weer. Lache man.
Wij pakken onze papieren en
geld en sluiten af. Na een lange
wandeling langs de kraan en het
horizontale masten-park en
tussen de boten en gebouwen
door komen wij bij het
havenkantoor op de eerste
verdieping van een houten
gebouw (lijkt wat op de schuur
van Marijn en Riet). Een
prachtig kantoor daar. We worden ontvangen door
dezelfde mevrouw die op de vierwiel-scooter zat en
nu wel al onze vragen beantwoordt! Uiterst
vriendelijk en deskundig, alhoewel een beetje
schizofreen mag ik wel zeggen. Dit soort dingen
vind ik schitterend! Voor 48 euro per dag zijn we
het heertje en als we een week blijven: helemaal het

gereserveerd voor bezoekers, de G steiger, met
onze neus in de wind, zodat we het grootzeil
makkelijk af kunnen nemen. Nu moeten we
daarmee hard aan de slag, de spanners van het
staand want alvast los draaien, de giek en de
neerhouder op dek neerleggen en de bouten van de
antennemast op het achterdek van hun moeren
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ontdoen (hopelijk zonder de compressor-bak te
moeten ontmantelen) en wat al niet. Overmorgen
worden wij namelijk te 14.00 uur bij de mastenkraan verwacht. Ik moet nu eerst de walstroom
aansluiten van Ingeborg, pas dan krijg ik koffie.

Dat was eigenlijk nog de
vervelendste klus. Kastjes
en planken moesten
ontruimd worden en
verbindingen zorgvuldig
losgeschroefd. Ingeborg
maakte waar nodig foto’s
van "hoe het zat". Het is
lang geleden dat ik dit
moest doen. Binnen is het
een grote puinhoop. Maar
alles voor het goede doel:
om straks relaxed door het
Canal du Midi te kunnen
toeren. Ha, lekker vier
weken vakantie! Wat we nu
doen is eventjes
stresserend, maar goed, we
liggen in een prachtige box
met prima voorzieningen in
de buurt en dat is ook wat
waard. Onze Duitse buurman heeft zijn mast al op
de boot liggen. Zij gaan helemaal binnendoor naar
Duitsland; na 16 jaar varen op de Med stoppen zij
er definitief mee, gaan in de tuin zitten of zoiets.
Tsja, daar is ook iets voor te zeggen. We kregen op

Tien over zeven. We gaan zo eten. De hele
middag, tot 2 seconden geleden, zijn we beiden
hard aan de slag geweest. Het is teveel om op te
noemen. Eerst de zeilhuik ontmantelen, waarbij
de rits kapot ging, die kan straks slechts tot de
helft dicht, verdomme, vervolgens het grootzeil
eraf in de toenemende wind, gelukkig was ie wel
op kop zoals we lagen, gedonder met de zeillatten
en het opvouwen van het zeil, dat onhandelbare
ding, de neerhouder eraf halen, de giek eraf
slopen met alle touwwerk van reef-lijnen en
maindrop-system eromheen gewikkeld en op dek
vastbinden, met de spiboom erbovenop. De mast
ziet al aardig kaal. Ik heb de kraanlijn en de
grootzeil val op de middenbolders gezet als extra
steun, voor als ik straks de spanners los ga
schroeven. Vervolgens hebben we alle kabels die
in de mast lopen door het dek heen getrokken.
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het havenkantoor een wifi-code mee. Had niet
gehoeven: doet het niet, zelfs niet onder aan de trap
van het havengebouw. Waarom kijk ik hier niet van
op?
Tien over half acht. Na de toastjes met
boerenomelet (wat een genot!) staat Ingeborg op
het elektrische kookplaatje dat ik inderhaast nog
even moest repareren, bananen te bakken met pure
chocolade en Amaretto, zoals we dat "vroeger"
deden op de Cobb, die bij ons inmiddels in
ongenade is gevallen. Dat hapje, als je daar een
bolletje vanille ijs onder zou doen, zou in een 3
sterren restaurant nog opzien baren. Tering, wat
lekker! Onze Cobb is trouwens te koop, voor 126

euro mag je hem hebben, een koopje! Maar dit
terzijde. het is nog steeds een
puinhoop in de kajuit. Niemand is
langsgekomen om het op te ruimen,
verdamme. Ach, het lost zich vanzelf
wel op.

draaien en wroeten om te zorgen dat de moeren van
de bouten onderdeks van de antenne-mastvoet af
zouden vallen, opdat ik ze later als de
compressorbak weg is weer kan opvissen.
Eigenlijk niet verstandig als je de dag zat bent en
het werk dat reeds is verricht ook. Gelukkig heb ik
mijn gereedschap kunnen behoeden voor een duik
in het groene water (geen bodem te zien hier),
alleen mijn verstand en goede humeur gingen
overboord. Maar de paal staat los! En dat zonder de
compressorbak te demonteren, want dat is een
crime. Dat komt in Royan wel, als ie er weer op
moet. Ik hoef nu alleen een touwtje los te trekken
en de paal dondert om. Het is warm buiten, zelfs nu
nog. Het barst van de muggen. Gek word ik ervan.
Ingeborg heeft nergens last van. Ik denk
dat ik nu maar een stukje ga schrijven. Ik
heb nog een uur of drie de tijd om dat te
doen en dan moet ik naar bed. Een chipje
erbij, slokje whisky, lekker hoor! Oh ja,
voor ik aan het werk ging met die paal,
waren we dus even naar de kant om te
internetten op de trap van het havenkantoor. Dat lukte dus van geen kanten.
Witheet en razend was ik. Dus mag het een
wonder heten dat ik al mijn gereedschap,
mijn computer en mezelf nog heb.
Tien over half twaalf. Ik ben maar gestopt
met schrijven aan 14 juni want ik zit in
slaap te vallen en ik begin te zwetsen, dat
is natuurlijk niets bijzonders voor mij,
maar op papier is het toch wel vervelend;
dat kan uit de hand lopen. We gaan naar
bed. Wat een koortsachtige dag zeg, gevuld
met sloopwerk. Dat ligt me wel trouwens,
daarom kwamen we zo ver.

Tien voor acht. Zo lekker, dat
bananen-prakje. De buren zitten ook
te genieten in hun kuip. Morgen
willen ze weg, maar ze zitten een
beetje met het weer; het gaat hard
waaien, zie je en dat schijnt zelfs op
de Rhone een probleem te vormen.
Waar zijn we aan begonnen. We gaan
aan de kant internetten (dat denken
we tenminste) en lopen mekaar op
een verschrikkelijke manier in de
weg bij de voorbereidingen om van
de boot af te stappen. Dat is ook iets,
waar we behoorlijk zat van zijn.
Tien over tien. Ik ben de hele avond
bezig geweest met wrikken, duwen,
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor
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Dinsdag, 16 juni 2015
Marina Port Napoléon 2
Half vijf wakker. Ben meteen gaan internetten in de
kuip, zonder dat dat overigens enig resultaat had.
Toen ben ik maar naar het havenkantoor gegaan,
buiten bij het restaurant aan een tafel gezeten. Daar
deed ie het ook niet. De toiletten bekeken en de
douches: eenvoudig en niet altijd netjes (gaten in
deuren, toiletpotten die
bewegen als je er op gaat
zitten, enz.), maakt niet
uit als het water maar
warm is als je gaat
douchen. Terug op de
boot heb ik het stukje van
14 juni afgeschreven. Dat
van gisteren moet ik nog
doen. Vanochtend gaan
we zo vroeg mogelijk met
de bus, die hier voor de
deur stopt, naar het stadje
Port St. Louis, zo’n 3
kilometer verderop.

terrein een watersportwinkel zijn, dus dat komt
goed.
Tien voor negen, even langs het toilet en dan naar
de bushalte buiten het hek. We zijn er klaar voor. Er
loopt een lange saaie weg voorlangs de marina. Bij
de bushalte dreutelen we een kwartiertje rond. Dan
stopt er een klein busje dat van de verkeerde kant
komt met een olijke chauffeur erin die ons hartelijk
uitnodigt in te stappen. Waar moeten we naartoe?

Zeven uur. Ik ga
spanschroeven en stag
spanners, losdraaien. Ik
heb gisteren de klemmen
er al vanaf gehaald, nu
moet ik verder.
Half negen. Ontbeten,
koffie gedronken. Bij de
havenmeesteressen
geweest, om een
bustijden-tabel te halen.
Twaalf minuten over
negen komt een bus. Het
wordt tijd dat we brood
gaan halen en gaan
internetten want ik moet
stukkies op de weblog
zetten en een vaarwegenvignet van het VNF voor
de Franse binnenwateren
aanschaffen. Op de haven
zijn geen levensmiddelenwinkels en fatsoenlijk
internet is er ook niet, zie
je. Rond het middaguur
zijn we dan wel op tijd
terug om de laatste
voorbereidingen te doen en naar de masten-kraan te
varen. Het is goed om even te relaxen en in het
dorp rond te kijken want ik ben helemaal opgefokt
ook al doordat ik weer te weinig slaap heb gehad
vannacht. Alle spanschroeven zijn losgedraaid en ik
kan zo de splitpennen eruit trekken, daar moeten
trouwens nieuwe voor komen. Er moet hier op het

Naar St. Louis, het centrum, de supermarkt, de
internetcafé’s. Ok, komt goed. Hoeveel krijg je van
me? Niks! O, da’s mooi. Er zitten twee dames in
het busje en we nemen plaats. Alle ramen staan
open en tijdens het rijden is dat behoorlijk fris. Met
een omweg en langs een geheel andere route dan
volgens het plattegrondje dat ik kreeg op het
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havenkantoor krijgen we een sightseeing tour en
voorzien van adviezen en aanwijzingen door de
dames en de chauffeur, dropt ie ons langs een groot
parkeerterrein in de buurt van de haven, voor de
deur van de Intermarché. Wat een service! St. Louis
is niet zo groot en stelt ook niet heel erg veel voor,
maar je komt er wel langs als je naar de Petit Rhône
wilt. Je moet dan door een sluis met een brug
eroverheen. We gaan nog niet de supermarkt in
maar lopen eerst terug in de aangegeven richting
om een horeca-gelegenheid met internet te vinden.
In de hoofdstraat tegenover het gemeentehuis
vinden we uiteindelijk een cafeetje met een
oosterse uitstraling, de enige met een bordje met
wifi erop. De eigenaar is vermoedelijk een turk. We
strijken neer, bestellen café au lait (cappuccino
begint ie niet aan) en gaan aan het werk.
Fantastische verbinding! Supersnel. Onthou dit:
Café Henry Blanc, uw internetcafé. Ik zet 6
stukkies op de weblog. Zo, daar kunnen ze hun
tanden op stuk bijten. Nog twee koppies koffie.
Dan wat e-mailwerk, facebook bekijken en als
laatste ga ik op de website van VNF een vignet
voor de Franse vaarwegen bestellen. Dat heeft heel
wat voeten in aarde: je moet je eerst registreren en
dat mislukt een paar keer. Ik begin te zweten.
Eindelijk zit ik in hun systeem, maar kom niet
verder. Ik meld drie keer dat ik mijn wachtwoord
vergeten ben, krijg steeds een nieuwe en pas bij de
derde keer kom ik in een scherm terecht waar ik
mijn gegevens kan gaan invullen. Aah, goed zo,
mijn humeur krijgt een "boost"! Nou, vergeet het
maar; die "boost" wordt een "hoest". God-ver-dehier-en-gunter! Ik moet het registratienummer van
het ICP invullen maar, u raadt het al: bootpapieren
vergeten mee te nemen, niet aan gedacht! De
cafébaas zal wel opgekeken hebben van de
vreemde, harde geluiden en bewegingen achter die
ene tafel. Ik was al opgefokt door het harde werken,
de slechte nachtrust en de spanning van de
komende "heilige mastafneming", maar nu moet ik
uitkijken dat ik geen hartklap krijg of een gebarsten
bloedvat in mijn harses. Ik klap de laptop dicht,
reken af en krijg de kans enigszins (niet veel, want
het was heet buiten) af te koelen en te kalmeren
terwijl we naar de supermarkt lopen.
Het is dan al half een. Ingeborg koopt wat
etenswaren, vraagt mij daarbij wat ik vind van
dingen maar het kan me niet schelen, ben met mijn
hoofd bij het vaarvignet. Ik moet het op de haven
maar weer proberen. Voordat we gingen
koffiedrinken waren we bij een kantoortje van het
busbedrijf wezen informeren naar het wanneer en
waar van de terugtocht. Nou, nu blijkt dat we de
bus ruimschoots hebben gemist, maar we waren
toch al min of meer van plan terug te lopen, het is
niet echt ver: een kilometer of 3. Dat gaan we dus
maar doen, met een niet te zware boodschappenkar,
in de bloedhitte. Na 40 minuten stevig doorstappen

arriveren wij op de haven en ik ga meteen, na het
van de boot halen van het ICP naar het restaurant.
Deze keer ga ik het binnen proberen, dan maar een
verplicht biertje (ben ik wel aan toe trouwens).
Waarempel, binnen doet de vrije haven wifi het
wel! Ik vul de gegevens in en krijg meteen een pdf
bestandje met het vignet, klaar om af te drukken.
De kosten zijn voor 30 dagen voor ons schip (12.20
x 3.55 m): 138,50 euro. Ik betaal online met
creditcard, heel gemakkelijk.
Kwart over drie: job done, moving on. Van foto’s
nemen is natuurlijk in de opwinding niets terecht
gekomen deze ochtend.
Half vier. We hebben besloten tot maandag hier te
blijven, geen gejacht en gejaag meer. Morgen gaat
de paal eraf en ik moet ook nog Rainer Petras van
"Fastmast", zo heet het Duitse masten transportbedrijf, bellen over het hoe en wat en wanneer. Ik
heb dan een paar dagen de tijd om rustig de mast te
ontmantelen en klaar te maken voor transport. Ook
op de boot ben ik nog niet klaar met
voorbereidingen.
Half vijf. We zijn het lampje kwijt, het lampje van
Cees. Paniek in de tent. We begrijpen allebei niet
waar het ding gebleven kan zijn. Ik zal hem wel
weer hebben misplaatst op een krankzinnige plek.
Ah, Ingeborg heeft hem. Zie je wel, Alzheimer! Ik
had hem in de hondekooi laten liggen en daar vindt
je niet gauw iets in terug! Ingeborg wordt er een
beetje moe van. Anders ik wel.
Half zes. Ik ben daarstraks naar het restaurant
gelopen om te bellen met Petras, want op de boot
heb ik ook met de GSM geen bereik. Terwijl het
begint te plenzen van de regen sta ik onder een boot
met hem te bellen. Hij klinkt enthousiast en
doortastend: a.s. donderdag is ie in Port Napoléon
op de haven en kunnen we overleggen. Kijk, dat
gaat goed. Van boot tot boot hoppend rende ik terug
naar ons eigen scheepje waar Ingeborg nu op zoek
was naar een rubberdopje van het elektrische
kooktoestel. Goddank, dat heeft ze zelf kwijt
gemaakt. Na de bui reeg ik een rijtje loodjes aan het
touwtje van de Nederlandse vlag, zodat die nu vrij
van de stuurboord-davit naar beneden kan hangen;
heb ik afgekeken van de binnenvaart. Nu ga ik naar
de ship’s chandler die ik inmiddels heb gevonden,
teneinde nieuwe splitpennen te kopen.
Tien over tien. Daarstraks begon het definitief te
regenen en te waaien. Ingeborg had een laken
gewassen en opgehangen aan een touwtje tussen de
slap staande verstaging en het eveneens in een
bocht hangende kotterstag. Dat hing dus in de regen
en het werd tijd om het maar eens weg te halen
want de mast, ja de hele boot zelfs schudt als een
idioot. Stel je voor dat je mast overboord gaat door
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langs om te zeggen dat we tot maandag 22 juni
blijven liggen. Even gekeken bij de mast afhijs
plek, hoe ze dat doen. Zo te zien gaat dat heel
gemoedelijk daar. Aan een medewerker gevraagd
waar diesel kan worden getankt. Niet op de haven
dus, vanwege het milieu. Dat moet in Port St. Louis
gebeuren of je laat het brengen. Dat doen ze vanaf
200 liter. Iets om over na te denken. T.o.d.b. een
hapje gegeten. Het waait nog steeds kneppelhard.
De Duitser naast ons wil vandaag naar Port St.
Louis vertrekken, maar wacht nog tot de wind een
beetje afneemt. Nu moeten we echt aan de slag.
Kwart over elf. Alles is klaar, bootje aan de steiger
gebonden. We kunnen zo weg. Weer bij de mast
afhijs gekeken, waar een tweemast Wever 52 werd
onttakeld. Het zijn Nederlanders die ook
binnendoor gaan, maar dan helemaal Frankrijk door
naar het noorden. Zij stoppen ook met zeilen en de
boot gaat in de verkoop. Aan boord koffie
gedronken. Het waait nog steeds hard. Na de koffie
naar de Ship’s Chandler geweest. Een hand
marifoon gekocht; zijn we van het gedonder van de
slecht werkende vaste marifoon af. Tevens drie
boekwerkjes gekocht van de route door het Canal
du Midi, tot aan Royan. Weer koffie.

een nat laken! Het ding hangt nu te druipen als een
gordijn voor de ingang aan de buizen over de
buiskap. Vanaf acht uur heb ik zitten schrijven,
koffie erbij, later een pindaatje en een slokje.
Kwart over elf. Eindelijk klaar met het redigeren
van het stukje over 15 juni. Of ik morgen tijd heb
voor 16 juni staat nog te bezien. Eindelijk is het
even droog buiten. Het waait wel hard maar daar
hebben we geen last van, dit is een volkomen
beschutte haven. Bedtijd.
Woensdag, 17 juni 2015
Marina Port Napoléon 3
Het is nu 17 juni 2015, tien voor negen zie ik tot
mijn grote schrik. We moeten aan de gang, Ing! Ik
was vanmorgen al om half vier wakker. Tien over
vier eruit gegaan om toch maar even te kijken naar
de verstaging, of dat allemaal wel goed ging, of er
niks los getrild was, splitpennen eruit gevallen
enzovoort. Het waaide nogal hard en alles staat
namelijk tamelijk los, zie je. En als de boel
voortijdig omvalt bovenop dat dure jacht dat naast
ons ligt gaan de poppen echt aan het dansen. De
wind komt uit het noorden, een soort Mistral, de
hele nacht al. Pittig hoor! Ik ben weer naar bed
gegaan, een tijdje wakker gelegen. Slecht geslapen.
Half acht eruit. Douchen. Bij de havenmeesteres

Tien over half twaalf. Ik haal het aparte hijskraantje
voor de buitenboordmotor weg en als de
antennepaal straks plat ligt, is de bimini het hoogste
punt van de boot en kunnen we onder bruggen door
van 2.50 m hoog. Met de bimini plat wordt het 2.20
m als we de davits laten zitten en als we die
weghalen kunnen we bij wijze van spreken onder
een "duiker" door. De doorvaarthoogte zal het
probleem dus niet wezen. Niet vergeten natuurlijk
de reddingsjoon weg te halen. De vlaggenlijn van
de zaling trekken en de waslijn weghalen is het
laatste klusje. We zijn er klaar voor.
Vijf voor twaalf. De splitpennen heb ik alvast uit de
toggles getrokken, nu is het wachten tot het twee
uur wordt. De Duitse buurman vertrekt naar Port
St. Louis. Goeie reis! Nu kunnen wij de boot naar
zijn plek trekken, dat vaart straks makkelijker weg,
qua wind.
Kwart voor twee varen we naar de kraan. De
machinist komt aanlopen met twee collega’s. Eentje
gaat in een bakkie naar boven om een strop om de
mast te doen. Hij schroeft de masttop unit van de
windset eraf om beschadiging te voorkomen. Attent
van hem. Daarna schroef ik alle want spanners
zover los dat de toggles eruit genomen kunnen
worden. Een jongen helpt een beetje, maar ik moet
alles zelf doen: als er iets fout gaat is het per
definitie mijn schuld. Uiteindelijk hangt ie en draait
naar de wal waar met een tractor de mastvoet wordt
gepakt en de kraan de masttop kan laten zakken. De
mast wordt op twee rijdende bakken gelegd en dat
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was dat. Kwartier werk. Ik moet de mast zelf maar
naar een plek duwen waar ik hem verder kan
onttakelen. De jongen wil desgevraagd nog wel
helpen duwen, maar dat was het dan. Wat dat
betreft zijn ze op Hemmeland in Monnickendam
behulpzamer. Ik heb het idee dat de meeste mensen
hier het werk aan de mast laten doen door één van
de vele bedrijfjes die hier op de werf opereren.

Gelukkig heb ik het al een paar keer zelf gedaan en
kost het me alleen maar tijd en zweet, wat ik beide
in grote hoeveelheden heb. Ingeborg heeft van het
gebeuren heel veel foto’s gemaakt.
Drie uur. We zijn terug in de box, een stuk lichter
en veel ruimte aan dek, hebben we wel nodig ook
want er moet het een en ander gestouwd worden: de
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gehele verstaging, de zalingen, de rubberboot, de
klapfietsen en wat dies meer zij. Met de steekkar
lopen we naar de plek waar ik de mast heb gestald
en met z’n tweeën halen we systematisch alle
stagen los, rollen ze op en binden ze samen,
plakbandje eraan met daarop welke stag het is,
zalingen eraf (ging weer moeizaam, net als destijds
op Hemmeland) marifoonantenne inspuiten met
WD 40 want die wil er niet af, en de boel
provisorisch opbinden. Het is erg warm en we
drogen een beetje uit. Verschrikkelijke dorst.
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor
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Half zes stoppen we ermee. Water drinken! Alle
verstaging staat aan dek, achter de granny bars.
Morgen de rest. Nu gaan we naar het restaurant,
iets drinken en misschien wel iets eten en ook
internetten natuurlijk. Ik moet een stukkie plaatsen.
Vijf over half negen. We zijn terug van het
restaurant. Daar hebben we drie uur gezeten en
gegeten en gedronken. 15 juni op de weblog gezet.
We aten zwaardvis, terugdenkend aan Siracuse
waar we dat ook hadden en toen heerlijk vonden.
Vergissing. Niet meer doen, niet hier. Nu ga ik voor
het donker wordt terug naar de mast om de
marifoonantenne eraf te schroeven en de contacten
van het toplicht af te plakken. De Glomex TVantenne laat ik zitten, die had ik destijds helemaal
vastgekit en krijg ik er nu niet meer af zonder hem
te mollen.
Kwart over tien. Morgen overleggen met Rainer
Petras van Fastmast wat er allemaal verder komt
kijken bij het masttransport en gegevens
uitwisselen over de bestemming etc. Ik ga nu nog
beginnen aan 16 juni, een beetje laat. Het lukt
maar ik ga wel te laat naar bed. Ben doodmoe,
bekaf en plat af. Morgen verder.
Donderdag, 18 juni 2015
Marina Port Napoléon 4
08.18 uur, 18 juni. Ik ben net klaar met 16 juni.
Zeven uur eruit gegaan. Ik heb vannacht van 06.00
uur tot 07.00 uur geslapen. Ingeborg gaat de was
doen.
Vijf over half één. Lunchtijd, Ing, weet je dat? Ja,
wat dacht jij dan? Een hoop dingetjes gedaan. Nu
moeten we de mast nog even "verder doen" en dan
zijn we klaar. Dat moet wel met z’n tweeën, die
vallen er doorheen trekken. Maar we moeten eerst
even met Rainer praten, hoe of wat. In ieder geval
heb ik alvast maar de impellers van de waterpomp
en van het oliepompje (overhevel-pomp van de
voorraad- naar de dagtank) vervangen. De impeller
van de waterpomp stond op het punt om te

overlijden, ik was dus net op tijd. Het waaiertje van
de oliepomp was weer geheel in onderdelen uiteen
genomen in zijn "huisje", deed niets meer, dat was
de derde keer. Wel logisch ook want die waaiertjes
zijn niet geschikt voor olie. Gelukkig had de watersportwinkel de impellers in voorraad. De bakboord
diesel tank is leeg, we moeten dus nodig tanken. De
zon schijnt en de stront waait nog steeds van de
dijken. Na de lunch kijken we alvast naar de
kaartjes van de route en bezinnen ons op het feit dat
de antenne-paal ook nog plat moet en hoe het dan
gaat met de gps ontvangst. Goed, waarschijnlijk.
Nu ga ik naar de mast terug, je loopt wat af hier,
waar ik zal proberen de rolrevers er vanaf te slopen.
Tien over drie. Een uurtje of twee wezen sleutelen
aan de rolrevers, kreeg ze er niet af, heb ze maar
weer met een hoop gevloek en gedoe in elkaar
gezet. Toen ik daarmee klaar was heb ik maar eens
gebeld naar meneer Petras van Fastmast
Deutschland, die vandaag langs zou komen. Niets
gehoord of gezien tot nu toe, ja, en dan ga je bellen,
hè? Ik kreeg hem aan de lijn en vroeg: waar zit je,
ben je er al bijna? Nee, ik was gisteren al in
Napoleon, heb naast je boot gestaan en geklopt
maar jullie waren er niet en ik moest weer weg!
Een tijdje bleef ik stil. Ik geloofde mijn oren niet.
Heb je niet van een telefoon gehoord, klootzak!?
Dat zei ik natuurlijk weer niet, softie die ik ben. Ik
zei wel dat we vandaag hadden afgesproken en dat
ik dit niet begrijp. Zijn excuus was een haasttransport vanuit Lübeck en terug, of zoiets. Mijn
vertrouwen in deze meneer daalde met een
procentje of vijftig. Hij had mijn mast gezien, weet
hoe ie er uitziet, zei dat ik hem goed op moest
binden en beloofde uiterlijk vanavond een mailtje
te sturen met gegevens over het transport van de
mast: bestemmingsadres, contactgegevens en
dergelijke. Na "opgehangen" te hebben liep ik een
tijdje rond mijn mast hardop te godver’en , dat
moet, anders klap ik uit elkaar. Sta je twee uur voor
Jan Lul te sleutelen en dan krijg je dit er ook nog
overheen! Binnen de kortste keren zat ik weer op
de boot, was er klaar mee. Ik laat verder alles op de
mast zitten, alleen de radar haal ik er af en we gaan
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alles goed vastsnoeren met een lange, sterke rijg
lijn.
Half zes. Met Ingeborg heb ik de laatste hand
gelegd aan het "inpakken" van de mast met een
sterke rijg lijn en het afnemen van de radar dome.
Vanavond gaan we in het restaurant zitten om het
mailtje van Petras af te wachten en 16 juni op de

van de boot erop, zodat Petras weet welke mast het
is, want helemaal zeker kan ik er niet van zijn dat ie
inderdaad mijn mast heeft gezien. Er ligt weer een
buurman in de box naast ons, een enorme motorboot uit Estland, dat wordt weer etteren als de wind
zo hard blijft doorstaan morgen.
Tien over zes. Bootje leeggemaakt en op de kant

getrokken. Gaan we straks na het restaurant nog
oprollen en op dek leggen. We eten heerlijke
sperziebonen en nog meer lekkere spullen.
Half negen. We zijn vreselijk koortsachtig bezig.
Net naar het restaurant geweest en 16 juni op de
weblog gezet. Ik bestelde een biertje, een halve
liter, het gebruikelijke ritueel. Komt het kind met
twee glazen bier aanzetten van 25 cl.; ja, we hadden
geen halve liter glazen meer! Je blijft lachen hier.
Ze bleef ook vragen of we niet iets wilden eten, dat
verwachtte ze eigenlijk wel. Nee, echt niet, zeker
na gisteravond niet, alleen bier en internetten! Ik
begrijp het wel want ik zie exact dezelfde bejaarden
als gisteravond binnenkomen die hier het diner
komen gebruiken; kennelijk elke dag? Tsja.
Uiteraard was er geen e-mail van Petras.
Morgenochtend maar even kijken.
Kwart over negen. Het is nog licht. De mast is nu
geheel klaar voor transport. De diefstalgevoelige
onderdelen hebben we bedekt met plastic en
ducttape, het is nu één compact geheel. Bootje is
opgevouwen en op dek gelegd. Dat is dus ook
klaar. Ingeborg puzzelt nu en ik ga schrijven.
Morgenvroeg gaan we weer hard aan het werk.

weblog te zetten. Nu hebben we besloten morgen te
vertrekken naar Port St. Louis. Er is geen reden
meer om hier te blijven en het scheelt zo’n 60 euro.
In St. Louis liggen we dichtbij een pompstation en
bij de supermarkt, da’s belangrijk. We hebben ook
een geplastificeerde kaart gemaakt met de naam

Vijf over elf. Ik heb vijf regels geschreven de
afgelopen twee uur. Ik zit steeds te knikkebollen
achter de kaartentafel. Het waait nog steeds keihard
en evengoed komen er muggen binnen. Ik neem
nog maar een kaasje en een pindaatje. Ingeborg
hoort geluiden, ik niet.
Twaalf uur. Wat dacht je ervan? Ja, we gaan maar
naar bed. Morgen weer een dag.
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Vrijdag, 19 juni 2015
Port Napoléon - Port St. Louis du Rhône
(Centre Ville)
Dag

Datum

Wind

Weer

Vrijdag

19 juni 2015

N - NW, 6 - 8 Bf

Zonnetje

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

12.15
uur

13.15 uur

10.452 (trip 2/track 3)

4626,5

Zes uur. Konden niet meer slapen. We gaan zo om
beurten douchen en straks om acht uur naar het
restaurant om te kijken of meneer Petras al een
mailtje heeft gestuurd.

een cent. De GPS antenne van de plotter bleef het
gewoon doen. Klaar. Alleen de stroomkabel en de
waterslang nog binnenhalen en dan zijn we echt
klaar om los te gooien. Het enige waar we mee
zitten is die stormachtige wind in combinatie met
het feit dat die 58 voets speedboot naast ons ligt;
dat lukt nooit zonder schade! Er is ook niemand aan
boord. Afwachten maar. Te 11.50 uur komt de
schipper eindelijk aanlopen met zijn kinderen. Aah,
ja, natuurlijk, wij gaan ook weg! Hij spreekt best
goed Engels, als Estlander zijnde. Mag ik je
waterslang even lenen? Natuurlijk. Zijn zoon gaat
een tijdje de tank zitten vullen. Nou dan kan ik net
zo goed nog even gauw twee grote stootwillen
kopen om achter de boot te hangen, dat was ik
helemaal vergeten.

Tien over half acht. Klaar met douchen en stukje
schrijven (17 juni). Zometeen naar het restaurant
om het erop te zetten en de mails te bekijken en een
cappuccino te drinken. Daarna meteen naar het
havenkantoor om met de havenmeesteressen af te
rekenen en dan kunnen we vanochtend nog los naar
Port St. Louis du Rhône, zoals dat stadje heet. Het
waait alweer als de pieten. Houdt dat nooit op hier?
Ingeborg zit eventjes tussendoor te puzzelen, naast
de enorme radarpot die op de bank ligt, wat een
bakbeest is dat toch, die radar bedoel ik.
Tien over half elf. We zijn zo druk bezig geweest
dat het inspreken in de voice recorder erbij inschiet.
Petras had natuurlijk niets gemaild. Ik belde hem
op en toen beloofde hij meteen iets te sturen. Ik liep
het restaurant weer in en ja hoor, daar was de mail:
hij stuurde gewoon een link door van de website
van Port Royan, dat was alles, dat had ik zelf ook
wel kunnen bedenken. Kijk, nu begin ik me
behoorlijk ongerust te maken! Deze figuur zal toch
wel de juiste mast daarheen brengen?! Als ie het
überhaupt al doet! Ik zal een foto van de mast met
ons naamkaartje eraan maar naar hem toe mailen,
dan kan ie hem niet missen. Ik moet het van me
afzetten. Ik componeer een uitgebreide e-mail naar
de jachthaven in Royan, in het Engels, waarin ik ze
van de komst van de mast op de hoogte stel en wie
hem brengt, dat die persoon ook contact met hen
opneemt en wanneer (ongeveer), en of dat niet op
problemen stuit, enz. enz. Ik stuur Petras een kopie
hiervan en stuur apart een e-mail dat ik dat gedaan
heb. Nu maar hopen op enige reactie van deze of
gene. Daarna zijn we gaan afrekenen op kantoor.
De totale schade bedroeg 359 euro. Voor 4 dagen
liggen: 192,= liggeld, 12,= electriciteit, 140,= voor
het masthijsen en 15 euro voor opslag van de mast
tot 16 juli a.s. Alles bij elkaar valt het mee. Ik ben
nog even bij de mast wezen kijken, of het
naambordje nog goed zat. Terug op de boot eerst
koffie gedronken en toen de bimini eraf getild en
naar voren gelegd, de antennemast omvergehaald
en op de grote stuurboord lier op de kuiprand
vastgebonden met een kussen ertussen. Fluitje van

Half één hangen de stootwillen, is de Estlander weg
en kunnen wij ook. Goodbye Napoleon!Het waait
erg hard, dwars op het geultje naar de vrijheid. Dit
vereist aandachtig sturen. Er staan koppen op de
golven, zelfs op dit betrekkelijk kleine oppervlak;
het water stuift af en toe in ons gezicht.Als we iets
verderop komen wordt het helemaal erg; van foto’s
nemen is totaal geen sprake meer, dat had met de
onderwatercamera gemoeten. De afstand naar de
ingang van het kanaal naar Port St. Louis is niet
groot, maar in het eerste gedeelte is het een flink
stuk open water vanaf de grote havens tot aan de
strekdam. We boksen daar aan lagerwal op tegen de
behoorlijk hoge golven en ik word zeiknat
gesproeid want op de automaat varen kun je wel
vergeten in deze omstandigheden. Als de tuigage
erop had gestaan waren we plat gegaan. Ingeborg
begint hem zowaar te knijpen en ik ook een beetje,
moet ik toegeven. Hadden we wel weg moeten
gaan? Als de motor maar blijft draaien. Hij heeft al
ruim 4600 uur probleemloos gedraaid; het zal toch
wel? De boot is een stuk lichter en eigenlijk valt het
me mee: met 2200 toeren komt ie net boven de 5
knopen. We slingeren als een ouwe aap op de dwars
inkomende golven, niet normaal! Eenmaal in het
kanaal is het water vlak en het leed geleden. Hier
en daar staan langs de kant camper bemanningen
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die zwaaien. Geinig. Ik ga binnen droge kleren
aantrekken en warm worden.
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"Capitainerie" bij het meisje van de marifoon.
Leuke, opgewekte meid. Heel gezellig, we lachen
wat af. Ze registreert ons en ik krijg een
elektronische kaart voor de poort en voor de
sanitaire ruimten. Elke steiger heeft namelijk een
stevige poort die automatisch in het slot valt. Dit is
geloof ik de eerste keer dat ik een "100 procent"

Kwart over één meren we af aan de hoge stenen
kade, vlak voor de sluis, waar al een paar andere
boten liggen, waaronder de Estlander of moet ik
"Est" zeggen? Die sluis geeft toegang tot de Grand
Rhône. We liggen koud twee minuten of een
officieel uitziende figuur komt ons vertellen dat dit
de commerciële kade is en verboden voor jachies.
Ok, ik pak de nieuwe marifoon en krijg glashelder
de havenmeesteres van de marina aan de overkant
aan de lijn. Heel gezellig. Ja hoor, ik kan op steiger
G 16 gaan liggen. Ze zal me opvangen, zegt ze. I
like that a lot, zeg ik. Half twee worden we door
twee potige kerels, gezonden door de havenmeesteres, opgevangen in een box naast een
asociaal grote trimaran die asociaal ligt afgemeerd
met landvasten "door de lucht" dwars over de
steiger. Wat een wereldreis! We melden ons in de

beveiligde toegang in een jachthaven tegenkom,
maar nu kwamen wij in die vijf jaar ook niet zo
vaak in jachthavens. De toiletten en douches hier
zijn ook ongeëvenaard! En dat voor 29 euro per
nacht (voor boten tot 13 meter). Super de luxe.
De havenmeesteres deelt ons tevens mede dat
morgenochtend om 11.30 uur de stad een gratis
drankje schenkt voor de bootjesmensen, op het
pleintje voor het havenkantoor. Het wordt steeds
mooier, zeg! Port Napoléon kan hier een hele grote
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Tien voor zeven. Man, wat
heb ik lekker gegeten!
Waar zouden we zijn
zonder knoflook, peper en
zout!

punt aan zuigen. In een opgewekte stemming en
met de stormwind in de rug lopen we terug naar de
boot.We eten een broodje en spuiten daarna het
zout van de boot. Dat knapt een heel eind op zo. Ik
zoek vervolgens de klapfiets uit waarvan nog maar
1 spaak gebroken is en daarmee ga ik diesel
expedities doen naar de pomp bij de Intermarché.
De diesel kost hier 1,21 eurocent, kan m’n ogen
niet geloven. Ik ga beide tanks volstampen en alle
cans vullen. Vandaag maak ik een beginnetje: van
half vier tot kwart voor zes rij ik 4 keer heen en
weer (105 liter totaal). De mevrouw achter het
geldloket van de doe-het-zelf pomp gaat steeds
blijer kijken. Ik hoop maar dat de spaken het
houden. Morgenochtend om acht uur ga ik verder
hiermee.

Tien voor half negen. Het is
bijzonder aangenaam in de
kajuit met de wind die er in
staat. De luiken staan open
en het kwik komt daardoor
niet boven de 27 graden. Ik
heb net een nieuw mastje
gemaakt, de pikhaak
voldeed niet, te kort.
Ditmaal heb ik de
reddingsjoon bij zijn
kladden gepakt en
vastgezet tussen de granny
bars. Ik kan hem
desgewenst zo neerhalen.
Ik ga maar eens wat schrijven.
Kwart over tien. We gaan een stukje wandelen.
Stukje is af. Saai stukje.
Kwart over elf. Terug van wandelen over de
boulevards en langs de Grand Rhône. Het was daar
aardedonker en luguber. Gauw de stad weer in, die
ook niet echt een vrolijke uitstraling heeft saves. Bij
de Credit Agricole haalde ik geld uit de muur voor
nog meer diesel morgen. Uit de bibliotheek in het
"havenhome" leende Ingeborg een paar boeken en
zette er een paar terug. We maakten meteen gebruik
van de luxe toiletten. Nu is het tijd voor bedje.
Morgen weer een vermoeiende dag. Deze was best
fijn.

Zes uur. Ben nu wel een
beetje moe van dat
gesjouw. Ingeborg bakt
kip met knoflook,
heerlijk. Ze hebben bij
het havenkantoor
vlaggetjes opgehangen
voor de matineuze
steiger-borrel morgen! De
boulevards rond de haven
zijn prachtig
vormgegeven, mooi glad,
hier en daar lichten in het
wegdek, prima te fietsen.
Mijn voeten staan in de
fik.
Vijf over half zeven. Het
voedsel komt door:
knoflookkip, sperziebonen, salade, eitje, uitje;
kan niet beter.
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Zaterdag, 20 juni 2015
Port St. Louis 2
Tien voor half negen. Ik was er vroeg bij met
schrijven: half zeven begonnen en het is af, een
hele opluchting. Nu ben ik bij en moeten we straks
naar "Henry Blanc", die eigenlijk "Chez Mimm’s"
heet (weet ik nu) om het op de weblog te zetten.
Overigens, Ing: van harte gefeliciteerd met je zoon,
die is vandaag jarig! Hiep, hiep, hoera! We zullen
hem vanmiddag bellen. Het was vannacht weer een
gekraak en gepiep van boten om ons heen in de
eeuwige Mistral; ik heb niet erg lang geslapen.
Afijn, de dag is weer begonnen. De Mistral staat
nog steeds door. Tijd om aan de rest van de
dieselruns te beginnen, als mijn rechterknie
tenminste een beetje wil meewerken.
Negen uur. Na de eerste run een welkom bakje
koffie.
Elf uur. Dieselproject afgerond. Ik heb in totaal in 9
runs (gister en vandaag) 248 liter getankt voor 1,21
euro per liter, maakt dus: 300 euro. Als het op is
kom ik hier terug! Nu gaan we voor de tweede keer
koffie drinken. Het waait stormachtig. Nu ben ik
even uitgekakt en moe, maar na de koffie is alles
weer goed met me.
Tien voor half twee. Komen net terug van de
steigerborrel bij het havenkantoor. Na een kort
toespraakje van een mevrouw waar we niets van
begrepen hebben behalve dan dat de burgemeester
niet kon komen, aan de verzamelde "menigte" (er
waren best veel bootjesmensen), mocht iedereen
aanvallen op het rijk voorziene buffet; er werden
zelfs bakken met mosselen aangedragen! We
hebben gepraat met het Duitse paar van de
"Beloega", die naast ons lag in Port Napoleon en
eveneens binnendoor op weg zijn naar huis.
Aardige lui, Berbel en Michael, we gaan
maandagochtend samen door de sluis de Rhône op.
Zij waren met de bus in Arles geweest: in die plaats
kun je met de boot voorlopig niet meer aanleggen!
Ze zijn er bezig met kade werkzaamheden. Heel
vervelend (voor ons). De brug van Van Gogh gaan
we dus niet van dichtbij zien, jammer, we zullen
moeten doorvaren, de kleine Rhône op en voor of
achter de eerste sluis die we tegenkomen afmeren.
We praatten, zeer geanimeerd mag ik wel zeggen,
ook met Michelle en Loïck, een sympathiek Frans
stel dat hun boot, een Dufour 375, hier heeft liggen,
maar hem binnenkort met vrienden naar
Griekenland willen brengen. Michelle spreekt goed
Engels en Loïck ook redelijk en af en toe probeer ik
het toch in het Frans en zo komt Jan Splinter door
de winter. Na inleidende en verkennende
besprekingen hebben zij ons uitgenodigd vanavond
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aanhanger, zodat we straks boodschappen kunnen
doen. Ingeborg volgt lopend, het arme kind.
Aangekomen voor de deur van Chez Mimm blijkt
deze potdicht te zitten en alle stoelen staan op hun
kop binnen. Godver. Schuin aan de overkant is nog
een café, dat ook wifi blijkt te hebben. De baas van
Chez Mimm zit daar als klant aan een tafeltje (dat
schiet niet op, broer!). Ik neem een bier en ga
internetten, met een zojuist gearriveerde Ingeborg
naast me. Geen bericht uit Royan. Van Fastmast
ook geen reactie. Het is nu ook zaterdag. Na
zondag maar weer eens kijken, waar en hoe weet ik
ook niet. Ik zet het stukkie van 19 juni erop en we
rekenen af. Op naar de Intermarché. Ik ga weer
vooruit om 12 flessen water te halen en een paar
pakken wijn. Die breng ik alvast naar de boot en ga
dan terug om de door Ingeborg verzamelde
boodschappen op te halen. Zo zijn we lekker de rest
van de middag bezig.
Tien over zes. We hebben de pilots voor onze
Franse vrienden onder ons bed vandaag gehaald.
Dat is altijd weer een hele operatie. Nu ga ik eerst
even douchen voor we op visite gaan.
Zeven uur. Michael van de "Beloega" komt langs
om te vragen of ik toch voor hen het
vaarwegenvignet wil afdrukken. We spreken af dat
ik morgenochtend om tien uur met hem naar het
café ga zodat hij zich daar kan laten registreren via
zijn of mijn computer (hij heeft alleen een tablet).
bij hen aan boord te komen voor een "Apérol", een
aperitiefje, zodat wij ze meer kunnen vertellen van
onze avonturen in Griekse wateren. De vrienden
die meegaan zijn er dan ook. Nou, dat leek ons best
gezellig! Gaan we doen. We nemen ons voor
de Griekse Pilots, de boeken over de beste
ankerplaatsen in de Aegeïsche Zee van Elias
mee te nemen, misschien willen ze die
overnemen. De mosselen die voortreffelijk
smaakten, kwamen niet op, je mocht er
zoveel van nemen als je wilde, met
onbeperkt bekertjes koele witte wijn. Dat
deden we natuurlijk niet, maar we hoeven
vanavond geen uitgebreide maaltijd meer,
dat snap je wel.
Tien voor twee. We bellen Marijn om hem te
feliciteren met zijn verjaardag en zetten een
krachtig "lang zal ie leven" voor hem in. De
visite komt morgen. Linda had ons al twee
keer proberen te bereiken, maar wij stonden
ons bij het havenkantoor vol te stoppen met
mosselen. Zij gaat morgen op bezoek bij
oma. Ik ben klaar met foto’s verzamelen en moet
nu naar het Turks-Franse café om het spul erop te
zetten en om te kijken of Port Royan al wat van
zich heeft laten horen. Ik ga op de fiets met

Tien over tien. Komen net terug van de boot van
Michelle en Loïck, de "Serifos". Het was heel
gezellig, maakten kennis met hun vrienden en
dronken geen Aperol maar een drankje met
suikerriet rum uit Frans Guyana (waar Loïck 10

jaar heeft gewoond) en limoen erin, kleine slokjes
anders steeg je op. Ze zaten vol vragen over het
Griekse gebied, waar we zo goed mogelijk
voorzover onze kennis en taalvaardigheden dat
toestonden op antwoordden. Loïck was zeer
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gaat douchen. Ik ga een stukje schrijven en om tien
uur gaan we naar de "Beluga" om een vignet te
regelen.
Te tien over negen is het stukje klaar. Potverdikkie,
ik ben helemaal bij tegenwoordig! Dat kan hè, als
je lang in een haven ligt. Dat zal na morgen, als we
vertrekken, wel anders worden.
Half tien. Terug van bezoek aan de sanitaire
ruimten. Koffie! Oh nee, toch niet, we gaan zo naar
de Beluga.
Kwart voor elf. We komen van de "Beluga" af waar
we onder het genot van heerlijke kleine kommetjes
groene thee (Michael en Berbel zijn
minimalistische veganisten denk ik, gisteren aten ze
voornamelijk de rauwkosthapjes van het buffet,
alhoewel een vette mossel er bij Michael ook wel
inging) samen op de tablet, een Samsung, mooi
dingetje, van Michael (misschien was ie wel van
Berbel, daar wil ik vanaf wezen) een vignet
gescoord hebben voor de "Beluga" en wel voor
exact dezelfde periode als wij, alleen willen zij in
die tijd (30 dagen) heel Frankrijk naar het noorden
doorrossen! Nu lopen wij over de brede boulevard
naar het café om het stukje op de weblog te zetten
en het vignet voor Michel en Berbel, dat zij naar
mij gemaild hebben, te downloaden. In dat café
waren wij gisteren ook, naar tevredenheid. De
belangstellend naar de pilots en nam ze gretig van
ons over! Zij nodigden ons uit te blijven eten: pasta
met garnalen en inktvis. Dat was even wennen,
maar best smakelijk. We zaten in de open kuip,
geen buiskap, niks, terwijl de Mistral ons eruit
probeerde te blazen. Ik ben halverwege maar een
lange broek gaan halen en een extra truitje. Het zijn
wel bikkels, hoor, die Fransen! Michelle vertelde
dat die Mistral wel lastig was, maar als ie stopt (en
dat doet ie heel plotseling) wordt je onmiddellijk
opgevreten door de muggen, dus: bedenk goed wat
je wenst! De taal bleef lastig, als zij onder elkaar
spraken verstonden wij er geen donder van en zij
begrepen niet altijd mijn Engels en dat lag niet aan
mij.
Ondertussen is de kermisherrie verderop aan het
afzwakken. We nemen een preventief ibuprofennetje
en gaan naar bed. We maken wat mee, zeg, wij.
Zondag, 21 juni 2015
Port St. Louis 3
Goedemorgen, het is 21 juni! Zomer! Het werd tijd.
Tien over half acht. De zon schijnt en de Mistral is
een beetje weg, misschien komt ie zometeen weer,
hoop het niet, van mij mag ie wegblijven. Ingeborg
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opgewonden gokkers op de paardenrennen. Dit is
een gokcafé, met een groot LCD-scherm waarop
constant paardenraces (of anderszins) worden
getoond. De klanten kopen kaartjes bij de bardame
die ze dan aankruisen (net als de voetbaltoto, weet
ik veel?) en kijken dan naar de TV hoe de race
verloopt. Soms wordt er eentje kwaad en begint te
schelden en verscheurt zijn papiertje! Prachtige
types met karakteristieke koppen zitten er tussen.
Soms begint er eentje spontaan tegen me te lullen,
maar bemerkt al gauw zijn vergissing! Lache man.

"Turk" is nog steeds gesloten. Van Port Royan geen
reactie, ook Petras zwijgt. De cappuccino smaakt
uitstekend. Terwijl Ingeborg buiten op het terras
onder de luifel in de schaduw gaat zitten (had ik al
gezegd dat het hier heet is? Ik heb inmiddels
begrepen dat dat in Nederland niet het geval is,
zachtjes uitgedrukt). Zij gaat zitten skypen met
Miriam en inderdaad: het regent pijpenstelen in

Evengoed kan ik werken. Het zou leuk zijn om een
tijdje die gekte te gaan zitten bekijken en
beschrijven, heb ik ergens wel zin in, als een soort,
weliswaar inferieure , Simon Carmiggelt!
Misschien in een ander leven.
Als Ingeborg klaar is met Miriam reken ik af en
wandelen we het straatje uit naar de Rhône. Wat
een motherfucker van een rivier is dat zeg! Het lijkt

Amersfoort. Toch kan Miriam nog lachen. In ruim
een uur handel ik mijn zaken af, ondanks de herrie
om me heen van kakelende, kibbelende,

wel een meer zo breed. Het water is groen (na mijn
eerbetoon iets geler), niet helder, en lijkt vandaag
niet al te hard te stromen. Morgen gaan wij hier
overheen, naar het noorden, richting Arles, waar we
alleen maar vanaf het water naar mogen kijken. De
omgeving langs het water is een beetje saai, wel
netjes ingericht. Geen historische kenmerken. We
steken door naar de haven, waar ik nog meer
plaatjes schiet voor het foto-album.
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Te tien voor half één zijn we terug op de boot. Ik
haal de printer tevoorschijn en druk het vignet voor
de "Beluga" af. Ingeborg haalt ze door de
plastificeer machine en klaar is kees. Ik ga worstjes
bakken en op stukjes stokbrood doen, met mayo (ik
had nog!), uitjes en ketchup. Sjonge, wat lekker.
Dat heb ik gemist!
Half twee. De vignetten (we hebben twee
gelamineerd, ook de testversie) afgeleverd bij
Michael en Berbel. Tot mijn grote verrassing kreeg
ik een heuse fles witte "Trots Suid Afrikaander"
wijn van Boland Kelder, als blijk van waardering.
Zal Ingeborg leuk vinden, want ik krijg pijn in mijn
harses van witte wijn. Morgenoggend vroeg, te
06.00 uur treffen wij elkaar bij de sluis, waar we
cirkeltjes gaan draaien tot ie open gaat.
Tien voor half vier. Ik heb een uurtje of zo liggen
dommelen boven mijn boek, onder de buiskap, op
het brugdek. Dat gebeurt zomaar, als je slaaptekort
hebt (of is het "the old age", gadverdamme, wat
klinkt dat naar!). Ik schrik wakker als een groot
zeeschip de kom in wordt getrokken door een
sleper, met een noodgang rond komt en weer het
kanaal invaart! Hij moest gewoon effe ergens
keren. Dit gebeurde met een rotgang, binnen 5
minuten, ongelogen! Die lui zitten nergens mee.
Prachtig vind ik dat. Het is nu echt warm, binnen is

het boven de dertig graden. De wind is aangenaam,
maar de temperatuur stijgt. Ik vermoed dat het
morgen weleens bloedheet zou kunnen worden in
de binnenlanden rond de Camargue, het gebied
waar wij momenteel verblijven. "In de verte", aan
de overkant van de haven begint de muziek.
Michelle en Loïck vertelden gisteren dat het
vandaag de "Dag van de Muziek" is in Frankrijk.
Dan treden overal bands, groepen, korpsen op in
bandstands, marcherend, op straathoeken enz.
Klinkt gezellig. Het begint met hoempa muziek,
maar later hoor ik ook goeie jazz en ZuidAmerikaanse muziek van zeer professionele
uitvoerders! Jammer dat we het van een afstandje
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moeten beleven want ik moet zo de elektronische
toegangskaart inleveren en liggeld betalen (anders
krijg ik mijn papieren niet terug) want het kantoor
sluit om 17.30 uur en dan kunnen wij de steiger niet

kuiprand. Het is nog warm en de muziek golft van
de overkant op ons af. iTunes kan uit.
Half negen. We drinken toch nog maar een bak
koffie en ik krijg de laatste (namaak)sprits die

meer af, althans niet met zijn tweeën en dat is wel
jammer eigenlijk. Had ik nu de bijboot maar niet
opgeklapt, dammit.
Kwart voor vijf ga ik betalen en de kaart inleveren,
waarop ik mijn papieren terugkrijg. Au revoir en tot
ziens. O nee, dat is dubbelop. Ingeborg moet de
poort van de binnenkant voor me openen. Nu zijn
we gevangen op onze eigen boot.

helaas door Ingeborg in een aanval van razernij tot
gruis is gestampt vanwege (enigszins terechte)
onvrede met mijn veranderende contouren rond het
middenrif. Je zou kunnen zeggen dat ik een sprits
naar binnen heb gezogen, als het ware. Het blijft
Sprits en aan de binnenkant blijft ie tenslotte ook
niet heel. Toen ik dit insprak op de VR zei
Ingeborg: ik had jou in mekaar moeten stampen, in
plaats van die Sprits. Lache man.

Te 17.00 uur bellen wij met Ma. Alles goed daar. Ik
moet nog iets betalen aan de ANWB zei ze. Ok, zal
Linda bellen want die heeft niks gestuurd. Het
bleek een misverstand: het ging om uitbreiding van
"pakketten", niet verplicht. Gott sei dank.

Tien uur. Tijd voor het avondslokje en dan naar bed
met een goed boek dat ik ontdekt heb: "De Delta
Connectie" van Hammond Innes. Ingeborg is ook
helemaal content met een boek van Jussi Adler
Olsen.

Half zes. Ik bedenk plots een project! Ik haal de
blauwe lappen die langs de kuip hangen weg. Ze
zijn versleten en vaal en ze hebben hun doel
gediend. Nu moeten ze weg, vind ik. Heel ander

Kwart over tien: niks naar bed, ik schrijf
bovenstaande, het moet niet gekker worden. Alles
wat ik nu schrijf is "real time". De producten van
Franse muziekdag schallen over de haven, ik type,
snack, en Ingeborg gaat naar bed. Ah, ze roept me:
kom je ook (het is nu half twaalf) en ik kan gewoon
niet stoppen, doorlullen met die hap. Nah, toch
maar niet, ga de wekker zetten, moeten vroeg op
morgen.
Maandag, 22 juni 2015
Port St. Louis du Rhône - Aigues-Mortes

gezicht, opener, vrijer, minder privacy, maar dat
was maar betrekkelijk. Weg die zooi, blij toe.
Tien voor half acht. Heerlijk "endives" (=witlof)
gegeten! We gaan buiten zitten lezen op de

Dag

Datum

Wind

Weer

Maandag

NW? 0 - 2 Bf

Zonnetje

Vertrek

22 juni
2015
Aankomst

Logstand

Motoruren

05.45 uur

17.45 uur

19.450 km (trip 91,5/
track 104 km)

4638,5

Half zes. Nog niet helemaal licht maar we "moeten"
eruit. De sluis wacht niet op ons. Te kwart voor zes
start ik de motor en gooien wij los. Tot even voor
half zeven liggen we te dreutelen met onze Duitse
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vrienden in de kom voor de sluis. We staan in onze
opblaasbare reddingvesten want dat is voorschrift
in de sluis, zo staat op een bord te lezen.
Gekkenhuis. Voor het eerst in vijf jaar een
reddingvest om. Omdat we door een sluis heen
moeten. Wel terecht eigenlijk, met zulke oudjes op
die bootjes. Er staat een windje dat de muggen
weghoudt en de zon komt mooi op.

Kwart voor zeven varen we de Grand Rhône op. De
sluis ging redelijk vlot, alhoewel hij op geen enkele
wijze berekend is op pleziervaart. Later komen wij
er achter dat dit voor alle sluizen in Frankrijk geldt,
ook al komen alleen plezierbootjes er doorheen; het
kwartje is nog niet gevallen bij de Franse overheid
(eerlijk gezegd denk ik dat er wel wat meer dan
kwartjes moet vallen voor er iets verandert). De
sluis uit en scherp stuurboord uit naar het noorden
tot noordwesten. De rivier is diep: ik zie waarden
van 10 tot 14 meter in het midden. De stroom valt
mee. Die staat wel tegen maar met weinig wind en
geen deining en/of golfslag is er goed tegenin te
komen. Ik zit nog te rekenen met knopen in
bootsnelheid en stroomsnelheid, enz. Dat moet ik
even resetten naar kilometers. De "Beluga" ploetert
achter ons voort, die blijft achter. Hebben minder
haast dan wij; we varen niet meer dan 4 knoop, dus.
De rivier is hier enorm breed. Je zou hier gewoon
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kunnen zeilen als je een mast en zeilen had (en als
schip te zien. Achter de groene wanden moet aan
er wind was natuurlijk, gelukkig ontbreekt het daar
onze linkerkant de Camargue liggen. We zien er
nu aan!). Aan weerszijden alleen maar groen van
niets van. Geen heuveltje, niks. Het is allemaal
struikgewas en bomen, best wel mooi ergens maar
hartstikke plat. Niet echt spannend en fraai. Af en
na verloop van tijd ook saai. Er is geen enkel ander
toe komt een groene of een rode boei langs, in de
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vorm van een enorme zuil die in de rivier staat. We
houden de boeien lijn maar aan. Een stilliggende
zoutfabriek komt ook langs.

Half acht. We hebben onze eerste kop koffie te
pakken, terwijl we vredig tuffen over de Rhône. Ik
heb net alle eenheden van snelheid en afstand in de
plotter aangepast naar kilometers. Dat is even
wennen. Ik blijf lullen over knopen, maar bedoel
kilometers. Dat zal nog wel een paar dagen duren.
Het water is volkomen vlak. Geen wind, we
worden dus niet extra tegengehouden. We gaan
toch al niet hard: tussen de 7 en 8 kilometer per uur
over de grond. Door het water zo’n 10 kilometer,
volgens de log. Ik heb hem weten te kalibreren.
Half negen. We kruisen een pont, de Bac de
Barcarin. Verschrikkelijk hard gaat ie. Gelukkig
hebben we geen last. Even later onze eerste
tegenligger op de binnenwateren, een grote coaster.
In het verre noorden zie ik wat meer zachte
glooiende lijnen oprijzen, dat moeten we hebben!
Dat is leuk. Ik zie nu ook meer naar rechts bergen
zelfs. Jezus, wat is het hier groen. Links groen,
rechts groen, het water groen. Het is dat de zon
schijnt anders is het hier "unheimisch". De
"Beluga" zien we trouwens haast niet meer.Zou ik
nog koffie krijgen?
Tien uur. De muggen en de vliegen zijn niet fijn
maar wat zo mogelijk nog erger is dan de insecten
zijn de slierten spinrag met kleine spinnetjes eraan,
die in de lucht zweven en overal aan blijven
hangen. Je kunt je kop niet boven de buiskap
uitsteken of je hebt een spinnenweb aan je oren
hangen en aan je snuit. Dat komt mij de neusgaten
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uit, dus ik duik zoveel mogelijk naar beneden
anders word ik door die beesten in mijn neus
gesneden. Gek word ik ervan. Ik hoor mijn moeder
al zeggen: ach, waar word jij nou niet gek van,
kruidje-roer-me-niet.

Kwart over tien. Weer een tegenligger! Het wordt
druk hier. De oevers beginnen een beetje te
veranderen, vooral aan stuurboord, de linkeroever
dus: modderbanken worden zichtbaar, waarachter
gras en rietstroken.
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Half elf. Dan komen we in een bocht, waar het
ondieper is en de stroom behoorlijk sterk: we lopen
5,5 knopen, eh, kilometers over de grond en 10
door het water. Dan heb je wel even stroom tegen,
niet? Dit kost brandstof. In die bocht zie ik voor het
eerst tekenen van menselijke activiteit op de oever:
twee kerels zijn met lange handmaaimachines hele
struiken aan het wegmaaien en maken daarmee het
zicht vrij op kilometerborden en paaltjes.

Tegelijkertijd ontdekt Ingeborg een veld met
zonnebloemen! Oh ja, dat zijn die bloemen die door
Vincent van Gogh zo populair zijn geworden. Ze
zijn inderdaad prachtig en dat van Gogh ze
geschilderd heeft is ook de eerste associatie die ik
erbij krijg.

Vijf over elf. Er komen nu steeds meer huisjes op de
oevers en meer open stukjes tussen het struik- en
boomgewas. Meer boerenbedoeninkjes, we naderen
de bewoonde wereld; Arles, de wereld van van
Gogh.

Gogh en geen Allo, Allo gevoel! Bah. In ieder
geval niet vanaf het water. Als we de bruggen
hebben gehad en Arles dwars hebben zien we hoge
kaden met mooie huizen daarachter en in de

achtergrond kerktorens, maar onder aan die kaden
wordt hard gewerkt aan stalen damwanden, geen
porem. Er is helemaal nergens gelegenheid tot
aanleggen. Echt waar niet. Dat hou je toch niet voor
mogelijk? Jammer, geen Arles voor ons. We
ploegen voort tegen de stroom in.

Tien over twaalf zijn we er voorbij. We hebben heel
Vijf voor twaalf. De laatste bocht die ons het zicht
wat foto’s genomen en ik denk dat het een heel
op Arles ontnam is genomen. We zien verkeersmooi stadje moet zijn. Als we met de Bruijs
bruggen, moderne, recht vooruit, met druk verkeer.
Spiegelkotter terugkomen zijn de kades misschien
Aan stuurboord een scheepswerf met een paar
wel klaar en halen we de schade in.
wrakken voor de deur, half op het land en half in
het water. Aan bakboord lelijke bebouwing die
destijds voorkomen had moeten worden. Geen Van
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Tien over half één. Een eindje ten noorden van
Arles slaan we met een scherpe bocht linksaf,
de Petite Rhône op. Wat een wereld van
verschil! In vrijwel elk opzicht. Wat gelijk
blijft is de groene jungle aan weerszijden, maar
omdat de rivier hier smaller is doet het
lieflijker, intiemer zelfs, aan. Het is hier stil op
de ontelbare vogelsoorten na die je hier druk
hoort kwinkeleren in het struweel. Het
motorgeluid kan gereduceerd worden omdat we
nu de stroom mee hebben: van 1800 naar 1200
toeren per minuut en toch dezelfde snelheid
aanhouden! Het water is in het begin diep: 11
meter, voor zo’n smal riviertje! We zullen wel
meer last krijgen van muggen denk ik. Hoezo,
vraagt Ingeborg. Nou: stroom mee, wind mee,
stijgende temperatuur, moerasachtige
ambiance, weetjewel? Ok. De Biesbosch is er
niets bij, hierzo! Zo plokkeren wij voort, het
midden van de rivier houdend, met de
maximaal toegestane snelheid gegenereerd
door een minimaal aantal toeren. Wat wil je
nog meer? Diverse min of meer fraaie bruggen
"nemen" wij. Mazzel dat we geen mast
hebben. Af en toe een tegenligger, meestal
tripper boten. Het is een beetje opletten
geblazen. Af en toe drijven akelige dingen in
het water: takken, stammetjes en zo, maar dat
is allemaal te omzeilen.
Kwart over twee. Het nieuwtje is er wel af,
hoor! Het ziet me groen en groen voor de ogen
met al die bomen en struiken langs de rivier. Af
en toe een dode boomstronk die half of geheel
in het water ligt te rotten en die je moet
ontwijken. Ik val in slaap, had ook een korte
nacht, dat moet gezegd.
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Half drie. We naderen een splitsing en moeten
linksaf de sluis van St. Gilles in. Die geeft toegang
tot het Canal du Rhône à Sète en die moeten we
hebben. Het is een joekel van een sluis:195 meter
lang en niet geschikt voor jachies. Het bizarre
echter vind ik dat alle kanalen hier niet geschikt
zijn voor echte binnenvaartschepen! Op de Petit
Rhône die we nu achter ons laten heb ik ze niet zien
varen, dus wat die mammoetsluis daar moet weet ik
niet. De bediening is in ieder geval vlot en prettig,
de knul spreekt uitstekend Engels en mijn marifoon
doet het goed. Ook hier staan we voor aap op het
dek met onze reddingvesten aan. Ze zitten in de
weg en we zweten ons kapot in die rotdingen.
Ik hoop dat ze de rest van de route die flauwekul uit
hun hoofd laten.
Kwart over drie. We varen richting west over het
Canal du Rhône à Sète. Vanaf nu kijken we een
beetje uit naar mogelijke ligplaatsen voor de nacht.
We hebben 70 kilometer gevaren en kunnen voor
donker nog wel 40 kilometer "pakken", als het
nodig is. Dit is een goeie test hoe ver je op een dag
met een motorboot op binnenwateren kunt komen,
met sluizen, bruggen en dergelijke. Dit kanaal lijkt
trouwens meer op een rivier of een sloot; de kanten
zijn kleiig en begroeid met planten, gras, struikjes
en zien er behoorlijk afgekalfd uit op een heleboel
plekken. Waar beschoeiing gemaakt is ziet het er
meestal verschrikkelijk slecht uit, ingestort en
slecht onderhouden. De diepte neemt af en toe ook

zorgwekkend af. Nou ja, gewoon doorgaan maar.
We komen nergens aanlegplaatsen tegen. Op een
gegeven moment zie ik, op het kajuitdak staand om
over de dijkjes heen te kijken die het kanaal
omzomen: landschap! Echt landschap, golvende
heuvels en wijngaarden (waarschijnlijk). Naast het
kanaal loopt een weg waar veel fietsers en
wandelaars gebruik van maken. We zwaaien
(meestal) vrolijk naar elkaar.
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Vier uur. Het is hier fantastisch! Behalve dan dat er
nergens een aanlegplaats te bekennen is. Je kan niet
van de boot af. Misschien zou je in de bagger
moeten gaan liggen tegen een stuk kleiige of met
oude boomwortels bekleedde oever en dan een paar
pennen in de klei rammen en gewoon in de bush
bush de nacht doorbrengen. Wij aarzelen erg hoor!
Waarom nou niet hier en daar een steigertje of een
kleine kade met fatsoenlijke afmeer-mogelijkheid.
Er is niks te zien of te doen hier. Je moet gewoon
doorvaren tot je een behoorlijke stad tegenkomt om
een kans te maken op een gerieflijke overnachting.
In dat geval is Aigues-Mortes de eerste en enige
gelegenheid om dat na te streven. Hee, paarden!
Zijn dat die Camargue paarden? We varen namelijk

Tien voor half vijf. We zijn langs twee dorpjes,
Franquevaux en Gallician als ik het wel heb,
gekomen waarvan ik dacht dat we daar wel een
plekje konden vinden. Nou mooi niet. Wat een
bende! Alleen maar gezonken wrakken en oude,
verlaten, jachten, af en toe bewoond door een
gestrande en verlopen live-aboard of zwerver. Soms
zie je wel iets dat op een jachthaventje lijkt, maar

duidelijk bestemd is voor de lokalen. Sommigen
zwaaien vriendelijk, maar anderen staren je aan of
je van een andere planeet komt. Gaan we niet doen.
Had ook niet gekund, allemaal te klein voor ons.
Aigues-Mortes wordt het. Elf uur gevaren. Groen
water, groene wallen en ik mag niet hard hier. Ben
het zat. Wordt tijd dat we gaan liggen.
Kwart over vijf. Ik dacht bij een brug buiten
Aigues-Mortes een plek te kunnen vinden, volgens
de gids waren er aanlegplaatsen. Dat blijken
gammele steigers te zijn onder de brug, waar druk
verkeer overheen raast. Dan maar de stad in en
betalen. Op een sukkeldrafje langs de wrakken en
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onder Belgische vlag vaart is het hier graties want
er zijn geen voorzieningen. Heel goed.
Tien over half acht. Lekker gegeten. Het eten
verdreef mijn chagrijn. Ik heb in mijn uppie
rondgekeken om te zien of ik ergens kon
internetten. Kon niks vinden. Wel een mooie
vestingstad hier. Gezellig druk. We gaan zo met z’n
tweetjes wandelen binnen de stadsmuren, als de
zon weg is en de hitte afneemt. Eerst liggen, tot rust
komen.
Tien voor negen. Gammel word ik wakker boven
mijn boek op de kuipbank. Eerst koffie met een
koekje en dan wandelen in Aigues- Mortes.
Tien over elf. Doodmoe terug op de boot na een
zoektocht in het centrum van de stad naar een café
met internet. Dat vonden we. Van Petras geen
bericht. Daarna een beetje rondgedwaald. Mooie
uit de middeleeuwen daterende stad, veel hoge
muren eromheen met dikke donjons. Het was te
donker voor foto’s. Ook alvast gekeken bij de
spoorbrug hoe laat ie draait. Hij staat
morgenochtend na negen uur gewoon open. Mooi.
Naar bed nu.

rommelboten in de sloot naar Aigues-Mortes. We
mogen niet harder dan 4 km
per uur. Ik ga 6, lijkt
evengoed of ik stilsta. Het is
een gribus hier, ziet er op
een of andere manier wel
schilderachtig uit en dat
proberen we op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Kwart voor zes. Exact 12 uur
nadat de motor is gestart zet
ik hem af. Ruwweg 100 km
afgelegd vandaag. We liggen
in een soort kom, tegen het
centrum van Aigues-Mortes
aan. Dit heeft wel wat.
Tamelijk druk met auto’s,
een tripperboot komt vlak
voor ons parkeren. Volgens
de Franse achterbuurman die
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Dinsdag, 23 juni 2015
Aigues-Mortes - Les Onglous (Etang de Thau)
Dag

Datum

Dinsdag 23 juni 2015

Wind

Weer

Jazeker

Zonnetje, zeg maar
gerust zon
Motoruren

Vertrek

Aankomst

Logstand

08.45
uur

20.15 uur

19.517 (trip
66,5/67,77)

4647

Negen uur, 23 juni, we zijn weer onderweg.
Vannacht slecht geslapen, ja, ik weet het, ik verval
in herhaling, niks aan te doen, het is de leeftijd,
zowel het slechte slapen als de herhaling. Om half

zeven heb ik met fotootjes zitten te rommelen, niet
geschreven, had ik geen zin in. Toen brood gehaald
bij een bakkertje op het plein hier naast de
havenkom, en twee lekkere rozijnenbroodjes.
Daarna een e-mail in het Frans gecomponeerd
gericht aan de havenmeester van Royan, voordat ik
hem ging bellen. Vervolgens heb ik gebeld en ja
hoor, ze hadden mijn eerste e-mail ontvangen en
gelezen, maar nog niet beantwoord. Dat deden ze
nu telefonisch dus: die mast is welkom en we
kunnen hem zetten, maar dat moet wel op afspraak,
op de dag dat de mast wordt aangeleverd, want dan
moet de kraan ook besproken zijn. Beveiligde
opslag is namelijk niet mogelijk. De meneer was
heel vriendelijk en ik ternauwernood. Hij kon er

Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

53
natuurlijk ook niks aan doen. Ik heb gezegd dat ik
contact opneem met de transporteur en hij hoort er
nog wel van. Ik heb Petras gebeld en gezegd dat dit
hem niet wordt, want ik moet wel tijd hebben om
de zooi aan de mast terug te hangen. Kan het niet in

Pauillac? Hij kon het niet zeggen, ging overleggen
met zijn voorganger, Wolfgang Graf, als ie weer
terug is "op kantoor" en dan hoor ik van hem, hij
kon ook nog niet zeggen wanneer hij de mast in

Port Napoleon ging ophalen, het zou wel "de eerste
week van juli worden". Hij verzekerde mij dat er
een oplossing kwam, daar ging hij voor zorgen:
"ich kümmere mich um dich"! Hij zal een e-mailtje
naar me sturen. Ja ja, dat kennen wij. In een
grafstemming gooide ik los op deze tweede dag van
onze "queeste" naar de Atlantische Oceaan.
Tien over negen. Koffietijd. We varen recht op rare
stuwdam-achtige dingen af. De sloot waar we
doorheen varen is niet echt fraai, niet veel aan op
dit gedeelte althans. Het landschap is ook niet zo
boeiend. Ik realiseer me opeens dat we van het
stadje geen foto’s genomen hebben, de hoofden
stonden er niet naar, gebrek aan discipline. Er
kwam net vanuit Aigues-Mortes een visser achter
ons aan varen, die ging zo hard, daar kon je achter
waterskiën. De hekgolven sloegen over het land.
Wij recreatie-vaarders mogen niet harder dan 8
kilometer per uur, want anders gaan de oevers stuk.
Dat kan je ook wel zien; die oevers zijn allemaal
stuk, alleen is dat niet door de recreatievaart
veroorzaakt maar door de lokalen zelf; de
"beroepsvaart" en de vissers, dat moge duidelijk
zijn. Even later ziet Ingeborg zonnebloemen en ik
zie prikkeldraad glimmen in het zonlicht.
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tekort; op een gegeven moment liggen er drie
camera’s op de tafel in de kuip.
Kwart voor twaalf. In de buurt van, hoe heet het
ook alweer, nou ja, het was in het Kanaal van de
Rhône naar Sète ergens in Zuid Frankrijk, kwam
ons een heus binnenvaartschip tegemoet en niet
zo’n kleintje ook. Hij bleef in het midden door de
bagger ploegen en het scheelde een haar of we
werden bij het passeren tegen hem aangezogen met
alle gevolgen van dien. Door flink gas te geven kon
ik de boot vrij varen. Het kan niet anders of dat
ding moet ergens onderweg een blokkade van
jewelste opleveren voor de plezierbootjes.

Half elf. We hebben al één tegenligger gehad. Of
waren het er twee? Er komt een derde aan, Ing! Het
wordt druk. Volgens Ingeborg tel ik een tegenligger
van gisteren erbij op. Zou kunnen. Aan onze
rechterhand zien we in de verte af en toe hele
velden met foeragerende flamingo’s, maar het is
moeilijk om ze met de telelens te pakken te krijgen,
want steeds schuift er iets door de voorgrond. Op
twee uur verschijnt het vliegveld van Montpellier
en verder nog een hele rits fotografeerbare
onderwerpen. Nu komen wij ogen en fototoestellen

Twaalf uur. We komen bij een mobiele brug, een
"passerelle mobile" die bij ons verschijnen met een
rotgang open word gevaren met twee zware
buitenboordmotoren, die op het "losse eind"
gehangen waren. helemaal goed!

Vijf voor half één. Omdat we hier zo dicht bij de
Middellandse Zee varen, is het met die zuidenwind
een stuk frisser en dat is eigenlijk heel lekker want
in de zon is het heet. Uit de wind wordt je gestoofd,
maar in de wind is het goed uit te houden nu.
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Rond twee uur komen we aan in Frontignan waar
we een pauze van twee uur voor de hefbrug moeten
nemen, die gaat pas om 16.00 uur open. We liggen
aan een kade tegen het centrum aan. Komt mooi
uit, kunnen we zoeken naar een Orange winkel om
een Mifi met internet erop te kopen, en anders maar
weer even internetten in een café. Het wordt het
laatste. Leuk plaatsje, dat Frontignan. Een kerk
uiteraard, een kanon, een heel fraai stadhuis en een
café met wifi. Dat zijn ook wel de belangrijkste
dingen die een stadje moet hebben, vind ik.
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Tien over drie. Terug aan boord, lekker gewandeld
in de hitte door Frontignan. Voor we naar een café
met wifi gingen, vroegen we bij het Bureau du
Tourisme of er een Orange-winkel in de stad was,
in het Engels. Het lieve meisje wilde ons de diverse
groenten- en fruitzaken aanwijzen, doch werd
terechtgewezen door haar iets oudere collega.
Lache man. Nee, die hadden ze hier niet, meneer!
Moet u in Sète wezen een eindje verderop, of in
Beaucaire, 100 kilometer terug, boven Arles. Sète
dus. Dank u wel. Ik weet niet meer welk stukkie ik
in het café op de weblog heb gezet, het was de
eenentwintigste juni geloof ik. Het begint nu door
elkaar te lopen in mijn hoofd. Met een paar andere
boten wachten we op de brugopening.

Vier uur. We wachten in spanning tot de brug waar
we nu voor liggen omhoog gaat, het is een liftbrug
die verticaal omhoog gaat. Ja, daar gaat ie!

Vijf voor half vijf. We varen van Frontignan naar
Sète door een kanaaltje met het overwegende
karakter van een flinke sloot. Man, je wil hier niet
dood gevonden worden, in dit gebied. Het lijkt wel
of na de oorlog niets meer gedaan is aan
wederopbouw of iets dergelijks. Kale zooi en vies
op veel plekken. Recht vooruit zie ik een soort van
berg. Daar ligt Sète tegenop, dat ziet er best aardig
uit. We passeren een stuk industriegebied met grote
opslagtanks, niet echt fraai.

Tien voor vier. In een half uurtje heb ik de davits
verwijderd en de bimini plat gegooid tegen de
buizen van de zonnepanelen aan. Ingeborg had het
niet eens in de gaten. We zijn nu maximaal 2,20
meter hoog. Dat is nodig om Sète in te komen want
daar liggen twee bruggen in de weg met een
minimale doorvaarthoogte van 2.30 meter die niet
zomaar draaien. "Dat wordt spannend, dat wordt
leuk, we liggen constant in een deuk". Als het maar
geen breuk wordt.
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Kwart voor vijf. We varen het Etang de Thau op,
een groot zout meer met betrekkelijk diep water (ik
meet 11 meter onder de kiel) tussen het einde van
het Canal du Rhone à Sète en het begin van het
Canal du Midi in en aan de oostkant ervan ligt Sète.
Het waait pittig en de boot schommelt en schudt
behoorlijk, er flikkert van alles om binnen. De tocht
van vandaag neemt een eind hier. We gaan onder de
twee lage bruggen doorkruipen. Het laagste punt
van de boot is de bimini die iets uitsteekt boven de
buizen van de buiskap, of de buitenboordmotor, dat
gaan we zo uitvinden.
Kwart over vijf. We liggen na een "je-haren-rijzenten-berge" ervaring met de bruggen (Ingeborg stond
het huilen nader dan het lachen en ik scheet ook
zowat in mijn broek, maar het ging!) aan de
ontvangstkade van het jachthaventje aan het begin
van Sète. We werden opgevangen door diverse
straatslijpers die daar zaten te vissen, heel
behulpzaam maar voornamelijk in de weg lopend.
Eentje begon meteen te vertellen dat ie twee jaar in
het ziekenhuis had gelegen omdat ie bijna
geëlektrocuteerd was door een stroomkabel. Hij
woont op de boot achter ons. Er hangt een twintig
centimeter dikke baard van mosselen aan de
waterlijn. Het havenkantoor is gesloten, geen
havenmeester te zien. Dan blijven we daar maar

liggen, niet ideaal want we liggen aan lagerwal en
vanaf het meer worden wat golfjes opgebouwd.
Sète is in onze ogen gigantisch en helemaal niet
gek! Mooie, hoge panden langs de kades van het
kanaal dat door de stad loopt. Ik ga de stad in om te
zien of ik een Orange-winkel kan vinden. Ingeborg
blijft op de boot om de boel te bewaken.
Van half zes tot half zeven ben ik op mijn zere
rechterknie en met de laptop op mijn rug half Sète,
dat echt een indrukwekkend fraai centrum met een
groot schuin plein heeft, doorgesjouwd en gezocht
naar een Orange-shop. Gezocht en gevonden in een
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drukke, luxe winkelstraat, naast SFR, Bouygues en
nog een merk. Vodafone bestaat echter niet in
Frankrijk! Ik werd geholpen door drie dames, heel
vriendelijk en service-gevoelig; daar kan die knurft
in Nice nog een puntje aan zuigen en, uiteraard, een
voorbeeld aan nemen. Voor 63 euro had ik een Mifi
(waar 10 apparaten aan kunnen "hangen"),
compleet geïnstalleerd en werkend op de Mac. De
systeemtaal moest wel in het Frans worden
veranderd anders snapten ze er niks van en nu zit ik
met een Franstalige Finder! Ik krijg hem niet meer
omgezet naar het Nederlands. Nou ja, dat komt nog
wel. Kwart voor zeven ben ik terug op de boot.
Prachtige stad. Jammer dat we niet kunnen blijven.

heerlijk warm in het avondzonnetje. We varen
richting Les Onglous. Daar aangekomen laat ik in
het zicht van het rode lichtbaken dat aan de ingang
van het Canal du Midi staat de plug zakken met 10
meter ketting in 2,5 meter water. We kunnen de
bodem zien. Rust! Even de poten omhoog.
Vijf voor negen. We liggen voor anker en het is stil.
Eeuwig zonde dat ik de stilte moet verbreken om

Kwart voor zeven. We stoten af. De havenmeester
is er niet en eigenlijk heb ik ook geen zin 41 euro,
want dat is het tarief zag ik op een lijstje op de deur
van het havenkantoor, te betalen voor een nacht en
de boot hobbelde nog steeds tegen de stenen kade
op. Wegwezen dus, dan maar ankeren op het Etang.
Dat meer is best groot. In de ondergaande zon
tuffen we helemaal naar het eind, waar het steeds

ondieper wordt. Aan stuurboord staan
mosselculturen in het water. We eten onder het
varen. Ingeborg voert diverse schotels met lekkers
aan. Om kwart voor acht is het al op. Het is nog

tegen de voicerecorder te praten. In het laatste
avondlicht lezen wij, vlakbij het echte begin van
het beroemde Canal du Midi. Je mag hier niet
ankeren als je geen vuilwatertank en nietafbreekbare wasmiddelen aan boord hebt!
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Godzijdank heb ik wel een afbreekbare
vuilwatertank aan boord en ik moet nog even op de
etiketten van de Turkse afwasmiddelen kijken, dat
komt best in orde. Overboord poepen en piesen
mag dus niet want daar houden de mosselen en de
oesters niet van. En de vissen dan, nou? Moeten die
dan niet te eten hebben? Er komt een Engelsman
met gestreken mast naast ons ten anker, nou dan
weet je het wel. Ik ga schrijven.
Half tien. Heb het geprobeerd, maar zit helemaal
vast en word gek van die hitte binnen. Windstil
buiten. Ik wor gek van die stilte. Ga buiten zitten
lezen tot het echt donker is.
Half elf. Naar bed, ik word gek van die insecten. Ik
ga liggen.
Woensdag, 24 juni 2015
Les Onglous - Béziers
Dag

Datum

Woensdag 24 juni 2015

Wind

Weer

Echt wel

Zon, lekker

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

07.30 uur

14.45 uur

19.552 (trip 35,1/
track 33,52)

4653

Wij staan op om half acht, na een gebroken nacht.
Kunnen niet stoppen met gapen, zo slecht hebben
wij geslapen. Vanochtend kwamen drie kerels met
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een speedkruiser visbootje keihard pratend op
vijftig meter van ons vandaan voor anker om te
gaan vissen, op een meer van 12 kilometer lang.
Wat is dat toch?! De vierentwintigste is het. Wat
gaat de tijd snel. Het grote moment is aangebroken:
wij mogen de geneugten smaken van het Canal du
Midi; naar binnen gaan wij, met tromgeroffel. De
Engelsman die naast ons lag is al naar binnen
gedoken. Wij gaan ook, na heerlijk te hebben
gepoept en van een bordje fruit gesnoept.

zeer ondiep hier en daar: 1,3 tot 1,7 meter.
Spannend, even wennen aan het idee dat je
regelmatig door de modder schuift.

Half negen komen we aan bij een sluisje, hadden
we niet op de plotter gezien, die is niet volledig.
Gelukkig staat ie wel in ons boekje, dus dat klopt,
moet wel want het ziet er oud uit. We liggen te
wachten op een opening. Het aanleggen was
trouwens een drama. Er zijn geen voorzieningen
hier. We mochten bij een Fransman langszij gaan
liggen. We maakten een gezellig praatje met hem,
goed voor onze taaloefening. De Engelsman ligt
voor ons met zijn "Dragonfly", die slechts 0,60

Tien voor acht. We passeren Port Les Onglous, ons
eerste midi-stadje, het is een zeilschoolplek, vlakbij
dat grote meer, heeft wel wat, ziet er gezellig uit,
veel bootjes langs beide oevers. Het wordt gelijk al
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centimeter steekt hoor ik later van hem. Hij heeft
de sluiswachter al gewaarschuwd (dat moet bij deze
sluis, want hij kan je niet zien aankomen). De
sluiswachter komt om negen uur en laat ons erin.
De sluiskom is ovaal en klein, maar er gaat veel
water tegelijk in. De kleppen gaan open en het
dondert met tonnen naar binnen. Dat is even
schrikken! Gelukkig gaat het goed en kunnen we
het schip in de hand houden.

Kwart over negen. De vrijheid lonkt! Mooi sluisje,
de eerste van dit soort zullen we maar zeggen. Dat
wordt wat, met nog zo’n 138 te gaan (85 in het
Canal du Midi en 53 in het Canal Lateral a la
Garonne, dat bij Toulouse begint). Ik ga wel
langere landvasten gebruiken want dat is nodig
gebleken.
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Tien over tien. Na een fraai, gezapig tochtje door
een fraaie sloot - want laten we wel wezen:
afgezien dat het gegraven is, kunnen we qua
afmetingen het Canal du Midi toch niet met recht
en reden een kanaal noemen, of wel? - liggen we in
de beroemde ronde sluiskom van Agde en dat is
geen vreugde voor een nieuwkomer. Wat een

lastige sluis! Het ding was oorspronkelijk puur
rond, maar later hebben ze er wat rechte kantjes in
aangebracht. Er zitten deuren in naar drie kanten!
Gekkenhuis. Afijn, na wat gesleep en gesjor aan
landvasten lagen we goed en konden meteen
losgooien omdat ie alweer openging. Die sluizen

hier gaan je niet in je kouwe kleren zitten, dat kan
ik je wel vertellen. Het aantal tegenliggers neemt
toe, het hoogseizoen nadert. Je ziet vooral van die
typische polyester kanaalboten, helemaal
toegespitst op deze vaarwegen: ondiep stekend,
tamelijk breed en net als bij botsautootjes veel
rubberstrips rondom. Ze worden ook verhuurd aan
mensen die helemaal nooit hebben gevaren; er staat
op: Location Sans Permis, maar ze mogen er boven
windkracht 3 Bf niet mee op het Etang de Thau,
want dan splijt de bodem open, echtwaar,
ongelogen, dat vertelde de Fransman bij de eerste
sluis ons. Hij heeft zelf zo’n ding gehad. En ook
hier dragen vele zwaar verwaarloosde of gezonken
boten bij aan de verloedering, of is het: de charme?,
van het kanaal. Bijzondere waterbouwkundige
bouwsels trekken aan ons oog voorbij en hier
beginnen ook de rijen platanen op beide oevers, die
soms een dicht bladerdak boven het kanaal vormen
en zo een bijzonder aangename verkoeling brengen.
De dode bomen vallen ons op, maar gelukkig niet
op ons. De ergste gevallen zijn omgezaagd en de
zielige stompen staan triest over soms behoorlijke
afstanden op een rij. Heel erg jammer.
Tien over half één. We verlaten de sluis bij
Portiragnes, een petite klein sluisje, net als alle
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sluizen hier en zijn op weg naar de sluis van
Villeneuve en dan nog eentje bij Arièges. Het zijn
er al een heleboel, wij verzamelen sluizen, krijgen
er slag van (denken wij, what-a- mistake-a-tomake-a). Van wat er tussenin die sluizen onderweg
te zien is zet ik hier foto’s die voor zichzelf
spreken. We zien velden met hooibalen,
wijngaarden en prachtige vergezichten. Die
Platanen lanen vooral zijn fantastisch! De lichtval
door het bladerdak heen is fenomenaal mooi. We
proberen dat in de foto’s te vangen, maar dat lukt
natuurlijk bij lange na niet.
Vijf voor half twee. We liggen te wachten op de
sluiswachter van Villeneuve tot ie van zijn lunch
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er niet over na. Wat ik wel kwalijk vind is dat zodra
jij binnen de deuren bent, ze deze dichtgooien, en
dat gaat snel kan ik je vertellen, waarna
onmiddellijk 300 ton water van drie meter hoogte
aan de andere kant in de kom wordt gesodemieterd,
zonder dat ze kijken of je behoorlijk vastligt! Ik heb
wat af staan schelden van beneden af. Gelukkig
verstaan ze het niet. Ze blijven glimlachen en
welwillend knikken. Ze geven ook achterlijke
aanwijzingen over op welke bolder je moet
vastmaken met als gevolg dat je, als de klap water
komt, vijf minuten uit alle macht staat te trekken en
te zweten om de boeg bij de muur te houden. Het
personeel van de VNF die dit werk organiseert en
beheert zijn soms bejaarden en jongeren, die
waarschijnlijk niet echt een salaris hiermee
verdienen, maar het als compensatie prachtig
vinden met zo’n indrukwekkend afstandsbedieningskastje in hun blauwe uniformhemd rond
te lopen en de argeloze watertoerist uit Nederland
de stuipen op het lijf te jagen. Nee, nou ga ik te ver.
Ze zijn best aardig en als we "boven" zijn en
mekaar weer, letterlijk, recht in de ogen kunnen
kijken, bedank ik ze voor de attente bediening en
wensen we elkaar "une bonne journée en
"ooievaar" (=au revoir).
Twee uur. We zijn de écluse (= sluis) van Arièges
ook alweer gepasseerd. Het is hier fantasties.

terugkomt (dat doen ze hier allemaal zie je: lunchen
van half één tot half twee). Het aanleggen in de
sluis valt toch niet mee. De ene sluis loopt harder
en sneller vol dan de andere. We gaan
stroomopwaarts, tot waar weet ik niet, Toulouse
denk ik, hebben wij weer, want dat is geen pretje.
Naar beneden zakken is niet moeilijk maar die
lijnen van laag naar hoog op de bolders krijgen is
een "kriem"! In deze sluis hadden we wat
problemen met vastmaken. Als dat maar niet zo
blijft! Die sluiswachters steken geen poot uit, dat
staat niet in de functie-omschrijving. Ze staan
glimlachend of meewarig toe te kijken hoe jij staat
te etteren. Dat zien ze heel vaak denk ik en denken
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Half drie. Net een "major problem" achter de rug,
nog afgezien dat we bij voortduring geen "fix" voor

weet het eigenlijk niet. Ik kreeg een plattegrond van
de stad uitgereikt met uitleg waar de bezienswaardigheden zijn en de supermarkt. Top.
de plotter meer hebben hier (en hoe moet het dan
als het mistig wordt?): de log stond stil. Ingeborg
ging sturen en ik trok de gever eruit. Ik zag er niks
aan, hij deed het gewoon, een beetje rommelen,
terugfrommelen en klaar. Ja, met die hitte hier
wordt alles een "major problem". Je wilt het liefst
doodstil blijven zitten en met je vinger sturen
terwijl de plataanbladeren op dek vallen (als het
maar geen takken worden!) en verder niks. We
lopen nu 10 kno…kilometers door het water en een
wisselend aantal kno…kilometers over de grond. Ik
maak me er niet meer druk om, ik kijk alleen maar
af en toe naar mijn hekgolf of ie niet te groot wordt
voor de oever, vanwege de afkalving zie je.
Kwart voor drie. Motor af in Béziers, tussen twee
sluizen in, in een soort havenkom. De havenmeester kwam net langs om te zeggen dat we naar
zijn kantoor moeten komen. Een prettige man die
zijn best doet ons te informeren over de stad en de
voorzieningen op de kade. We nemen geen
stroomaansluiting en geen water, beide hebben we
in overvloed momenteel; ik moest de stroom tussen
de hondekooien opdweilen! Voor het liggen moeten
we 19 euro betalen. Is dat veel? Ik dacht van niet,

Vier uur. Petras belde. Hij gaat de mast naar
Pauillac brengen, begin juli ergens. Hij kan daar
dan wel een tijdje liggen, zei hij. Wij hebben van de
schipper van de "Dragonfly", die ervaring heeft met
Pauillac, gehoord dat ze de mast gewoon op een
publieke kade neerleggen zonder noemenswaardig
toezicht. Nee, nee, volgens Petras is dat dik in orde
daar, komt allemaal goed, wij zorgen ervoor dat het
in orde komt. Christus, hoe lul je in steenkool Duits
daar nou tegenop?! Het is duidelijk: gevoegd bij de
sluiservaringen tot nu toe, de benauwende ondiepte
van het kanaal en de bloedverziekende hitte, jaagt
deze ontwikkeling de spreekwoordelijke kogel door
de spreekwoordelijke kerk: we scheuren a.s.a.p.
naar Pauillac om meneer Petras daar (hopelijk)
voor te zijn en op te wachten tot ie komt met mijn
paal. Ik zal hem begin volgende week nog een keer
bellen om te vragen of ie het moment van transport
zo lang mogelijk kan uitstellen, want in Napoleon
ligt ie beter dan in Pauillac. Wat een toestanden!
Daar gaan onze romantische ideeën over een
idyllische trip in de Midi: pfffft, met de hete wind
het raam uit.
Vijf uur. Leuk gesprek gehad op de kade in de
schaduw met een paar Australische (hij) Nieuw
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Zeelanders (zij) uit Canada (de vriend die kok is)
die speciaal zijn overgevlogen uit hun drukke baan
om hier drie weken heen en weer te varen met zo’n
brede toeristische dubbeldeks botsboot. Snap je dat
nou? Het gesprek was overigens vertrouwelijk van
karakter, kan er niks over zeggen. We gaan nu
eventjes de stad in, ondanks mijn gammele knie.
Acht uur. Terug van de stad. Mooie stad, tenminste
wat wij ervan gezien hebben, een mooi park,
indrukwekkend oorlogsmonument en een
beeldengroep boven in het park. We dwaalden wat
rond over een prachtige avenue en een fraaie place
(= plein). Zagen een standbeeld van Baron Ricquet,
die zijn ziel en zaligheid (en zijn fortuin)
legde in het realiseren van het Canal du Midi
(in de zeventiende eeuw!). Er waren
voorbereidingen in volle gang voor een feest
in de stad vanavond. Eerst wilden wij daar
wel op wachten, maar naarmate de wandeling
vorderde nam de zin af. We "scoorden" een
sobere kerk, waar wij een tijdje genoten van
klassieke muziek die uit luidsprekers kwam.
Een rustpunt. Ik wist niet dat ik dat nog kon,
rusten. In een buurtsuper kochten wij wat
leeftocht en maakten ons op voor de afdaling
naar de "haven", die ons voerde over een
avenue die uitsluitend werd bevolkt met
mensen van niet Franse origine, maar wel
afkomstig uit de Franse overzeese
gebiedsdelen. Ontzettend veel winkels met
Oriëntaalse produkten, halal slagers,
enzovoort. Heel opmerkelijk. Het is eigenlijk
te warm voor dit soort uitstapjes. Toch was dit een
fijne dag. Ik ga nu even wat schrijven en wat eten,
kopje soep met een broodje brie, proberen wat
gedisciplineerd te worden want ik lig behoorlijk
achter.
Ik moet nog even wat zeggen. Het is nu over
twaalven. Ik ga naar bed. De hele avond zitten
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schrijven. Begonnen en weer gestopt omdat ik
vanwege de warmte geen zin meer had. Daarna
weer twee uur aan het etteren geweest. Toch nog af
gekregen. Anneke skypte, dat was wel even leuk.
Ingeborg kwam daarvoor zelfs uit haar bed. Nu kap
ik er echt mee. Morgen weer een dag.
Donderdag, 25 juni 2015
Béziers - Port de la Robine
Dag

Datum

Wind

Weer

Donderdag

25 juni 2015

Zie gisteren

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

09.15 uur

16.45 uur

19.600 (trip 47,4/
track 39,67)

4660,5

Zeven uur. Up and about. Ik ga naar de olie kijken.
Heb stukje afgemaakt, kwartiertje werk, moet
alleen de fotootjes erbij zoeken. Ik moet nu van
Ingeborg even de olie van de motor nakijken en
daarna gaan we boodschappen doen en weg.
Kwart over zeven. Kwart litertje erbij. Laatste keer
was in Port Nap. en sindsdien hebben we heel wat
uurtjes gemaakt. Niet verkeerd, wel die motoruren,
niet het verbruik.
Half negen. 22 juni is af. Boodschappen doen in de
Casino supermarkt. Die zit in een groot modern
winkelcentrum, niet ver van de haven. Met drie
kwartier zijn we klaar en terug op de boot.
Tien voor tien. We zijn de eerste sluis met alle
gehannes die dat met zich mee brengt, alweer uit en
varen over een aquaduct dat over een rivier heen
gebouwd is, dit moet het mooiste in zijn soort zijn
van het Canal du Midi hebben wij gelezen. Helaas
kunnen wij niet goed over de muur kijken

Elf uur. De Fonserannes sluis hebben we ook achter
de rug. Dat is een motherfucker van een complex

zeg! Het zijn 7 sluizen achter elkaar en aan elkaar
vast. Er kunnen twee, hooguit drie boten tegelijk
per sluiskommetje naar boven worden geschut en je
moet beslist een mannetje op de sluis hebben staan
die met je meeloopt om je lijntje vast te houden en
mee te nemen of om het aan te pakken. Wij hadden
het geluk dat Jacqueline, een in Zwitserland
wonende Nederlandse erg geïnteresseerd was in ons
en op alle sluizen meeliep. Het hele (Zwitserse)
gezelschap waar ze mee was, was bereid een half
uurtje op haar te wachten. Het hele complex zag
trouwens zwart van de toeschouwers. Het was ook
zeer spectaculair het geweld te zien waarmee
tonnen water elke keer onder de deuren door de
kom in bulderden. Voor ons was het niet echt een
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pretje. De boot werd met geweld omhoog gegooid.
We kregen er allebei kromme vingers (om van
kromme tenen maar niet te spreken), rugpijn en
krakende knieën van. De boot die met ons mee
omhoog ging was een tripperboot, gevuld met
ouden van dagen die voor Ingeborg

maar van mij mag het "iets minder wezen" van dit
soort. Dit doen we nooit meer, tenzij volledig
behangen met hydraulische boeg- en hekschroeven
en geen diepgang. Met de Bruijs wordt het dus ook
niks, want die steekt 1.35 m. De kanaalbakken
schijnen het allemaal moeiteloos aan te kunnen.
Wij werden echter steeds met de boeg tegen de
sluismuur gesmeten. Ik had algauw twee grote
stootwillen permanent aan de preekstoel hangen,
dat begrijp je. We namen hartelijk afscheid van
Jacqueline, die op elke sluis gezellig met Ingeborg
heeft staan babbelen. Over en weer fotootjes maken

applaudiseerden toen die een landvast met succes
om een bolder lasso’de. Na ruim drie kwartier
waren we "boven", een spectaculaire ervaring rijker
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natuurlijk. Afijn, dat was dan weer dat. We richten
de blik naar voren tot de volgende bocht in de
prachtige "Sloot du Midi". Ik ben overigens zeer
verbaasd dat een Johnson waterpomp zoveel
modderwater kan verwerken, complimenten hoor!
Maar dit terzijde. Op naar Capestang. We hebben
de hele dag voor ons. Helaas zit de boot met de
oudjes voor ons, die gaat niet zo hard.
Het kanaal kronkelt door het warme land. Ook hier
veel zieke en dode platanen, als er een wit kruis op

staat zijn ze ten dode opgeschreven; worden ze
omgehaald, ooit. Veel zijn al omgezaagd, getuige
de kale plekken langs het kanaal. We varen met
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1100 toeren, harder kunnen we niet met die
tripperboot voor ons. Hoeft ook niet.
Kwart voor twaalf. Colombiers, een stadje met een
mooie kerk trekt aan ons voorbij. Een heleboel
boten aan de kant. Geen plaats voor passanten zo te
zien. Alles ligt hartstikke vol. We zijn ook niet van
plan te stoppen. De bejaardenboot keert na
Colombiers. Wij wensen hen "bon voyage en
ooievaar" en krijgen in koor hetzelfde terug!
Zij nemen dezelfde route terug, ze kunnen
trouwens niet anders. Terug door die Fonserannes
sluizen lijkt we wel leuk; je laat je op je gemak
zakken. Het zou wel leuk geweest zijn met de
Bruijs kotter: langs de Atlantische kust, dan de
Gironde op en door het Canal du Midi naar Zuid
Frankrijk en via de Rhône weer terug naar
Nederland en dat alles in 1 seizoen. Jammer, is dus
niet te doen, of ze moeten drastisch gaan uitdiepen.

Iets over twaalven ploegen wij door de "Tunnel de
Malpas", onze eerste tunnelervaring. Gelukkig
kunnen we de uitgang zien anders kregen we last
van claustrofobie en van tunnelvision.
Het valt me op dat we tot nu toe geen enkele liveaboard tegenkomen met zijn mast plat, afgezien
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van de "Dragonfly" die gisteren Béziers
voorbijgevaren is. Alleen maar van die kanaalboten
en een enkel stalen Nederlands motorjacht, meestal
onder vreemde vlag.
Half een. Het landschap wordt heuvelachtiger, we
komen met die sluizen natuurlijk ook steeds hoger
te varen. Fraaie cypressen en andere boomsoorten,
mooie vergezichten, prachtig hoor!
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Eén uur. Poilhes gepasseerd. Een heel mooi,
schilderachtig plaatsje met goede

moeten organiseren (lees: meer moeten betalen;
niet tegen van de Wetering zeggen).
Tien voor twee. Het plaatsje Capestang gepasseerd.
Daar is een bruggetje waar heel veel boten voor
zijn blijven liggen om de eenvoudige reden dat ze
er niet onderdoor kunnen. Dat bruggetje is de
maatstaf voor het Canal du Midi, als je daar
doorheen kunt, kun je alles "pakken". Wij pasten er
met gemak in, no worries.
Tien voor half drie. De trage boot voor ons is

afmeermogelijkheden. Daar kon je goed
liggen, moeten we onthouden. Maar die zijn
er zoveel hier, van die plekjes waar je wel
een week zou willen liggen. We doen het
niet, er zijn te veel onzekerheden rond de
mast. Mijn eigen schuld, had het beter

gestopt en we schieten iets beter op, richting
Argeliers.
Tien voor vier. We naderen Argeliers. Er komt een
binnenvaartschip op ons af. Ingeborg staat aan het
roer. De herrie van de cicaden in de bomen is
oorverdovend. Hele horden Calimero’s
(=wielrenners) komen langs op het jaagpad dat
langs het hele Canal du Midi loopt, dat is in de
moderne tijd dus mooi een toeristische fiets- en
wandelroute geworden. Het binnenvaartschip blijkt
omgebouwd te zijn tot woonschip.
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Tien over vier. Voorbij Argeliers. Zojuist, vlak voor
een brug, liepen we een beetje vast, met 1,3 m op
de dieptemeter. De schroef en de as maakten een
enigszins ratelend geluid en de dieptemeter geeft
plotseling diepten tussen 3 en 19 meter aan. Dat
zijn momenten waarop je ondanks de hitte
kippenvel krijgt en de haartjes op je armen
overeind gaan staan. Moving on. Ik zie een bord:
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"note your time". Je kan je eigen snelheid
controleren, of je te hard vaart of niet. Een volgend
bord zegt: als je minder dan 10 minuten hebt
gevaren tot aan dit bord, was je te snel! Geinig. Wij
bleven onder de maximum snelheid (8 kilometer
per uur).
Half vijf. Port de la Robine wordt het niet,
tenminste niet in het plaatsje. Geen leuk plekje te
zien, er staat een luidruchtige fabriek. Ook hier veel
oude binnenvaartschepen van Nederlandse origine.
Een eindje verder, direct na een aquaduct is een
kade met een snackbar-achtig restaurantje en een
eenvoudig terras. Daar stoppen wij. Je mag daar
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gratis liggen. Geen verplichting om te eten, niks.
Eerst drinken we op het terras een biertje en een
Oranginaatje. Daar waren wij wel aan toe. Praten

met een Engelsman van een jaar of vijftig en zijn
dochter, die met een trailerbare boot met gestreken
mast aankwamen. Hij had het al vaker gedaan, door
het Canal. Had goeie tips. Het meisje zat er stil bij.
Hij heeft een verbogen blad aan de schroef van zijn
buitenboordmotor, een Honda van 20 pk. Een
beetje groot voor dat bootje. Ja, als we niet zeilen,

gaan we waterskiën, zei hij. Is dat je dochter vroeg
ik, toen de tijd rijp was. Neen, zij is mijn
verzorgster. Kijk, dat doet ie goed.
Na met Linda te hebben geskypt (er komt een
hittegolf aan in Frankrijk met temperaturen van 35
tot 45 graden, dat is erg heet!) gaan wij "uit eten".
Het worden diverse hapjes van de Tapas-kaart
(lees: snack kaart), de enige kaart die ze hebben.

Het is te veel en de restanten gaan in de doggy-bag,
daar kunnen we de komende dagen ons brood mee
beleggen. Na den eten lopen we over een steil pad
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door het bos naast de boot naar beneden onder het
aquaduct en ik ga pootjebaden in de ijskoude rivier.
Er is een dieper stukje waar we morgenochtend ons
gaan wassen, geweldig! Ik had meteen al zin om
me te laten vallen, maar ik had te veel kleren aan.
Terug op de boot probeer ik te schrijven. Dat hou ik
vol tot kwart voor elf. Ik kom aardig ver en heb de
foto’s al uitgezocht, maar ik hou het voor gezien,
het is te warm, te benauwd. Ik wil liggen en slapen.
Buiten is het inmiddels 10 graden koeler dan
binnen; de boot is te goed geïsoleerd! De cicaden
zijn stil, waardoor je nu de fabriek verderop kan
horen, maar niet al te erg.

Vrijdag, 26 juni 2015
Port de la Robine - La Redoute
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Dag

Datum

Wind

Weer

Vrijdag

26 juni 2015

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Windveren, morgen
harde wind
Logstand

09.30 uur

15.30 uur

19.635 (trip 34,9/
track 28,28)

Motoruren
4666,5

Kwart over zes. Goed geslapen en ik ga nu maar
eens eventjes aan de slag, dat lijkt me een goed
begin van de dag, hier aan de kade van Porte
Minervoise, want zo noemt de snackbar zich. Ik
hoor de vogels kwinkeleren. Er valt van alles op
dek, zaden, beestjes, takjes. Vannacht niks gemerkt.
Tien over half negen. Stuk van 23 juni eindelijk af
en op de weblog gezet. Nu ga ik me bepalen tot
deze dag. We gaan met z’n tweetjes lekker
badderen in de rivier onder het aquaduct. Klinkt dat
even leuk; gaan we echt doen! Het stervenskoud
wezen zo op de vroege ochtend, maar dat is goed
voor het rondpompen van het bloed. We zullen wel
snel opwarmen want het belooft volgens mij weer
een pittig warme dag te worden; de zon schijnt en
je hoort de krekels alweer krikkelen, een enorme
herrie.
Kwart over negen. Weer op weg. Heerlijk bad
gehad in het glasheldere koude water van de rivier
onder het aquaduct. Daar knapten wij enorm van
op, een werkelijke "boost" voor onze dynamiek!
Zeer verkwikkend. Zouden we eigenlijk elke dag
moeten doen. Ingeborg wilde er zelfs eigenlijk niet
uit.

Nu zijn we op pad, hebben Port de la
Robine achter ons gelaten en voor ons
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liggen vele bochten en sluizen die overwonnen
moeten worden en hopelijk niet teveel tegenliggers.
Half tien zijn we bij Port Somail, ook heel leuk,
knus, leuke terrasjes aan het water, bootjes, very
touristicky. We kwamen de Engelsman onderweg
tegen met zijn verzorgster. Zijn schroef had ie in
alle vroegte recht getimmerd. Waar ie nou vandaan
kwam is mij een raadsel want hij zou
"downstream" gaan. Zeker brood wezen halen in
Port Somail en nu weer terug.
Kwart voor tien. Lekker varen zo, door het

kronkelende kanaal, het is dat we weten dat het
gegraven is, anders….. De begroeiing is
afwisselend: platanen, eiken, en andere soorten die
ik niet ken. Mooi hoor.De wind lijkt uit het noorden
te komen of noordwest. We nemen bocht na bocht,
ik word er duizelig van . Eigenlijk varen we te
hard. Achter ons komt een kanaalboot aan die nog
harder gaat. De diepte is zo gering dat ik gas terug
moet nemen, want door de zuiging ga ik toch niet
harder. Ik laat de kerel, een dikke ongeïnteresseerde
vent, met zijn splijtbak passeren; ik moet dat
zenuwengedoe niet achter me hebben. Ik kan niet
alle leuke, mooie, karakteristieke, fotogenieke,
schilderachtige plaatsjes noemen, slechts een
enkele noem ik, anders word ik een soort Rod
Heikell, gaan we niet doen. Vandaar het ritsje foto's
zonder commentaar hieronder.
Kwart over tien. Ventenac Minervois achter ons
gelaten. Mooi plaatsje met mooie ligplaatsen onder
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een kasteelachtig gebouw. Deze schrijven we op.
Iets om te onthouden.

Half twaalf. Sluisje gehad bij Argens Minervois,
een eindje voorbij Roubia. Gaf weer nieuwe, kleine
probleempjes. We wilden aanleggen om eerst te
kijken maar werden gewenkt door een bejaarde
mevrouw met het inmiddels bekende afstandsbedieningskastje in haar handen. Wij erin achter de
dikke man met zijn hondje en naast een stalen boot
van een Engelsman. Eerst weigerde ze ons touwtje
aan te pakken. Keek een beetje wezenloos om zich
heen. Uiteindelijk deed ze het toch. Voort gaat het.
Prachtig landschap, mooie bouwsels en wandelaars
die ons enthousiast groeten. Het lijken wel
pelgrims, op weg naar het een of ander, net als wij,
net als iedereen.
Tien voor half één. Sluis van Pechlaurier gehad.
Ook weer moeilijk, moeilijk, tis echt wennen.

Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

90

Gelukkig was hier een jong meisje baas over de
afstandsbediening, zij wilde wel een touwtje om de
bolder heen doen en ze wachtte ook geduldig tot we
klaar waren met vastleggen; zij was de eerste.
Tien minuten later: bij de dubbele sluis van Ognon.
Hier moeten we een uurtje wachten tot de lunch
van de sluiswachter gedaan is. Kan ik mooi een
paar plaatjes schieten van de sluis en van de boot
vanaf de sluis enzovoort. De plotter stopte ergens
bij Port Somail met het geven van een ruwe schets
van het kanaal. We zien nu alleen nog maar ons
droppie met het lijntje erachter over het land. ik kan
hem niet uitzetten omdat ik dan ook geen
dieptemeter meer heb en geen bootsnelheid; alles is
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gekoppeld en eigenlijk is het wel geinig om te laten
zien waar we ergens "op het land" zitten. Gelukkig
hebben we een SHELL-kaart van Frankrijk bij ons.
Half twee. Deze sluis van Ognon hebben we ook
weer gehad. Heb ik eigenlijk wel een sluisknul
gezien? Ingeborg ging nu alvast op de sluis staan
om mijn lijn op te vangen. Ik vaar de kom in, leg de
boot stil, bij voorkeur aan bakboord vanwege de
schroefwerking, en ren dan als een gek naar het
gangboord om een lijn op de middenbolder op te
werpen naar Ingeborg. Vervolgens als een haas de
landvast op de voorste bolder naar boven gooien en
dan de achterste landvast aangeven en dan de
midden landvast weer loskoppelen. Ingeborg houdt
boven de voorste landvast strak en ik beneden de
achterste. Dat belet de boot niet om onder druk van
het binnenslaande water met de boeg tegen de kade

te smakken, want die sluiseikels letten in het
algemeen helemaal niet op of je wel of niet vastligt:
zodra de deuren achter ons dicht zijn, gaan de
luiken onderin de deuren voor ons met een klap
open en barst het gedonder los. Dit alles gebeurt
hydraulisch. In dit geval had ik wel gewild dat het
ging als in de tijd van meneer Ricquet: met de
hand. Dan hadden wij tenminste de tijd om adem te
halen. Godsamme, wat een zenuwelijers. Gelukkig
vangen de grote stootwillen aan de preekstoel tot
nu toe de klap keurig op. De motorboten hebben
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hier geen last van, hebben een stompe boeg en
liggen strak in het geweld tegen de kade gedrukt.
Het is bijna half drie. We zijn Homps gepasseerd.
De snelheid is 8 kno….kilometer over de grond,
misschien iets te hard, maar we trekken momenteel
nauwelijks golven als ik achterom kijk, dus het
moet maar.
Vijf voor half vier. Aangekomen in La Redoute.
Aanbevolen. Qua aanlegplaats dan. De Fransman
voor ons pakte ons touwtje aan. Geen voorzieningen, wel een kikkertje hier en daar, maar je
moet ook een pen bij je hebben om in de grond te
slaan en dat had ik. Binnen 30 seconden had ik hem
vanonder de vloer voorin opgediept. We moesten
overigens keren omdat ik verderop wilde kijken,
maar daar was het minder. Dan blijkt dat de diepte
echt hachelijk is: ik liep bijna met het roer vast aan
de oever. De bagger spat om je oren, bij wijze van
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spreken dan, hele wolken kolken omhoog en iedere
keer denk ik: dat kan toch niet door die pomp en
het koelsysteem heen?! kennelijk wel want het gaat
al tig kilometers en sluizen goed. Het was
bloedheet en we installeerden ons meteen met een
glas op de kant in het gras en in de schaduw van de
bomen. De vliegen zijn een bezoeking, wilde ik
nog even kwijt. In de boot is het 35 graden. Ik stuur
een chat-bericht via Skype naar Karin, één van de
drie zusters van Ingeborg, die in Zuid Frankrijk met
vakantie is, om te vertellen waar we nu zijn en waar
we morgen en overmorgen ongeveer plusminus
maximaal kunnen zijn. Ze kan dan zelf bekijken of
het mogelijk is langs te komen, zou leuk zijn. Even
later krijgen we een berichtje dat het niet gaat
lukken. Jammer!
Half zes. We zitten al een tijdje aan de kant, lekker
dutten in de schaduw van de plataan ("Och Daan,
Daan wat heb je gedaan Daan, daar onder
die plataan"). Ingeborg ontdekt weer rooie vlekken
in mijn gezicht. Ik moet mijn hoed nou eens gaan
dragen van haar. En dat met die hitte. Om wat te
doen te hebben ga ik rommelen met een grote lap
vitrage om de ingang van de boot vlieg- en mugvrij
te maken. De koelkast staat al de hele dag

maximaal op vriezen. De accu’s blijven evengoed
voor 100 procent vol. Het is geweldig zo goed als
de zonnepanelen het doen, in combinatie met de
kapokkussens op het deksel van de koelbox en die
fantastische accu’s van juli 2014, gekocht in
Preveza.
De computer gaat weer hard: het MB-verbruik via
Orange bedoel ik. Ik stop er even mee. Ik ga in mijn

kantoor aan de kant zitten lezen, lekker koel. Saves
laat schrijf ik 24 juni en begin aan de foto’s maar ik
donder boven de computer in slaap. Dan maar
naar bed.
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Zaterdag, 27 juni 2015
La Redoute - Carcassonne
Dag

Datum

Wind

Weer

Zaterdag

27 juni 2015

Harde wind NW

Niet altijd zonnig

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

09.00 uur

19.15 uur

19.678 (trip43,2/
track 34,35)

4675,5

Kwart voor vier en het stormt buiten, in La
Redoute. Ik moet kijken naar mijn lijntjes. Hoe
krijgen ze dat voor mekaar hier in Redoute, zo’n
harde wind?! Een rare gewaarwording, gierende
wind en hard ruisende bomen. Nog net geen golven
met koppen in de sloot. Gelukkig komt de wind
schuin van voren in zodat we met de kop in de
wind tegen de wal gedrukt worden. De voorste lijn
zit op een heuse kikker. Ik hoop maar dat ie niet uit
het hout van het plankier wordt gerukt. Er staat
geen kracht op de lijn om de pen die ik in de grond
heb geslagen. Ik ga weer naar bed.
Acht uur. Wij konden ondanks de hitte gisteravond
in de boot best goed in slaap komen. Het waait nog
steeds. Ik ben kwart voor zeven eruit gegaan en heb
verder gewerkt aan de foto’s bij 24 juni. De
computer staat nu de laatste foto’s erin te stampen;
het gaat erg traag. Waarschijnlijk niet zo’n goede
dekking hier in La Redoute. Zometeen vuilnis
wegbrengen en brood halen, kunnen we meteen het
dorpje bekijken. En dan maar weer een deurtje
verder. Een voordeel van die wind kan zijn dat het
misschien niet zo heet wordt vandaag? We zullen
zien. Na het ontbijt wandelen we het dorpje in. Dat
is niet zo bijzonder, niet echt fraai. Het bestaat uit
een lange hoofdstraat met een boulangerie. Ergens
moet een kasteel staan, maar we gaan niet op zoek.
Morgen of overmorgen zien we die wel in
Carcassonne, daar hebben ze er ook eentje en wat
voor één! Verder dan die boulangerie gaan we niet.
Twee lekkere artisanale stokbroden en twee
Chaussons aux pommes is de oogst. Als we
terugkomen op de boot staan de foto’s op de
weblog en kan ik op de knop publiceren drukken.
Het is nu kwart over negen. Ik denk dat we zo maar
vertrekken?
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Half twaalf. Zes sluizen gehad, waarvan drie
dubbele: de sluis van Puicheric (zo heet het dorpje),
de sluis van l’Aguille en die van St. Martin. De
sluiswachter van l’Aiguille is een echte kunstenaar,
als hij al die kunstige standbeelden op zijn erf zelf
gemaakt heeft tenminste.

Dan is Fonfile aan de beurt met drie sluiskommen.
Nu gaat Ingeborg als standaardprocedure voor elke
sluis aan wal en loopt naar de sluis toe. Ik vaar dan
langzaam langs het gedeelte waar dat meestal
makkelijk kan en zij springt. Telkens weer een
hachelijke zaak natuurlijk. Zij vindt dat ik te hard
ga, maar ik moet enige snelheid behouden om
bestuurbaar te blijven in de baggerbak die dit
kanaal is. Ze kan het! Als een jonge hinde springt
zij over de reling en rent naar boven, de sluis op.
Ondertussen vaar ik langzaam de kom in en dan
herhaalt zich telkens het proces van touwtjes
opgooien, rennen in het gangboord en schrap zetten
tegen de zondvloed.

Twaalf uur. Fonfile ook weer achter de rug, op naar
"die van Marseillette"! Ah, een bakje koffie met
een Chausson aux pommes, gaat er altijd in. Te
12.20 uur leg ik aan stuurboord de boot tegen de
boomwortels. De sluis draait pas om 13.30 uur
weer. Lunchtijd. We wandelen een beetje rond over
de sluis en maken foto’s. Op weg daar naartoe
schiet een forse slang over het pad, we schrikken
ons dood. Het blijft hard waaien.
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Twee uur. Na Marseillette hebben we acht kilometer
te varen naar de driedubbele van Trèbes. Ik denk
dat we daar maar stoppen, dan is het wel mooi
geweest voor vandaag. We zijn alweer moe.
Vier uur. Dat is een tijdje geleden dat ik dat laatste
zei, zeg! We zijn Trèbes voorbij. Een heel mooie
stek, daar niet van, maar stervensdruk. Er was wel
plek, maar daar voer ik voor ik het wist aan voorbij
en omkeren durfde ik niet meer en nu varen we in
het aquaduct van Orbiel, o nee, we zijn daar ook

alweer voorbij. Dat blijkt moeilijk te zijn: beslissen
waar je gaat liggen, je moet erg snel zijn, je bent er
zo voorbij en er is geen weg terug, niet met een
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zeilboot van 12 meter en met (iets van) een kiel. Ik
denk dat we nu wel in Carcassonne zullen
uitkomen. Nog zeven sluizen, tot zeven uur, dat
moet kunnen. Ingeborg vindt het veel te veel, ik
eigenlijk ook want mijn handen doen
verschrikkelijk zeer van het trekken aan die
touwen, ik krijg er jicht aan mijn vingers van en het
waait nog steeds als de pieten. En zal ik je nog eens
wat vertellen? De zon is verdwenen!
Half vijf. We liggen voor de sluis van Vildubert en
het ziet er schattig uit hier, heel schilderachtig. De
sluis is dicht, ze laten ons even wachten. Een
goedlachse Italiaan op zo'n huurbak, die heel goed
Engels spreekt en daarstraks voor ons uit voer met
drie vrouwen, een andere man en drie kinderen aan
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boord, legt achter ons aan en komt naar ons toe om
zich te verontschuldigen voor zijn vaargedrag
(zwabberen als een dronken kerel over het kanaal),
toen wij hem wilden passeren. Hij had die boot net
opgehaald en het was de eerste keer dat ie zo’n
ding bestuurde. Lache man. Wel vervelend dat ie
gelijk met ons de sluis in moet straks. Er gebeurt
echter niks. Ik vind het niet erg als de sluis niet
draait, blijven we lekker liggen hier, gaan we straks
Cobben op de kant. Helaas schudt de Italiaan de
sluiswachter wakker en daar gaan we weer, aan het
werk!

"helse kwelling", alhoewel het begint te wennen,
moet ik zeggen en je wordt er sterk van, zeggen ze.

Hop, weer een sluis gepasseerd. Kwart over vijf.
Dit was de vijftiende vandaag, nog vijf te gaan en
dan zijn we er, dat redden wij.

Tien voor half acht en "we liggen voor Pampus";
voor de laatste sluis die we wilden pakken. Hij
draait niet meer - ze stoppen om zeven uur - maar
dat is niet erg want we liggen mooi midden in de
stad! Net voorbij de spoorbrug aan een prachtige

Vijf over zes. De zoveelste sluis. Nu nog een enkele,
daarna een dubbele en bij Carcassonne nog een
enkele. We worden een beetje moe, ik weet niet
meer wat ik moet vertellen. Alles is even mooi, veel
bomen, veel landschap achter de bomen, dorpjes,
kerkjes, mooie huizen, droge grasbermen,
bruingroen water met griezelige ondiepten; de
kielbalk zal wel hartstikke kaal zijn. Al die sluisjes
zijn ook allemaal even lieflijk omzoomd door fraaie
bomen, een schilderachtig sluiswachtershuis, soms
een moestuin, met meestal fraaie vergezichten
achter de bomen, typisch "Frans" sfeertje. Alleen
dat naar beneden donderende water is telkens een

Kwart voor zeven. Op de één na laatste sluis voor
Carcassonne vroeg het sluismeisje voor ze de
poorten van de hel open zette, of we er klaar voor
waren! Ongehoord! Dat was een "first"; dat beste
kind! Carcassonne komt naderbij, dat is duidelijk:
tussen de bomen door krijgen we opeens een
prachtig panorama voorgeschoteld van de
Middeleeuwse vesting in de verte! Geweldig, daar
komen we voor!
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houten kade, de juiste hoogte voor de stootwillen,
een electra- en waterpaal met een lampje erop. Dit
gaat geld kosten, wedden? Kan me nu niet schelen,
we liggen, doodmoe en kijken naar het stadsleven
om ons heen. Naast het houten plankier, dat
onderdeel is van een wandel- en fietspad langs de
waterkant, is een hellende strook keurig gemaaid
gras met daarachter de weg, waar auto’s af en aan
rijden. Aan de overkant van de weg zijn restaurants,
ik zie een pizzeria "l’Italia" en daarnaast een
karaoke bar. Oei, het is zaterdag. Als dat maar goed
gaat. Voor ons ligt een omgebouwd binnenvaart-

krijgen van de richtingen in deze toch wel grote
stad.
Half elf. We zijn het centrum aan het doorkruisen.
De winkels zijn dicht, de straten bijna leeg, niet
echt gezellig nu. Het is nog erg warm, benauwd
bijna. Het lopen kost moeite. De straten staan
overwegend haaks op elkaar, zien er aardig uit, hier
en daar een plein, waar het wat drukker en
gezelliger is met redelijk bevolkte terrassen. Er is
een kathedraal aan de rand van het centrum, die in
de steigers staat en dichter bij de haven staat er nog
eentje, echt Middeleeuwse gevaarten. Die moeten
we overdag maar eens bekijken. Heel opvallend is
dat alle straten schoon zijn, geen rondslingerend
vuil! Bij de haven zijn veel restaurants en er is een
supermarkt. Alles bij de hand dus. Mooie stad.
Elf uur. In de kuip. Zere voeten. Nog moeier dan
eerst, ik moet er niet aan denken nog een
sluiskolkje te moeten nemen. Ik neem nu liever een
kelkje. We hebben het gehaald: Carcassonne, we
zijn er! De droom van ons leven, hij is gerealiseerd!
Wat een ontgoocheling is het dan eigenlijk als je er
bent. Ik had me het liggen in het kanaal hier wel
iets idyllischer voorgesteld. Ligt aan mij. Morgen
naar de "Cité", de beroemde Kathaarse
middeleeuwse vestingstad, dat is een kilometer of
drie hiervandaan. We gaan op wielen, lopen in die
hitte is geen optie.

schip en vóór hem een Engelsman met een soort
Nelson, een snelle motorboot, uit Jersey. Meer
boten liggen er niet. Af en toe raast een trein over
de brug achter ons.

Half twaalf. Net getuige geweest van een
verschrikkelijke ruzie tussen Italianen op het terras
van de Pizzeria. God, wat ging die kerel tekeer zeg,
tegen zijn vrouw waarschijnlijk, terwijl ie
opgewonden gebaarde en rondsprong met een baby
op zijn arm. Die vrouw riep ook dingen terug, maar
had niet zo’n harde stem. Een andere man, z’n
zwager of z’n broer zeker, was onverstoorbaar aan
het werk met stoelen en tafels opruimen, de
geraniums water geven, terwijl de schreeuwer
schreeuwde. Dit was puur straattheater, eigenlijk
niet leuk maar toch ook weer wel, een prachtige
uitsmijter voor deze dag.
Twaalf uur. We gaan liggen (in bed).

Half acht. Ik denk dat ik maar een tukje ga doen.
We eten niet vanavond, we hebben deze week al
een paar keer gegeten en dan ga ik vannacht wel
een verhaaltje schrijven.
Tien uur. Je houdt het niet voor mogelijk maar we
gaan een wandelingetje maken door de stad. Al die
tijd hebben we liggen lezen en maffen buiten in de
kuip, terwijl het stadse kabaal om ons heen raasde,
zo voelde het tenminste aan. Ik heb nog wel even
rondgekeken bij de sluis, waar de capitainerie is en
om even de sfeer op te snuiven en om een idee te
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Zondag, 28 juni 2015
Carcassonne 2
Zondag, beldag. Het is tien over tien en ik ben nu
pas klaar met het stukje over 25 juni. Jongens, wat
een bevalling! Ik begin al verhit te worden op dit
tijdstip. Ik heb er erg veel foto’s bij gefrot, zeker
een stuk of zestig, kan het niet laten maar dat moet
echt minder want het vertraagt het
verschijningsritme. De havenmeesteres klopte een
uurtje terug op de boot, een meisje met een lijstje,
eigenlijk leert ze nog voor meesteres, ze is pas 14
of 15 denk ik. Op het lijstje stonden de tarieven, die
ze omstandig aan ons uitlegde, hoe dat zo kwam en
zo; heel lief. En of we zo vriendelijk wouden zijn
naar de capitainerie te komen en als we wouden
mochten we nog een nacht blijven. Da’s fijn,
tuurlijk, kind, opa komt zo (en neemt oma mee)
maar ik moet eerst even een ei leggen, goed? Ja
hoor, ze had niet echt haast. Nou, het ei is
inmiddels gelegd en gepubliceerd, dus we kunnen.
De boot wordt hermetisch afgesloten (dat wordt
wat als we terugkomen, de luiken zullen wel bol
staan) en gewapend met fototoestel en portemonnee
tijgen wij naar de capitainerie. Na het betalen
willen we meteen door naar de Cité: het waarom en
waarvoor van deze queeste. Het meisje zit aan het
bureau van de havenmeester en zegt dat deze zo
komt, is even een boot helpen afmeren. Kijk, zie je
wel, ze is nog maar een leerling. We maken van de
wachttijd gebruik bij een informatiekiosk die we op
weg hierheen zagen te vragen waar het trammetje
naar de Cité vertrekt. Ach meneer, zegt de
mevrouw achter het loket in antwoordapparaatEngels, da’s nou jammer, zondag is de enige dag
dat ie niet rijdt, u zult een taxi moeten nemen of
anders lopen, een kilometer of drie door onze
mooie stad. Godver, en dat met die hitte. Gelukkig
heb ik mijn bergschoenen aan. We krijgen een
stadsplattegrond waarop de kortste wandelroute
wordt aangegeven, bovendien staat daar ook een
stratenplan van de Cité op. Wij blij. Goed, dan
maar lopen. Op het havenkantoor heeft de
havenmeester inmiddels zitting genomen achter
zijn bureau. Hij stelt zich formeel, met handgeving
en dergelijke, voor! Zeker omdat het zondag is.
Heel aardige jongen, die wel een beetje belangrijk
doet. We moeten 34,40 euro betalen voor twee
nachten. Dat bedrag strookte niet met wat de
havenmeesteres-leerlinge ons voorrekende,
uitgaande van het feit dat we zelf voldoende gas,
water en licht hebben. O, sorry, dat heb ik
automatisch erbij opgeteld! Dat betekende 12 euro
minder. Kijk, daar kopen wij straks een koffie en
een broodje van in de Cité. Geinig, hè? We nemen
hartelijk afscheid van de havenmeester en gaan
naar de boot terug, want we hebben niet goed
nagedacht: ik moet een hoed op van Ingeborg,
tegen hersenversmelting, en we gaan allebei nog
een ei leggen (ja, we hebben ze in alle soorten en

maten en ze ruiken ook verschillend) en voor de
verandering nemen we nu ook eens een fles water
mee; een hele stap voorwaarts voor ons. De boel
weer verzegelen en daar gaan we dan. De route is
deels inmiddels bekend door ons zwerftochtje
gisteravond, maar we komen ook over pleinen en
door straten die we nog niet kenden. Daar zien wij
goed fotografeerbare onderwerpen.
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Onderweg spot ik een deftig pand waarin een
tandarts praktijk houdt. Die prent ik in mijn hoofd,
voor als de zich bij mij momenteel
langzaam toenemende kiespijn acute vormen gaat
aannemen tijdens ons verblijf in Carcassonne. Dat
doe ik in elke stad of stadje; je weet het nooit. Aan
het begin van de "Pont Vieux" bekijken we het
kapelletje uit de zestiende eeuw dat daar staat.
Sober ingericht maar wel oud, net als de brug. De
brug dateert van de veertiende eeuw. Prachtig,
prachtig. We lopen verder. De wallen en kantelen
van de Cité tekenen zich reeds scherp af voor ons
oog. Ik maak mooie foto’s (vind ik zelf) met en
zonder Ingeborg op de voorgrond.
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een woord uit: T.O.L.E.R.A.N.C.E., maar dat kreeg
ik er niet op.

Tering wat een toeristen, even vergetend dat ik er
zelf ook één ben maar daar ben ik dan ook niet trots
op. Schoorvoetend schuifelend en schaamteloos
scheten latend vanwege de amandelbroodjes, de
hitte en de alliteratie, betreden wij de
Middeleeuwen, althans dat dachten wij. Waar wij in
terecht komen is een waar feest der commercie. Je
kunt over de hoofden lopen van de zich voor de
souvenir- en absintwinkels en "wat-heb-je-al-nietmeer"-winkels, verdringende mensen.
Bij een kleine tearoom buiten de wallen van de
vesting, een patisserie heet dat hier geloof ik, kopen
wij van het uitgespaarde Gas/Water/Licht-geld twee
grote koppen koffie met slagroom en
amandelbroodjes, mierzoet en machtig, als prelunch.

Verkwikt begeven wij ons langs een stijgende straat
naar de terreinen voor de ingang van de Cité. Wat
een drukte! Ik moet aan de gekte in Efeze, Turkije
denken. Nabij de ingangspoort staan gekke
kunstwerken van hout gemaakt. Ingeborg vindt ze
erg mooi, dus maak ik foto’s, hahaha. Ze beelden
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

103
We horen veel Nederlands spreken, naast alle
andere denkbare talen. Natuurlijk is het druk, het is
zondag en eind juni en de horeca-uitbaters
profiteren van de hausse, gelijk hebben ze.

Ondertussen proberen Ingeborg en ik kantelen te
ontdekken en torentjes. Ja, verdomd, daar zie ik er
een paar! Ik heb zelfs het geluk een volkomen
verlaten verdedigingsgordel met torens en slechts 1
Mercedes 500 S voor de lens te krijgen, geen mens
te zien!

altaar naast elkaar staan en heffen A Capella een
ijzingwekkend fraai klassiek lied aan! Geweldig

Wij gaan er eens goed voor zitten, maar ik heb mijn
camera nog niet neergelegd of ze zijn alweer klaar
en eentje vraagt met zijn baritonstem aan het volk
in de kerk of die hun CD willen kopen! Dat is toch
het toppunt! Ik kreeg de neiging om ook te gaan
staan en rondschreeuwen dat we dat vooral toch
maar niet moeten doen, alvorens we het hele
repertoire hebben gehoord. Ja, ja, dappere Dodo! Ik
bedenk ze waar je bij staat. De kerk is een fraai
gebouw met mooie glas-in-lood ramen, ook weer
sober, in de Kathaarse traditie, waaraan ze zijn gaan

En zo probeer ik alle foto’s te maken, ook in de
kathedraal die eerder op een jodenmarkt lijkt, zo’n
herrie maken ze daar. Vier jongens gaan bij het
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bouwen rond het jaar 1000, erg oud dus. Oud? Ja,
zo ziet het er wel uit. De hele Cité wordt geacht
oud te zijn. Tot mijn teleurstelling kwam ik erachter
dat het hele zwikkie in de 19e eeuw is herbouwd op
de puinhoop die het toen was, door ene meneer
Viollet Le Duc. De Cité werd voor die tijd als een
steengroeve gebruikt voor de bouw van de huidige
stad, beneden aan de heuvel. Met nog iemand
stopte hij die praktijken en zij maakten er weer een
vesting van, heel verdienstelijk nagemaakt, dat
moet gezegd, net zoals men van St. Malo weer een
authentiek lijkende vestingstad heeft gemaakt na de
Tweede Wereldoorlog, toen er geen steen meer op
de andere stond! We wandelen met slapper
wordende knieën door de straatjes en kijken naar
het kasteel, waar je via een ultramoderne
ticketvoorziening kaartjes kunt kopen om de
binnenkant te bekijken. Dat doen we maar even
niet. Voort gaat het langs de buitenste wallen, met

prachtig uitzicht op de heuvels en de stad en binnen
de muren weer langs de boekenwinkels, de
restaurants, terrassen en nougat-shops. Er zijn tig
ijswinkels en je kunt er ook kleding en schoeisel
kopen, naast horloges, schilderijen, zonnebrillen,
zonnebrandolie, hangmatten, place-mats van het
kasteel en gaat u maar door. De huizen binnen het
complex waar de restaurants en winkels in
gehuisvest zijn, zijn niet te herkennen als de huizen
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alles in originele staat neerzetten, het leven van
toen tonen met echte bewoners in originele kledij
en levend zoals toen en dan toegangsprijzen
vaststellen en al die commerciële fratsen buiten de
deur houden. Ja, hadden ze kunnen doen, is nu te
laat. Ondanks alles vinden we het toch interessant
en de moeite waard om gezien te hebben. Nu gaan
we weer terug, het is ondertussen tegen tweeën en
we staan nog overeind, maar dat duurt niet lang
meer. We besluiten evengoed ook maar terug te
lopen, nu via een andere uitgang van de Cité, de

Poort van de Aude (de rivier die door Carcassonne
stroomt). Dat levert toch weer fraaie plaatjes op.
zoals ze er duizend jaar geleden uit moeten hebben
Fotograferend "verlaten wij het pand", "Elvis has
gezien, een uitzondering daargelaten. Ingeborg zegt
left the building"! Ook de Pont Vieux bekijken we
dat ze eerst met het Zuiderzeemuseum hadden moet
vanaf een andere brug met de burcht op de
overleggen hoe ze dit moesten aanpakken: gewoon
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met Ma en met Marijn en Riet; hun nieuwe garage
is praktisch klaar, nog een paar kleine dingetjes.
Linda was er niet. Het is lekker warm in de boot:
ruim dertig graden. Ik ga sluizen tellen, hoeveel we
nog moeten in het Canal du Midi en daarna. Het
blijken er 31 te zijn die we nog omhoog moeten tot
de waterscheiding tussen de sluis "Ocean" en de
sluis "Mediterranee"; bij Ocean gaat het weer
bergafwaarts, dan hoeven we ons alleen maar te
laten zakken, een gerieflijk vooruitzicht. Na
Toulouse op het Canal Lateral à la Garonne moeten
we er nog 53 doen. Als ik alles bij elkaar tel, van
Les Onglous tot we de rivier de Garonne opvaren:
123 sluizen in totaal. Sluistijgers worden wij, met
kromme vingers, gebroken ruggen en zere voeten.
Half vier belt Linda alsnog, terwijl we in gesprek
zijn met de Engelsman van de snelle Nelson.
Vanavond maar even skypen.
Tien over half acht. Het eten hebben we achter de
kiezen. Ik heb een stuk geschreven over 26 juni, als
ik dat afkrijg zou ik 1 dag inhalen, zou mooi zijn.
Weer heel veel foto’s.

achtergrond. Zo mooi. Om het onszelf nog
moeilijker te maken nemen we in de echte stad een
omweg om te kijken of de twee kerken die we
gisteravond zagen open zijn. Lauwloene. Op mijn
laatste blaren komen wij bij de supermarkt bij de
haven aan waar we voor de vorm iets kopen
(aardappelpuree geloof ik!). Op de boot zijgen wij
te half drie ineen. Eerst iets drinken en dan bellen

Tien over half twaalf. Stuk is af. Geskypt met Linda,
meer dan een uur, heel gezellig over het klimaat en
de toestanden in de wereld. Daarna nog een half
uurtje met zwager Willem, was ook heel gezellig,
daarna de stukken van Joop gelezen, want ook
daarmee liep ik achter. Jammer dat we ze niet meer
gaan tegenkomen hier in Zuid Frankrijk. Klaar.
Computer uit. Plassen. Liggen. Einde bericht.
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Maandag, 29 juni 2015
Carcassonne - Castelnaudary
Dag

Datum

Wind

Weer

Maandag

29 juni 2015

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Pittige wind,
westelijk
Logstand

09.30 uur

19.00 uur

19.729 (trip 51,8/
track 32,77 km

Motoruren
4685

29 juni, half zeven. Ik moet eruit want aan de
overkant zijn ze vanaf half zes bezig met
wegwerkzaamheden, een ontzettende klere-herrie.

Tien voor acht. Ik moet stoppen met schrijven want
we gaan boodschappen doen. De super gaat 08.00
uur open en als de sluis begint te draaien wil ik
weg. Vulles verzamelen, afsluiten. De werkmannen
zijn opgehouden met herrie maken. Er ligt aan de
overkant al een vrouw in het gras te zonnebaden;
die is er vroeg bij, zeg. Honden worden uitgelaten;
sommige baasjes ruimen de produkten van hun
apengatjes op, anderen weer niet.
Tien over half negen. We zitten koffie te drinken in
de kuip. Ik heb nu de rust niet meer om een stukkie
te schrijven. Naast ons zijn twee jongens bezig met
grote grasmaaiers waar geen knaldempers op zitten,
zo lijkt het tenminste. De wegwerkers zijn ook
weer begonnen. Zucht. Blij als ik hier weg ben.
Tegen negenen loopt Ingeborg naar de sluis en ik
sta klaar om los te gooien. Even later komt ze
teruglopen, kwaad! Die rot sluiswachter heeft de
kom vol laten lopen om een schip van de andere
kant voor te laten gaan. Wat?! De eikel! Ik had mee
omhoog kunnen schutten voor hetzelfde geld, was
geen moeite geweest en ook geen tijdverlies! Ze
loopt er weer heen als een grote passagierboot
vanuit de sluis onder de brug door komt. Even later
lig ik in de sluis. We gaan de sluiswachter niet meer
aankijken en zwaaien ook niet. Zo.

De eerste sluis van vandaag hebben we achter de
rug. Het stuk van het kanaal meteen erna is zeer
ondiep, regelmatig voel ik dat de boot inhoudt en
moet ik gas terugnemen. Het is kwart voor tien en
we stomen op naar de volgende sluis. We zijn de
enigen en varen door een buitenwijk van
Carcassonne tussen hoge, steile wanden van
granieten blokken met gras en onkruid bekleed,
onder een betonnen brug door en langs lelijke
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flatachtige bebouwing, niet fijn. De sloot blijft
ondiep: tussen 1,4 en 1,6 meter en af en toe hoor je
hoe de schroef een tak of iets dergelijks aantikt.

Vervelend. We weten nu ook waarom elke dag de
afvoer van de gootsteen verstopt zit: modder in het
gat! Met de handpomp van de rubberboot goed weg
te krijgen. Aan de rand van de stad staan fabrieken.
We zien een soort cement- of steenverpulver
industrie of zo. Ik ruik ook een epoxy-lucht of iets
met Thinner. Bah, narigheid.
Tien uur. Ingeborg heeft de ramen van de buiskap
schoongemaakt en ook de zonnepanelen. Nu kan ik
zittend op de achterbank weer een beetje zien waar
de boeg heen gaat, dat is toch wel van enig belang
hierzo, met al die bochten. Volgens de kaarten in
het boek dat we gekocht hebben in Port Napoleon
zou het een tamelijk recht kanaal moeten zijn, maar
in de praktijk trekt het kanaal zich daar geen barst
van aan; we kronkelen als die slang die we laatst
tegenkwamen.
Kwart over tien. We naderen sluis La Douce.
Fotootjes.
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Half elf. Wie volgt: sluis van Herminis, dat zijn er

meteen drie achter elkaar. Tien over half elf liggen
we erin, samen met een huurbak met Duitsers. Het
is een hoge, die sluis, dat wordt me toch een bak

Tien over elf. Eindelijk kunnen we ons uitgestelde
bakkie koffie maken en opdrinken. Er kwam
telkens een sluis tussen zitten, zie je.

Kwart over elf. Ik maak een foto van een
tegenligger.
Half twaalf. Nu komen steeds meer tegenliggers.
Net hadden we eentje, waarschijnlijk een
maagdelijke huurder, die niet opzij wou gaan,

water die naar beneden komt donderen. We hebben
het overleefd. Bij de volgende, La Lande, laat ik de
Duitsers voorgaan, ze willen me steeds voorbij, zie
je. In de sluis spreken we af dat ik bij de volgende
sluizen als eerste erin ga en zij als eersten eruit.
Kein problem!

waardoor wij behoorlijk door de bagger gingen. Ik
gebaarde naar hem dat ie zelf ook wel een beetje
stuurboordwal mag houden. Hij keek me glazig
aan, of misschien had ie wel glazen ogen, daar wil
ik vanaf wezen.
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Tien voor twaalf. We liggen voor de sluis van
Villesèque, en goed vast in de prut bovendien.
Twaalf uur. Villeseque gehad. We kunnen langzaam

bladerdak, waar hier en daar zon doorheen komt en
als je voor op de boeg staat kun je de stilte horen,
het kabbelen van het boegwater, heel zachtjes, 5
kilometer per uur omdat we toch tijd moeten doden
voor de sluis die we zo direct tegen gaan komen.
Groene platanen. Echt heel erg mooi.

varen want voor de volgende sluis moeten we toch
wachten tot de lunchtijd van de mannen voorbij is.
Kunnen we zelf ook lunchen.
Half een. We eten broodjes met Tat (= Turkse
Pesto), Camembert en kaas. Ik heb net alle
stootwillen definitief laag op het water gehangen
aan de scepters, dan trekken ze niet meer zo aan de
zeereling als we langs sluismuren schuren. Iedereen
heeft ze zo hangen, dus wij dan ook maar. Ik ben er
een beetje laat mee. Op een gegeven moment
komen we door een plataanlaan met een dicht
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Tien voor twee. We zijn weer op pad.
Twee uur. We varen in het aquaduct van Rebenty.
Bijna half drie. We zijn bijna bij de sluis van Bram
en daar gaan we dan doorheen als het ware.

Half twee. Net aangekomen, een kwartier te vroeg
bij de sluis van Béteille. Mooi landschap zie je hier,
veel landschap achter de dijk. Geen foto’s van
gemaakt.

Tien over half drie en we hebben Bram alweer
gehad! De deurtjes gaan open en karren maar.
De volgende sluis heet Sauzens. Kwart voor drie is
het. We zien de volgende alweer. Het gaat nu snel
achter elkaar. Geen tijd om adem te halen.
Dat was Sauzens. Het ging niet lekker in deze. Op
een gegeven moment vloog de boeg van de
sluismuur weg. Ingeborg kon hem niet meer
houden en ik had hem achter te strak aangetrokken
zodat het zwemplatform alweer een oplazer kreeg.
Verbazend hoe veerkrachtig dat ding is: geen
schrammetje of verbuiging te bekennen! De
scharnieren vangen de klap op. De sluisknul alhier
waardeerden wij niet zo erg. Ondanks Ingeborg d’r
verzoek of ie even wilde wachten met water
inlaten, ging ie stoïcijns door, de lulhannes.
Sommigen van die eikels zijn net robots.
Tien over drie. Volgende: Villepinte. Hij is fijn.

Vijf over half twee. We gaan erin. Béteille.
Kwart voor twee. We moeten eruit. We hebben even
Tien voor half vier. De deuren gaan open. Verder
maar weer, op naar Tréboul.

gekeken of we schade hadden van de Duitsers die
ons zwemplatform hebben geramd. Heb spijt dat ik
ze liet voorgaan. Niks te zien.
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Half vier. We varen nu op een soort hoogvlakte en
de sluizen liggen dicht bij elkaar. De laatste bij
Castelnaudary is een "viertrapsraket". Zouden we
die nog halen voor half zeven? Na Tréboul volgt de
Criminelle sluis. Ik maak van het landschap wat
fotootjes.

kom, die zijn nu aan het zakken en daarna kunnen
wij erin.

Kwart over vier. De Criminelle hebben we ook
weer gehad.

De volgende is La Peyruque, vierhonderd meter
verder. Het is nu vijf voor half vijf. Daar liggen we
te wachten want daar zitten een paar boten in de
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Tien over half vijf. Klaar met La Peyruque. Die
ging erg snel en ook wel rustig. Prettige
vrouwelijke bediening hadden we daar, de
mevrouw had het ook erg warm zei ze tegen
Ingeborg.

Vijf over vijf. We zitten erin, in de sluis van de
oorlog, maar er is geen sluiswachter te bekennen,
geen hond die de deuren dicht doet. Ah, daar komt
ze, deze is ook van de vrouwelijke kunne, ze stond
te lullen met de buurvrouw. Godver. Nee Willem,
moet kunnen.
Tien over vijf, We zijn uit de oorlog en gaan nu naar
St. Sernin.

Vijf voor vijf. Wachten bij Sluis Guerre. Er komen
in de bloedhitte heel veel vervelende vliegjes om
ons kop zoemen. Het is heet. De boten in de sluis
zakken. Dan mogen wij pas weer.
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Daarna: Guillermin. Het gaat steeds harder. Het is
nu half zes. Misschien komen we nog langs de
Vivier sluis en dan halen we Castelnaudary
misschien ook wel!

Tien voor zes. Ik heb gewoon geen tijd om in te
spreken. We hebben achter elkaar twee, drie sluizen

gedaan en we liggen nu in de
sluis van Vivier, dat zijn er drie
aan elkaar vast en dat gaat me
toch met een ongelooflijk
geweld, potverdikkie! Niet
normaal. Het gaat verschrikkelijk
hard. Op zich een goeie zaak. Ik
heb wel een fotootje gemaakt.
Ingeborg loopt zich rot op de
sluiskaden met de voorste
landvast.
Dat was de sluis van Vivier met
een ongeduldige sluiswachter.
Het is nu zes uur, we liggen
exact op schema voor
Castelnaudary. Vervolgens zitten
we een half uur te debatteren
over afstanden tot sluizen en bedieningstijden
terwijl de motor stampt en stampt en stampt.
Daar is sluis Gay. Ik vraag me af hoelang die sluis
die naam al draagt. Tien voor half zeven is het. Een
tweetrapssluis.
Twee minuten voor half zeven. De sluiswachter van
Gay maant ons tot snelheid in het laatste stuk tot de
viertrapssluis, St. Roch genaamd, de laatste voor
Castelnaudary. Misschien konden we hem nog
halen, zei hij. Aardig van hem.
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We voeren dus veel te hard naar die laatste
krachttoer van deze dag en verdomd de
sluiswachter van deze sluis was heel coulant en
hielp ons 10 meter omhoog naar de havenkommen
van Castelnaudary. We zwaaien dankbaar naar hem.

Die eerste havenkom ziet er niet verkeerd uit, is de
basis van de grote verhuurmaatschappij "Le Boat",
maar ik geloof niet dat het de bedoeling is dat we
daar voor anker gaan of zo, niet dat ik daar nu zin
in heb, ik wil tegen de wal. Na dit meer, want dat is
het eigenlijk, te zijn overgestoken en een brug te
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hebben gepasseerd komen we aan de stadskade tot
stilstand. Eindelijk rust. Had je gedacht. De
havenjuf komt meteen op ons af en nodigt ons uit,
uiterst vriendelijk, dat wel, naar de Capitainerie te
komen. Daar geeft zij mij het advies aan de
overkant te gaan liggen als ik toch niet wil betalen
voor elektra en water, want dat zit in de ligprijs,
van elkaar scheiden kon ze die elementen niet!
Kijk, dat noem ik nog eens service. Ze geeft me een
plattegrond van de stad met de supermarkt
aangekruist en ik loop terug naar de boot en vaar
naar de overkant en schuif de boot in de prut. We
worden opgevangen door een Frans echtpaar op een
Nederlands schip (een Alm kotter). Heel aardige

Rust. Na 25 sluizen of daaromtrent. Ingeborg is
volkomen uitgeteld maar evengoed gaat ze eten
koken, dat arme kind! Wat een feest. We zijn in
Castelnaudary. Daar zijn we toch wel blij mee,
hoor! Een prestatie van formaat. Ingeborg heeft
zich kranig geweerd. Elke sluis heeft ze bestegen
als een jonge gazelle, een woeste berggeit, eerst
hard rennen en dan als een idioot touwtjes
aanpakken die ik haar van beneden naar de kop
slingerde en dan vastleggen, wat een gedoe! Ze is
er zeker 25 kilo van afgevallen! Ze gaat het
voorlopig niet controleren. Dit zijn wel
herinneringen die moeilijk uit ons collectieve
geheugen gebikt kunnen worden. Dit soort
ontberingen vergeten we natuurlijk nooit meer.
Heerlijk. Ik ga even buiten zitten. Het is nu acht
uur. Ik moet eigenlijk schrijven. Ga ik zo doen.
Niettemin zijn we eerst een half uurtje op het
neergelaten zwemplatform met onze voetjes in het
bruin-groene water diepzinnige gesprekken gaan
voeren. Ah, daar gaat de Skype-telefoon. Het is
Linda die gezellig met ons wil babbelen. Nou, dat
willen wij ook wel! Een klein uurtje duurt dat wel.
Haar kat Binky heeft een nierprobleem, chronisch
nierfalen, waarvoor medicijnen nodig zijn maar
genezing niet echt mogelijk is. Kijk, dat is dan toch
vervelend. Maar goed, Binky kan met de juiste
medicijnen nog best jaren mee. We babbelen heel
gezellig en "de tied vliedt".
Kwart over elf. Na een rustperiode zijn we de stad
in gegaan en hebben met onze stomme kop een te
lange wandeling gemaakt, dat kwam doordat we
een beetje verdwaalden. Mooi stadje hoor, maar we
hebben het wel gezien in het avondlicht. Veel
boeiender was dat we een gigantische rat door de
haven zagen zwemmen, vanaf de brug en toen we
op de boot terug kwamen zagen we hem op een
meter van de romp langskomen, op z’n gemakkie,
doodgemoedereerd. Hij was zeker 50 of 60
centimeter lang en dus geen gewone rat. Hij had
een dikke staart, niet plat maar rond en hij was op
de rug zeer breed. Op een gegeven moment klom ie

lui, ze bieden zelfs water aan uit hun tanks met
3000 liter water! Gewoon een slangetje uitleggen
met een pompje ertussen! Dat gaat ons te ver. We
zijn te lui. Ik leg uit dat wij normaal gesproken
nooit douchen, dus we hebben geen water nodig.
Terwijl ik dat zeg ga ik een beetje onder de wind
staan. Ik sla onze twee pennen (die ik nu voor de
eerste keer allebei gebruik sinds ik ze 15 jaar
geleden kocht voor onze nooit ondernomen tochten
naar ruige oorden) in de keiharde keileem berm en
we liggen. Niet dat we landvasten nodig hebben
want de bagger zuigt ons lekker tegen de kant. Pfff.
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achter onze boot op de kant en ging rustig zitten
knabbelen aan iets! Ik heb met de grote Nikon
foto’s gemaakt om het te bewijzen. Later vroeg ik
aan twee jongeren die zaten te vozen op het bankje
naast de boot of zij wisten wat dat voor een beest
was (want hij zat inmiddels voor de boot op de kant
te snuffelen, terwijl het koppel rustig toekeek op
een afstand van een meter of vijf!). Ik meen
begrepen te hebben dat het een onschuldig, schuw
soort rat is, wel heel groot en ondeugend, maar een
soort dat niet op boten klimt om afvalzakken open
te knagen. Het was echt een joekel!
Het is twaalf uur precies. Het feest aan de
stadskant is ook afgelopen. Mazzel dat we daar zijn
weggegaan, of we hadden moeten meedoen met hun
barbecue- en dansfeest. Ik hoop maar dat het
paartje naast de boot een ander bankje uitkiest om
hun liefde voor elkaar te bezegelen. Het luik blijft
in ieder geval open. Ik ga naar bed.

Dinsdag, 30 juni 2015
Castelnaudary - Sluis Négra
Dag

Datum

Wind

Weer

Dinsdag

30 juni 2015

Harde wind

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

09.00 uur

18.45 uur

19.768 (trip 11,6?/
track 161,2?

4692

Tien over negen. We zijn weg. Wat een toestand
was dat. Ik kreeg die boot niet van de kant, we
lagen helemaal vast. Na flink duwen met de
pikhaak lukte het eindelijk, een hoop gerommel en
gekras onder boot, nou ja we varen weer.
Vanochtend heb ik 27 juni afgeschreven en op de
weblog gezet. Vlak voor we vertrokken kwamen
twee pelotons militairen voorbij, infanterie of
commando’s, ze zagen er in elk geval vervaarlijk
uit met hun automatische geweren en enorme
bepakking op de rug (eentje had er zelfs twee: de
tweede baal hing aan zijn voorkant, hij liep er nog
bij te grijnzen ook, had zeker straf of zo).

Het is alweer heet in de rug en de wind is pittig,
ook in de rug, dat kan lastig zijn bij die sluizen.
Vlak na de eerste brug, nog in Castelnaudary,
liepen we alweer vast. Met "dead slow" vooruit
varen glij je er doorheen, je trekt je kont dan niet
naar beneden want daar is onze boot het diepst
(plusminus 1.30m). Tis een zooitje hier. We zien
weer veel in Nederland geproduceerde motorboten,
die zijn uitstekend geschikt voor dit werk. Nou Ing,
zet het gas er maar weer op, het is anderhalve
meter, hartstikke diep.
Half tien. Nou, daar liggen we dan bij de eerste
sluis, La Planque, te wachten, al een kwartier. Er
liggen twee kanaalboten, hebben hier kennelijk
overnacht en wachten ook. Het licht staat nog
steeds op rood. De sluis is gesloten en er is
derhalve niemand te zien. Ach, als we 6 juli maar in
Pauillac zijn, dan komt het wel goed; we hebben
geen haast tenslotte. Eerst maar eens een bakkie
koffie. Dezelfde militairen van daarstraks kwamen
we onderweg tegen, we haalden ze in terwijl ze op
het jaagpad voort marcheerden richting sluis La
Planque.
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Half elf. Ik zit te lezen in het boekje over het Canal
du Midi. Opeens zie ik in mijn ooghoek een
huurboot uit de richting van de sluis komen. Ik sta
op en kijk naar de sluis: weer rood licht! Wel
verdomme! Heb ik die boot nu langs zien komen of
zit ik te hallucineren? Ik ga eens praten met de
schipper van de boot achter ons. Hij blijkt een
Afrikaander te zijn die mijn Nederlands redelijk
verstaat, maar Engels spreekt ie ook. Dit is de
eerste sluis die hij aandoet met zijn gisteren
opgehaalde boot. Hij wil graag dat ik als eerste erin
ga straks, dan kan hij zien hoe ik het doe. Ik ga hem
zelfs staan uitleggen hoe dat moet met de werking
van de schroef als je achteruit slaat! Waar zijn we
mee bezig. Ik vraag hem of hij zojuist ook die boot
heeft gezien? Ja, die moet uit de sluis zijn gekomen
want we zien geen zijkanaal of zoiets. Afijn, hij
snapt er ook niks van: gisteravond ging het licht uit
om 07.00 uur, maar niemand deed open, en
vanoggend ging het licht om 09.00 uur weer op
rood! Maar goed, hij zit er niet mee en gaat met
zijn vrouw een eindje fietsen in de omgeving. De
boot achter hem wordt bevolkt met Spanjaarden die
uitsluitend Spaans spreken en verstaan. Dat wordt
niks. Ik ga nog een keer naar de sluis. Fotootjes
maken, dat blijft gewoon doorgaan natuurlijk.

Na de koffie ga ik kijken op de sluis om iets gewaar
te worden van voortgang. Geen hond. Aan de
overkant is wel een commandopost ingericht met
officieren erin, maar die hebben niks met de sluis te
maken, dat biedt geen soelaas. Er staat een
moderne bedieningspaal op de sluiskade, precies in
het midden tussen de twee sluisdeuren. Er zitten
knoppen op voor opgaand, neergaand en cyclus
afsluiten, en een knop voor als er problemen zijn.
Ik denk nog, nou dat is een moderne bediening,
heel anders dan die draagbare kastjes van die lui.
Zeker een modernisering of zo. Het
Sluiswachtershuis ziet er verlaten en verlopen uit.
Onverrichterzake keer ik terug naar de boot. De
soldaten gaan in de schaduw van de bomen zitten
uitpuffen, een eindje van de commandopost
vandaan.
Kwart over tien. Nog steeds voor de sluis van La
Planque met knoerpende landvasten aan houten
paaltjes in de bijkans stormachtige wind. Heel
poëtisch, maar dit gaat natuurlijk niet opschieten
zo! Dit wordt een verloren dag op die manier. Als ie
de hele dag wegblijft (de sluiswachter) ligt het hele
verkeer stil hier, iets voorbij Castelnaudary, dan
krijgen we een opeenhoping van boten; zoveel
ligplaatsen zijn er niet. Dat kan toch niet?
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daar vervolgens een autonoom besluitvormings
proces op loslaat, kom je een heel eind, maar ik
geef toe: dat moet je wel kunnen, dat autonome,
bedoel ik. Nou, ik dus kennelijk niet op deze
winderige oggend en heel ver op het Kanaal komen
we nu ook niet meer. Ik ren met Ingeborg naar de
paal op de sluis en leg haar uit op welke knoppen
ze moet drukken (ja, nu snap ik het opeens!) en zelf
ren ik terug naar de boot, start de motor en gooi los.
Ik wenk de Spanjaard dat ie ook moet komen.
Schoorvoetend komt ie naderbij. Ik ga wel als
eerste de sluis in. Ingeborg staat boven op de kade
met een Spaans jongetje en een meneer van de boot
en probeert met gebarentaal uit te leggen hoe het
zit. De Spanjaard achter me komt dwars voor de
sluis te liggen; ik zie het al, dat is een
brokkenpiloot, dat moet ik niet hebben. Ik zeg
tegen Ingeborg dat ze de pot moet dichtgooien, dan
heeft ie straks de sluis voor hem alleen! De
Spanjaard op de kade begrijpt er allemaal geen
donder van, helemaal niets, geen letter. We
proberen het maar niet meer. Ingeborg drukt op de
knop en het proces van: deuren dicht, water inlaten
en vervolgens de andere deuren open, voltrekt zich
geheel automatisch, fantastisch! Boven gekomen
stapt Ingeborg aan boord, de deuren openen zich en
we zijn vrij! Wel twee en een half uur later dan de
bedoeling was, maar dat is mijn eigen schuld,
wederom. We hadden het nog niet in de gaten maar
vanaf Castelnaudary zijn de sluizen overwegend
automatisch, behalve als het twee-,drie- of
meertraps-raketten zijn. Wel zielig voor de SuidAfrikaander die nietsvermoedend is gaan fietsen.
Nou ja, alles sal reg kom. Volgens de plotter gaan
we nu net zo hard als een vliegtuig dat gaat landen.
Ik doe hem pas na een half uur uit en weer aan en
het probleem is verholpen.

Op de boot ben ik het zat en ik zoek het
telefoonnummer van de VNF van deze regio en bel
ze op, in het Engels. Dat gaat moeizaam, maar ik
krijg van de vriendelijke dame een openbaring
aangereikt die in belangrijkheid die van Johannes
verre overstijgt en ook alles verklaart: Ah, oui,
monsieur, die écluses sont automatiques en na de
cycle gaan de feux automatisch op rouge! Ik weet
het, ik zet mezelf met dit verhaal voor de zoveelste
keer weer eens te kakken. Als je de boekjes goed
leest en de paal op de sluis goed leest en tot je door
laat dringen wat dit eigenlijk allemaal betekent en
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

120
Onze volgende doe-het-zelf sluis is La Domergue.
Soms heb je pech en moet je wachten tot een
tegenligger naar beneden komt, maar vaak kan je
gewoon doorvaren. Ik vaar dan eerst rakelings
langs een steiger waar Ingeborg op springt en als
een dolle naar de sluis rent en op de knoppen gaat
drukken. Ondertussen wacht ik tot zij daarmee
klaar is en vaar de kom in, waar Ingeborg de
touwtjes opvangt. Het gaat prima en verschilt
eigenlijk niet zoveel van het proces mét bediening,
behalve dan dat er helemaal niemand te zien is en
de huisjes meestal onbewoond zijn, niet gezellig
dus. Maar wel een goed systeem want dit gaat
rustiger dan als de sluiswachters het doen. Die
zetten het gat open en je moet voor je leven vechten
om boven water te blijven. Dit automatische gedoe
is afgesteld, duurt iets langer maar houdt meer
rekening met sukkels zoals wij. Van mij mag het zo
doorgaan tot het eind van de rit.

Tien over twaalf. La Domergue hebben we gehad
en we liggen nu in de Laurens. Die is wel bediend
omdat het drie kommen achter elkaar zijn. De derde
sluis pas. Shit. De sluiswachter wijst ons erop dat
de volgende, Roc, die twee kommen heeft en ook
bediend wordt, dicht zal zijn vanwege de
lunchpauze. Dank u.
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Vijf over half één. We liggen voor de sluis van Roc.
Daarna komt de sluis Méditerranée en na die sluis
gaan we bij de sluis Océan weer bergafwaarts. Het
sluisproces is dan omgekeerd: we varen level erin
en zakken een paar meter. Dat is uiterst makkelijk
voor het aanleggen. Wij blij. Ondertussen liggen we
hier heerlijk in de schaduw, redelijk uit de wind
maar het tocht toch lekker door. Wij houden ook
lunchpauze en maken fotootjes van het landschap.
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Kwart voor twee. Dat was sluis Roc. Nog eentje
omhoog en dat is de Méditerranée. En dan varen
we op het hoogste deel van het kanaal en kan het
alleen nog maar bergafwaarts gaan. Er waaien met
deze wind heel veel stukken plataanschors en
blaadjes het kanaal in. Per dag moet dit over de
hele lengte tonnen aan kanaaldempend materiaal
zijn dat uiteindelijk op de bodem terechtkomt. Dit
is de voornaamste reden van de dichtslibbing van
het Canal du Midi. Ik vraag me af of er niet eens
een keer gebaggerd kan worden. Hoe diep zou het
in het begin geweest zijn? Ik vrees dat de maximale
diepgang in de boekjes een beetje teruggeschroefd
moet worden: van 1.30/1.40 wat nu geschreven
wordt naar 1.10/1.20 m.
Twee uur. In de Méditerranée, de laatste opgaande
sluis! Mijlpaal, kilometerpaal dus, eigenlijk.
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Tien over twee. We zijn eruit, op naar de Océan!
Oh, nu snap ik hem, dit stuk kanaal is de waterscheiding, daarom heet de één Méditerranée en de
ander Océan! Joepieee! Nu we zover naar het
westen komen in het kanaal neemt het aantal dode
of als ten dode opgeschreven aangemerkte platanen
af. Er zijn wel open plekken maar dat komt niet van
de omgezaagde platanen. Uno momento dad0 zien
we bij een zij-armpje een bord met de tekst "Biez
Partage" en nog wat gegevens over gebieden en
afstanden. Dat moet waarschijnlijk aangeven dat
hier de "waterscheiding" zich bevindt.
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Vijf over drie. Heb ik al gezegd dat we stroomafwaarts gingen!? Bij deze dan. We hebben Océan
gehad. Dat ging lekker! Rustig aanleggen en
gezapig langs de groene muur afzakken. Klaar,
tuffen maar.
Tien voor half vier. Komen we bij een brug, zijn ze
daar aan het werk met een bakkie dat dwars voor
het gat hangt! Ik moest vreselijk remmen. Ik hoorde
de takken zich om de schroef wikkelen. De knul
gaat heel traag met zijn contrapsie uit de weg en als
we erdoor zijn hoor ik hem weer zakken. Geinig, je
maakt wat mee.
Vier uur. De volgende is geen zelfbediening:
Encassan, twee kolken. Ging goed. Ik stop met al
die sluizen te beschrijven, maak geen foto’s meer
ook, word er schijtziek van. Ze zijn allemaal
hetzelfde en we sleuren na elke sluis over minstens
honderd meter door de modder en de takken, dat
hoef ik ook niet steeds te berde te brengen. Het
aantal dramatische takkedingen in de sloot neemt
schrikbarend toe, ik moet soms zigzaggen om ze
niet te rammen.

Tien voor vier. Ik had niet in de gaten dat de tweede
sluis naar beneden, Emborrel genaamd, niet gevuld
was, dus ik had Ingeborg er al afgegooid, toen ik
zag dat ik moest wachten tot de boot die erin lag (je
ziet hem niet!) omhoog geschut was. Volgende keer
beter opletten, want met deze wind op de kont is
achteruitvaren geen sinecure!
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Ingeborg kwam op het lumineuze idee eens na te
denken over de vraag of de andere Navionics kaart
die we hebben voor deze plotter dit gebied
misschien wel dekt. Ei van Columbus. Ik rep mij
naar beneden en diep de betreffende kaart van West
Europa op. Eureka! "We hebben weer beeld"! Is dat
ook weer opgelost.
Toen ik dat zei was het tien over zes. We moeten
een plekkie gaan zoeken want het is mooi geweest.
De laatste drie uur hebben we helemaal niemand
meer gezien, behalve dan 1 of twee boten die een
sluis uit kwamen waar wij in wilden. Het kanaal
wordt hier niet zo wild "bereden".
Geacht Farce Forum, het is kwart voor zeven en we
zijn gaan liggen op zo’n afspringsteigertje van een
automatische sluis. Deze sluis heet de sluis van
Négra. Ik verwacht niemand meer dus we kunnen
rustig blijven liggen. De wind is nog steeds fors,
blaast lekker de kajuit in. Als we dat gekloot met
die automaat bij La Planque niet hadden gehad
waren we een stuk verder gekomen. Maar gelukkig
hebben we geen haast, als we de zesde juli maar in
Pauillac zijn.

Wat we saves gedaan hebben weet ik niet meer.
Ingeborg ook niet. We zullen wel lekker gegeten
hebben, en gelezen en gepuzzeld maar zekerheid
hierover hebben we niet. Ik weet wel dat we naar
bed gegaan zijn op een gegeven moment, dat moet
wel want de volgende dag kwamen wij weer ons
bed uit, fris en fruitig.
Woensdag, 1 juli 2015
sluis Négra - Toulouse
Dag

Datum

Wind

Weer

Woensdag

1 juli 2015

Harde wind, Oost

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

09.00 uur

14.30 uur

19.804 (trip 35,7/
track 28,03)

4697

Half zes. De zon staat boven de horizon en een
jogger kwam langs, hier bij sluis Négra. De dag is
begonnen. Wing IV s’éveille!
Tien voor acht. Stukje klaar en op de weblog gezet
met 32 foto’s erbij, viel dus mee deze keer. Het
waait heel erg hard uit het oosten, op de kont dus,
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Kwart over negen. De Négra hebben we gehad.
Vier meter verval, een enorm diep gat en daarachter
was het weer baggeren geblazen, zo’n meter of
honderd.

gewoon niet leuk meer. Als je hoog op het water
zo’n kom in moet varen heb je daar last van als je
door dat nauwe gaatje moet sturen. Tistogniet
tegeloven, hè? Zodra de sluisprocedure omdraaide,
niet van beneden naar boven maar van boven naar
beneden, draaide ook de wind 180 graden van
richting. Hebben wij weer. Het is 1 juli. De maand
juni is om.

Tien over tien. We zijn de sluis van het wilde zwijn
voorbij (Le Sanglier). Het vrolijke meisje op de
sluis zei dat het de enige sluis is in het Canal du
Midi die genoemd is naar een dier. Ze zat net aan
de koffie bij het gezin dat op de sluis woont, ze
woont er niet zelf dus. Dat was de reden dat ze ons
niet zag en het ietsjes langer duurde. Geeft niet
hoor meid, we hebben geen haast, als we maar ….

Tien over half negen. Ik heb net even gauw wat
geschreven om een rare reden: ik had geen ruimte
meer op de voice-recorder, dus moest ik wat
schrijven om een aantal stukjes ervan af te gooien,
zodat ik "vandaag" vast kan leggen. Een stuk of
twintig heb ik gedaan, maar nu stop ik want over
twintig minuten gaat ie draaien en wij zijn nou al
zenuwachtig door die rotwind.
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sluiskade in het water; gauw even meegepakt. Hier
zakken we 4,4 meter. Na elke sluis, ik heb het er

toch weer over, slepen we over de bodem, een
verschrikkelijk ongemakkelijke situatie. Je bent
aldoor bang, en dat maakt het tot een vervelende rit
eigenlijk, dat je ooit ergens definitief vast komt te
zitten en bij wijze van spreken terug zou moeten,

Vijf voor half elf. Derde sluis, Ayguesvives heet ie.
De tijd gaat snel en de afstanden zijn kort tussen de
sluizen in. Bij deze lag een fendertje voor de
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een horror-scenario waar je niet aan moet denken.
Ik wil er maar mee zeggen: een platbodem, ok,
maar met een kielschip heb je hier niets meer te
zoeken! Montgiscard is de volgende sluis.
Tien over half twaalf. We hebben net de twee eerste
tegenliggers op het water gehad. Opmerkelijk dat
we er zo weinig zien. De voorste meneer op een
brede stalen boot nam wel erg veel ruimte. Niet
aardig van hem. Naast ons een enorm geraas, maar
niks te zien door het struweel. Zal wel een
landbouwmachine in het graan zijn, dat betekent
een zooitje stof zometeen. We varen erg langzaam
want het is permanent 1,4 m diep. De snelheid valt
tegen. Weet niet of we Toulouse halen: "Toulouse
or not Toulouse, that’s the question!"

Vijf voor half één. De sluis van Vic. Met een
mobiele patattent op de kade en een terrasje.
Gezellig. Zullen we een patatje nemen, Ing? Neen,
we zijn nou met iets anders bezig, is het antwoord.
De spanning is nooit helemaal weg bij die sluizen.
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Kwart voor één. Castanet is de laatste sluis die we
vandaag nemen, een doe-het-zelf geval weer.
Daarna is het nog 11 kilometer naar de eerste sluis
in Toulouse, maar daar gaan we niet doorheen
omdat we ligplaats kiezen in het enige
jachthaventje dat Toulouse rijk is, Port Saint
Sauveur, omdat we iets van Toulouse willen zien.
Het schijnt een erg mooie stad te zijn. Castanet wil
niet erg meewerken. Ingeborg moet drie keer op de
knop drukken en een keertje teruglopen ook voor ie
in beweging wilde komen en ondertussen dreef ik
door het rode licht de voorste kom in, waar geen
deuren voor zaten, wat een drama. Lache man.

Te 13.00 uur verlieten wij de sluis van Castanet.
Deze had het grootste verval: 4,98 meter, dat is
wat?! Het duurde ook erg lang voor we beneden
waren.
Tien over twee. Nu varen wij in Toulouse, na een
hele rits binnenvaartschepen te zijn gepasseerd, die
allemaal omgebouwd waren tot woonschip, geen
eentje was nog in bedrijf, ongelooflijk wat een
massa van die dingen achter elkaar, van roestbakken, drijvende wrakken tot tamelijke luxe
gevalletjes.

Het verkeer neemt toe op beide oevers, soms varen
we door een aquaduct eroverheen, soms onder een
brug door, flats, drukte, kortom een echte, grote
stad. Er staan nog wel steeds platanen langs de
oever. Nog twee bruggen, vlak voor Port Saint
Sauveur aan bakboord en daar gaan we in.
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15.30 uur. We liggen in Port Saint Sauveur in een
box. We zijn zeer enthousiast ontvangen door een
actieve mevrouw die ons informeerde over van
alles en nog wat. Het is een keurig haventje met
goede voorzieningen: schoon en volledig intact
sanitair (vrij uniek), een bibliotheek, gratis wifi die
het bij tijd en wijle goed doet, een wasserette en on
top of it all: goed beveiligd. Je krijgt een sleutel van
de poort (zonder borg) en het verzoek die steeds op
slot te doen als je komt of gaat. We liggen tegen het
centrum aan in dit haventje. Dat centrum is
uiteraard groot en de afstanden niet te onderschatten. Straks gaan we daar eens een kijkje
nemen. Eerst douchen, op de boot want we hebben
warm water genoeg nu.
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20.45 uur. Terug van sightseeing. Interessante stad
dat Toulouse. Heel groot, mooie panden, brede
lanen, leuke straten, grote pleinen, prachtige
parken, fraaie monumenten en oude kerken. We
zijn de St. Etienne kathedraal ingegaan. Heel
indrukwekkend, lekker stil en koel en er was
klassieke muziek en een biddende zwerver die toen
ie klaar was aan mij vroeg of ik Jean Paul d’Eau
kende. Heb ik dat? Dat was de laatste keer dat ik
toegaf aan zo iemand dat ik Engels spreek. Val me
niet lastig, kerel, ik kom hier zelf ook om te bidden
(dat ik m’n mast heel aantref in Pauillac,
bijvoorbeeld). Toen Ingeborg klaar was met
fotootjes nemen gingen we verder de stad door en
kwamen uiteindelijk op een straatterras terecht
waar we een biertje dronken (ik) en een
Oranginaatje (Ingeborg). De bediening was naatje
dus daar gingen we niet een hapje eten. Na nog wat
omzwervingen (konden niet besluiten over welk
restaurant het ging worden) kochten we bij zo’n
kippewinkeltje een gebraden kip en namen die mee
naar de boot en waar wij haar genoeglijk met een
stokbroodje met TAT en een glaasje wijn erbij
hebben zitten verorberen.
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Er is een Nederlander hier, oud zeeman, aardige
kerel, met een klein motorbootje die in drie
maanden tijd vanuit Nederland hierheen is gevaren,
helemaal binnendoor. Hij gaat morgen zijn vrouw
op de trein zetten, die hier in Toulouse even "over"
was en dan vaart hij verder richting Bordeaux. Van
daar keert hij om en vaart doodgemoedereerd terug
naar Nederland langs ongeveer dezelfde route.
Alles in zijn eentje. In sluizen waarin hij omhoog
gaat hangt ie eerst een touwtje aan een bolder naar
beneden, loopt dan terug naar zijn boot en vaart de
sluis in. Waar je zin in hebt.
S'avonds, rond een uur of negen zien we opeens
weer zo'n ratachtig wezen rondzwemmen achter
onze boot. We schieten met twee camera's plaatjes,
niet makkelijk bij dit avondlicht. Hij heeft
inderdaad een soort beversnuit en is erg groot. Je
maakt wat mee op heden!

spraken en ons een heleboel vertelde, is inmiddels
vertrokken met zijn bootje. Zijn vrouw op de trein
naar Holland en hij lekker varen naar Bordeaux en
dan vice versa terug naar Nederland, binnen een
paar maanden! Zoiets kunnen wij dan toch ook
straks?! Ik wilde naar de w.c. maar die ging pas te
09.00 uur open. Lache man. Dat werd 'm op dat
moment dus niet. Vandaag gaan we de stad verder
bezichtigen en vanmiddag uitgebreid naar de Lidl,
dat is het programma van 2 juli.
Half tien. Eerst een bak koffie voor we gaan
wandelen. Maar dan gaan we toch echt! Na de
poort achter ons afgesloten te hebben steken we
meteen de straat, de Rue de Tivoli, tegenover de
haven in en komen uit op het "Grand Rond", een
rond park waar een ringweg, de Boulingrin,
omheen loopt en daar komen dan weer een heleboel
straten op uit. Tegenover dat Grand Rond ligt nog
een park, de Jardin des plantes. Ingeborg wil daar
graag een kijkje nemen. Nou, dan doen we dat
toch? We steken de Allée Fredéric Mistral over en
komen binnen in een paradijselijk park. Het is een
park met veel verschillende bomen, die op bordjes
worden verklaard voor alleen het Franse volk, want
wij kunnen het niet lezen. Er lopen veel kippen,
hanen, joggers en schoolklassen rond, maar ook
troepen bejaarden die rondjes maken,
ogenschijnlijk zinloos, rond een monumentje.
Vreemd. De joggers (zonder t) blijven in het park
lopen want we komen ze steeds weer tegen; er
zitten hele mooie tussen. Ingeborg maakt heel veel
foto’s van bomen en planten, maar ook van dieren
en standbeelden.

Half één. Ik ga maar eens naar bed denk ik, het
wordt tijd, deze eerste dag in Toulouse.
Donderdag, 2 juli 2015
Toulouse 2
Zeven uur. Ben eruit. Het is niet zo zonnig lijkt het.
Lijkt wel bewolkt. Of niet? Oh nee, de zon zit nog
achter de flats. Ja, dat krijg je in een stad, hè? Ik
moet het verhaaltje van 29 juni afmaken, maar
eerst naar het toilet op de kant.
Kwart over negen. Stukje van is eindelijk af en
gepubliceerd. De Nederlander die we gisteren
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naar de Allée Jules Guesde en dan naar het Palais
de Justice. Daar zijn leuke straatjes. Er is veel
politie op de been. Wat zou dat betekenen?
Uiteindelijk komen we op de oever van de
imposante rivier de Garonne waaroverheen wij een

We blijven niet al te lang hangen want we hebben
meer te doen. Via een achteruitgang verlaten wij de
therapeutische en educatieve ambiance en lopen
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staat ook een kerk, die is niet zo oud, maar is
gebouwd op zeer oude fundamenten, de Eglise
Notre Dame de la Daurade. Daar stappen wij
binnen en daar vind ik een moment van
(zelf)reflectie, door Ingeborg treffend op de
gevoelige plaat vastgelegd.

eindje verderop een prachtige oude brug zien. Net
als die in Parijs heet deze ook Pont Neuf. Hij
schijnt in de zestiende eeuw gebouwd te zijn, maar
ligt er nog pront bij. Een pronte pont zou je kunnen
zeggen. Foto-momentjes te over. Daar in de buurt
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Nog een kerk volgt, eigenlijk een soort klooster,
met een binnenplaats. Voor die binnenplaats
moesten we betalen, dat snapten wij niet. Die
binnenplaats hebben we dus niet gezien.
Winkelstraatjes, restaurantjes, gezelligheid alom.
Het begint al warmer te worden, ondanks de
afwezigheid van de zon; de lucht blijft betrokken.
De aanwezigheid van politie begint op te vallen. In
veel straten worden dranghekken neergezet,
waardoor je soms enorm moet omlopen. Op het
toeristenbureau vragen we wat dit allemaal te
betekenen heeft. De jongen achter de balie wist ons
te vertellen dat de Minister President van China
komt overleggen met de Minister President van
Frankrijk over het vliegveld van Toulouse. O. Ja,
kijk, China (of: Chinezen) is (of: zijn) eigenaar van
dat vliegveld! En er moet iets besproken worden!
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Nou, dan denk ik dat Frankrijk dat vliegveld terug
wil hebben, als de Minister Presdient moet
opdraven! En als dat zo is, zal Frankrijk diep in de
beurs moeten tasten, maakt niet uit, Europa betaalt
wel. Het fijne weten wij er echter niet van en het
kan me niet schelen ook. Er stonden fotografen bij
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het Crown Plaza hotel en auto’s reden af en aan,
maar Minister Presidenten hebben we niet gezien.

Negen uur. Er komt een partyboot langs, de
"Occitania", vol met dicht op elkaar gepakte
jongeren, een beetje dansend en kletsend,
voorzover dat laatste mogelijk is in de bonkende
teringherrie. Het heeft wel iets gezelligs om
daarnaar te kijken.
Kwart voor tien. Een beetje zitten internetten. Het
begint te waaien, het is nu heerlijk buiten. We gaan
nog even door met zitten gewoon doorzitten dus,
met nog een drinkje erbij.

Via de Place Occitana komen we bij een kerk,
dichtbij het Canal du Midi, die we wilden bekijken,
maar hij was dicht. Toen maar terug naar de haven
want we moesten nodig plassen. Onderweg zagen
we de Lidl al in onze ooghoek, dichtbij de haven,
daar liggen mijn Knoppers te wachten. De lange
broek was te veel, de dikke schoenen en sokken
ook, dus uit die zooi! Even uitpuffen. In de boot is
het aangenaam: 25 graden. Na boodschappen doen
ga ik weer schrijven, 30 juni en dan hoop ik
morgenvroeg 1 juli te schrijven, dan zijn we
redelijk bij. Nu eerst boekenruilen in de
bibliotheek. Drie brengen, drie halen, de
havenmeesteres zal dat wel streng controleren,
denk ik.
Twee uur: terug op de boot na een geslaagde
expeditie naar de Lidl. Het bedrag was bepaald niet
Lidl, het gewicht ook niet: twee steekkarren vol!
Wel makkelijk, zo dicht bij de haven. Het was
trouwens een heel kleine Lidl, had ik nog niet
eerder gezien. Het assortiment was ook kleiner, ze
hadden niet alles, ook geen Knoppers. Kaas was er
gelukkig volop, voorlopig kunnen we er weer
tegenaan. Ondertussen blijft het warmer worden en
nu staanzelfs hier in de buurt politieagenten het
verkeer om te leiden en te regelen; veel meisjes in
strakke uniformbroeken met grote revolvers op de
heupen, sexy hoor! Vieze ouwe man, zegt Ingeborg.
Wat nou?!
Ik heb mijn boek deze middag uitgelezen: "Leven
als Gort in Frankrijk", van Ilja Gort, waarin hij
uitgroeit tot een prijswinnende wijnboer in de
Bordeaux streek. Opmerkelijk verhaal. Misschien
gaan we binnenkort even bij hem langs op Chateau
de la Garde. Om half vier ben ik aan het werk
gegaan. Nu is het half acht en de wifi van de stad
Toulouse laat het afweten, het moet dus op de
"dure" manier, met Orange. Ingeborg staat
ondertussen nassi te maken. Wat wil jij erbij
hebben Willem, bij de nassi, vraagt Ingeborg? Wijn
of bier? Doe maar een glaasje rood.

Kwart voor elf. Ik denk dat we bijna naar bed gaan.
De temperatuur is heerlijk. Nooit gedacht dat ik
frissigheid zo op prijs zou gaan stellen. Het is
leefbaar, je voelt je frisser, ik heb zelfs twee
verhaaltjes geproduceerd vandaag en Joop zijn
weblog gelezen en gekopieerd zodat Ingeborg het
later ook kan lezen. Wist je dat hij weer een nieuwe
auto heeft besteld, Ing? Een Fiat 500, de Peugeot
beviel kennelijk toch niet zo.
Tien voor half twaalf. We hebben gepoetst en
gepiest en we gaan naar bed. Ingeborg ligt er zelfs
al in. Dit was een fijne productieve dag hier in
Toulouse.
Vrijdag, 3 juli 2015
Toulouse - Montech
Dag

Datum

Wind

Weer

Vrijdag

3 juli 2015

Zon en bloedheet

Vertrek

Aankomst

Later gelukkig
pittige wind
Logstand

09.00 uur

17.30 uur

19.863 (trip 58,5/
track 52,5)

4705

Motoruren

Vanmorgen te 07.00 uur het bed verlaten. Ik heb
niet zo heel goed geslapen en tijdens de doorwaakte
uren deed de sluimerende kiespijn zich gevoelen. Ik
steek mijn kop echter in het zand van Klaas Vaak
en val tegen het ochtendkrieken toch nog in slaap.
Kennelijk moet dat steeds zo gaan. Ik ben aan het
schrijven geslagen aan 1 juli, foto’s erbij gezocht,
dit keer in bestandjes per onderwerp gegroepeerd,
want ik word gek van die rijstebrijberg aan foto's
die we elke dag weer maken. Ik heb het nu een
beetje op een rij en ik moet het vanavond maar
proberen af te maken, want nu lukt het niet. Ik wil
persé om negen uur voor de eerste van die drie
automatische sluizen liggen, de Bayard-sluis is dat.
Ingeborg haalt bij de Lidl stokbrood voor
vanmiddag en ik vul ondertussen de watertanks, dat
wil zeggen: alleen de stuurboord tank, de bakboord
tank vergeet ik gemakshalve. De Nieuw Zeelandse
buurman is wakker en scharrelt rond. Mooi, nu wil
ik weg. Kan hij mooi helpen de boeg omduwen bij
het achteruitvaren, in zijn eigen belang. Het gaat
goed. Bedankt en tot ziens! Gistermiddag hadden
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we al afgerekend dus daar hoefden we ons niet
meer mee bezig te houden. We varen op het kanaal.
Ingeborg vraagt: heb je alle tanks gevuld, ook de
bakboord? K.. jeetje, nee, vergeten, sorry! Ingeborg
kwaad. Waarom moet dat dan ook allemaal zo
haastig!? Ja, kijk, de buurman was bij de hand, dus
voor ie weg dook wou ik hem arresteren zie je.
Lulkoek. We dobberen in een kwartier naar de stok
waar je aan moet draaien, onze eerste keer. De
sluisprocedure gaat dan geheel automatisch, in het
controle hok op de laatste sluis hebben ze je dan
door middel van de video-camera's gezien. Het is
inmiddels negen uur geweest en het rode licht
brandt. Heel zachtjes varen we naar de stok, die een
rubberen slang blijkt te zijn, en ik draai hem met
een polsbeweging naar rechts (dat wist ik!), hoor de
klik en er begint een geel licht te knipperen en
naast het rode verschijnt een groen licht. We
dobberen langs het lampenbord en schuchter tuffen
we verder, de sluis was nog niet te zien. Ah, na de
volgende bocht komt ie in het zicht. Ervoor liggen
de Occitania en een andere bak afgemeerd. Ze
liggen danig in de weg vind ik. En dan, oh horror!,
de inmiddels openstaande sluis waar ik opgelucht
in wilde varen sluit zich voor mijn smoel, nog
rapper dan een koeienaars na het vlaaien! Ik vloek
en scheld alle duivels uit de hel. Wat zullen we nou
krijgen!? Ook Ingeborg staat volkomen triplex en
we kijken mekaar hulpeloos aan. Ik pak mijn GSM
en bel de VNF, afdeling Toulouse. Ik krijg een vent
aan de lijn die weigert Engels te spreken, niks in
het Frans zegt en mij pardoes doorverbindt naar een
dood nummer. Er ontspint zich een levendige
discussie tussen Ingeborg en mij tijdens het
wachten op goddelijk ingrijpen; maar dan kun je
lang wachten. Dit resulteert uiteindelijk in het
besluit tot terugkeer naar de jachthaven en het
incident te rapporteren. Ik heb vast iets verkeerd
gedaan, dat is altijd het eerste wat ik denk. Na veel
motorgeronk, stinkende wolken uitlaatgas en
kolkende modder in de sloot krijg ik de boot
gekeerd zonder het beton aan beide walkanten
te beschadigen. Wat een ellende. Ik kom langs
de plastic pijp schakelaar en wil hem wel van
zijn kabeltje rukken. Kleresysteem: geen hond
te zien en er gebeuren rare dingen en je kunt bij
niemand terecht, je reinste Kafka, daarvan heb
ik deze reis al heel wat gezien, maar dit is toch
wel weer een zuivere! We leggen aan bij de
jachthaven en worden opgevangen door een oud
vrouwtje (ze is echt oud en klein) van de
blauwe motorboot op de hoek, een Engelse
geloof ik. Zij beaamt dat je nooit maar dan ook
nooit door een rood licht moet varen, zolang er
nog iets roods brandt: that’s a no no! De Nieuw
Zeelander staat toevallig ook bij de balie van
het havenkantoor te wachten en praat met ons.
Hij kan dat bevestigen: pas bij alleen groen licht
mag je doorvaren. Nou, dat zal het dan wel zijn.
Nelly, de havenmeesteres van de dag, is

inmiddels klaar met de vorige klant en ik mag voor
van de Nieuw Zeelander. En nu komt het: ze is al
volledig op de hoogte! De controlekamer heeft haar
al pro-actief gebeld om door te geven dat er iets
tussen de sluisdeuren zat waardoor de bediening
moest worden afgebroken. Ze zijn naar de sluis
gegaan en hebben inmiddels het stuk
ongerechtigheid weggehaald en of ze namens
hunnie ons verontschuldigingen wilde aanbieden
voor het ongemak. Ze hadden mijn
telefoonnummer niet, anders hadden ze me zelf
opgebeld! Bovendien hebben ze nu alle lichten
alvast voor ons op groen gezet en ik hoef niet meer
aan de pijp te draaien! Mijn razernij smelt als
sneeuw voor de zon. Ik had haar meteen op de
jachthaven moeten bellen, dan had ik niet hoeven
terugkomen. En de VNF bellen, tsja, daar werd
door iedereen in het havenkantoor een beetje
lacherig meewarig over gedaan, dat had ik
helemaal niet hoeven doen, van die heb je niet veel
te verwachten. Is het zo slecht gesteld met die
organisatie? Ja, hadden, hadden. Dat soort sociale
navigatorisch/logistieke intelligentie heb ik niet,
kan niet dóórdenken, zie je. Jammer dan. Come to
think of it: als dat wel het geval was geweest, dan
had ik ook een geheel andere carrière gehad. Maar
ik klaag niet hoor, ik ben geen klager. Nooit
geweest ook. Dat weet iedereen. Afijn, nu geheel
zonder zorgen en uitgezwaaid door de Nieuw
Zeelander, het Engelse vrouwtje en Franse Nelly
vertrekken we voor de tweede keer. De motor heeft
al die tijd staan draaien, voor de zekerheid, je weet
nooit hoe het noodlot je nog een keer te pakken
neemt. En verdomd zeg, het licht staat op groen en
op de eerste sluis staat demonstratief tegen het hek
een grote kunststoffen plaat te druipen; het bewijs.
Verder verloopt de tocht door de stad langs de drie
sluizen probleemloos. In de laatste, de "Béarnais",
komt een meisje uit het controlegebouwtje stappen
en biedt nogmaals excuses aan voor het gebeurde.
In dank aanvaard, al goed.
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In de kom achter de sluis moet je een scherpe bocht
naar rechts maken en onder een brug door en dan
ben je op het Canal Lateral à la Garonne, het kanaal
dat naast de Garonne loopt. In ons geval anderhalf
uur later dan we hadden gedacht en verwacht. Ook
hier bij de bruggen en verderop irritante ondiepten.
Dat had ik niet gedacht. Ik dacht: dat laterale
kanaal is later gegraven dus dat zal wel minder
plataan-bladeren en takken op de bodem hebben.
Hele stukken lijkt dat inderdaad zo, maar te vaak
gaat het mis wat mij betreft. Ook dit Lateraal
Kanaal is een sloot, veel rechter maar wel een sloot.
Om elf uur draaien wij dat kanaal op.
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Links: poort naar Canal Lateral a la Garonne
Rechts: poort naar Canal du Midi

Een recht kanaal, voorlopig toeren we langs
industriële terreinen, de buitengebieden van
Toulouse. Eindelijk koffie! We kwamen er maar
niet aan toe!

tellen of beschrijven. Af en toe een fotootje moet
genoeg zijn. De snelweg ging zojuist over ons heen
en de herrie om ons heen neemt af. We gaan hard:
rond de 9 kilometer per uur, tenminste zolang de
diepte rond de 1,9 tot 2 meter blijft. Je merkt het
meteen als het ondieper wordt. Je moet dan minder
toeren lopen om hem niet in de bagger te trekken.
Het brandstofverbruik zit rond de 1 liter per uur,
doordat we meestal rond de 1200 tot 1400 toeren
draaien, harder kan hier gewoon niet. Ik zie de
wijzer van de lucht-aangedreven brandstofmeter
plezierig traag teruglopen.

Tien voor half twaalf. We zagen net onder een brug
een complete nederzetting van zwervers, met twee
mannen erin. Ingeborg maakte gauw een fotootje.
Verderop nog zoiets: een tent hoog op het talud
onder het wegdek van een viaduct gepropt, met een
pallet als deur. Het verkeer raast aan onze
linkerkant op een autosnelweg langs, wat een
herrie! Voorlopig vinden we het een lelijk kanaal.
Misschien wordt het beter, moet wel, heb er foto’s
13.00 uur. Het gaat goed. De sluizen draaien
van gezien. We komen steeds geheel "allennig" bij
probleemloos. Draai aan de stok, naar binnen
de sluizen aan en zien geen tegenliggers in de sloot,
varen, Ingeborg springt op de kade en legt mijn
urenlang. Qua progressie een uitkomst maar niet
achterlandvast om de bolder, ik trek hem aan. Zij
gezellig. Ik ga de sluizen niet meer noemen en
loopt naar voren, drukt op de knop, en legt de
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voorste landvast om een bolder terwijl de deuren
zich achter ons sluiten. Tegen de tijd dat we klaar
zijn met vastleggen zijn we al aan het dalen. Bij
sommige sluizen duurt het hele proces niet langer
dan 8 minuten! De afstanden zijn groot tussen de
sluizen zijn groter dan in het Canal du Midi.
Om 15.00 uur pakken we de negende sluis, de
"Emballens". We komen in elk geval tot Montech,
dat gaat lukken. Ik denk dat we daar blijven slapen
want daarachter komt een keten van 4 bediende
sluizen achter elkaar en daarna weten we niet waar
we terechtkomen. Er gebeurt niet veel. We zien
mooie landschappen, rare boten, heel af en toe een
tegenligger. Het landschap wordt wel weer fraaier.
Grote velden met zonnebloemen vinden wij erg
mooi, een mooi huis hier, een kerkje daar. Groen
begroeide oevers langs de kaarsrechte gedeelten
van het kanaal. Soms bekleed met rotsblokken en
dan weer gewoon met leem en gras. De foto’s
geven een aardig beeld van wat je onderweg zoal
tegenkomt.
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Bijna half zes. We stoppen ermee. In Montech
schijnt een haventje te wezen, met steigertjes en
stroom en water. Daar gaan we liggen. Misschien
kunnen we vanavond een stukje wandelen in het
dorp. Vijftig kilometer gevaren vandaag, niet niks.
Allemaal dankzij een stuk van 18 kilometer zonder
sluizen.

is een beetje broeierig, zal weer een hete dag
worden.

Tien over half zes. We liggen. In Montech. Aan een
onooglijk klein steigertje dat bijna bezwijkt als je
erop stapt, maar we liggen. Het is 36 graden celsius
in de kajuit. Dat slaat je helemaal plat. We nemen
een lekkere koude rakker op de rand van de kuip,
maar ik ga eerst betalen in de Capitainerie.
Kwart voor zes. Zo snel heb ik me nog nooit door
het registratie- en betaalproces gemanoeuvreerd! Ik
kwam bij het kantoortje en daar zeilde een meneer
de hoek om die mij zag met mijn papieren in de
hand en vroeg wat ik wilde. Ik wilde me melden,
meneer, zei ik. Ben je net gekomen? Ja, meneer, op
nr. 7. Is het voor één nacht? Ja, meneer. Laat maar
zitten dan en weg was ie. Kijk, dat noem ik nog
eens zakendoen. Lijkt Griekenland wel, alhoewel
de dingen daar nu gaan veranderen. Maar mij hoor
je niet klagen, ik klaag nooit, ik ben geen klager,
dat weet iedereen.
We gingen pas om twaalf uur naar bed. Het was te
warm voor alles. Je kon alleen maar stilzitten.
Lekker buiten gezeten, borreltje drinken, beetje
kletsen. Eerder op de avond was ik in mijn eentje
het dorp wezen verkennen. Een beetje unheimisch
vond ik het. Weinig mensen op straat, alleen een
dikke dronken kerel en een paar skinheads bij de
kerk. Op dat moment had het geheel geen sfeer
voor mij. Een doods dorp. Alles was dicht. Geen
café gezien, slechts één restaurant waar een paar
mensen zaten. Ze hebben hier wel een heus medisch
centrum, waar ook een tandarts bij zit. Moet ik
vasthouden, die gedachte.

Nou, dat begint goed: de sluiswachter op de eerste
sluis van de "keten" is er niet. "Ben bezig op de
volgende sluis" staat er op een bord aan de deur.
We mogen niet zelf de sluis bedienen. Overbodige
waarschuwing; kastje zit op slot. Afwachten maar.

Zaterdag, 4 juli 2015
Montech - Agen
Dag

Datum

Wind

Weer

Zaterdag

4 juli 2015

Weinig wind

Zon en heet

Vertrek

Aankomst

Logstand

Motoruren

09.30 uur

19.30 uur

19.938 (trip 75,4/
track 64,84)

4714,5

Tien over half negen. Sinds half zeven op. Stukkie
afgemaakt van 1 juli, lig nog steeds twee dikke
dagen achter. Nu moeten we ons voorbereiden voor
vertrek. Geen tijd meer. Vijf sluizen voor de boeg,
die achter elkaar worden bediend, zijn niet
automatisch dus. Steeds een stukje varen ertussen
en dan staat dezelfde sluiswachter weer voor je
neus. Nog gauw even de bakboordtank vullen. Het
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Vijf voor half tien. We liggen hier 25 minuten te
wachten. Ah, daar komt ie aan op zijn scooter.
Hebben jullie gebeld? Neen. Oh, mag ik jullie
vignet even zien! Ja hoor, hij zit daar, voor het raam
van de buiskap. Wat is de naam van de boot?
Godallemachtig, man we varen al anderhalve week
deze route! Hij wil zijn macht even laten zien, denk
ik. Er komt nog een boot aan, die zal wel gebeld
hebben. Eindelijk gaat ie beginnen met de
sluisbediening.

een bocht en dan weer een heel eind kaarsrecht. De
diepte is nu goed: tussen 1,7 en 1,9 meter.
Vijf over elf komen we bij de volgende sluis die
achter een bocht ligt, schiet ik zo langs de draaipijp
die ik niet snel genoeg in de gaten kreeg. Gelukkig
hebben we een achterligger die het zag en wel aan
de pijp draaide.

Kwart over elf. Sarrassin voorbij. Het haventje daar
heet Port Jacques Yves Cousteau. Misschien is het
zijn geboorteplaats. Voor de sluis moest ik even
wachten op een boot die de sluis uitkwam,
Kwart over tien hebben we de vijf sluizen achter de
waardoor ik tegen de wal terechtkwam en met de
rug. Het ging vlot doordat een andere sluiswachter
kielbalk op de bodem, dat ging gepaard met een
de laatste drie deed.
naar geluid! Gelukkig doet alles het nog.
Vlak voor de Cacor sluis en voor de passage over
Tien voor half elf. We komen weer langs een
het aquaduct aldaar, hoorden we een akelig geluid
prachtig zonnebloemenveld. De wind komt een
onder de boot of in de boot, en de boot hield in,
beetje van voren en het is niet zo warm als gisteren
zodat ik acuut de motor stationair zette en
om deze tijd. Het kanaal is akelig recht, af en toe
onmiddellijk de hele motoromkasting weghaalde
omdat ik dacht dat met de motor iets aan de hand
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was of de keerkoppeling, of dat de schroefas een
kurketrekker was geworden! Ik kon echter niets
ontdekken en vroeg Ingeborg voorzichtig een
beetje gas te geven. Niks. Gewone voortgang,
Toerental opdrijven. Niks aan de hand. Was het
dus toch iets dat op de bodem over een
behoorlijke afstand omhoogstak, want de
dieptemeter gaf 1,9 meter aan. Heel vreemd.
Voort gaat het.

zijn gevaren deze tocht. Het ligt in geaccidenteerd
landschap, huizen tegen hellingen en zo, erg leuk.

Vijf over twee. We zijn door Moissac gekomen.
Het eerste echt lieflijke, schilderachtige stadje,
vanaf het kanaal gezien dan, waar we doorheen
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wel tot Agen vandaag, het gaat snel, helemaal nu
we al een tijd alleen varen, maar ook omdat we als
de diepgang het toelaat harder varen dan in het
Canal du Midi. We genieten van het landschap, een
mooie kerncentrale erin bijvoorbeeld, dat soort
dingen.

Onze Franse achterligger is ergens afgehaakt,
gingen een hapje eten zeiden ze, een eindje voorbij
Moissac. Aan de rechterkant blijft het heuvelachtig,
lieflijk. Wel jammer dat het weer een prutsloot
dreigt te worden. Ja hoor, daar gaan we weer: de
dieptemeter zakt naar 1,5 en 1,4 m. Lekker dan.
Vandaag is van alles gebeurd: in een sluis breekt
het touwtje van een stootwil die we nog net kunnen
opvissen met de pikhaak, ik besluit plotseling aan
bakboord af te meren in plaats van de afgesproken
stuurboordkant, waardoor Ingeborg tussen wal en
schip dreigde te springen, en zo even liet ik het
losse eind van mijn landvast los, zodat we achter
niet meer vastliggen. Jongens, jongens, je maakt
wat mee.
Tien over vijf. Ik moet wat zeggen; het is al drie uur
geleden. We hebben veel sluizen gehad. We komen
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De laatste sluis van vandaag hebben we gehad, de
tweeëntwintigste. St. Christophe heet ie. Het is
bijna vijf voor half zeven en we gaan in Agen een
plekkie zoeken om de nacht door te brengen.
Vijf over half acht. Nu pas varen we Agen binnen,
langs een weg, met huizen erachter, mooie huizen
en aan de linkerkant dode industrie; een fabriek met
zo’n slurf boven het water en duizenden duiven op

Zes uur. Het is heet en het water is groen, soms
geel. Autoweg rechts, trein links, hoop herrie af en
toe. Nog steeds lanen met platanen.
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

157
het dak. Rechts naast ons een mooi fietspad en
platanen en daarachter de huizen. Mooi hoor. Het
haventje in Agen is niet bijzonder. Het aanzicht van
de stad is daar ook niet bijzonder.

Vijf voor acht. We liggen aan in de grond geramde
pennen tegen een wrakkige beschoeiing langs een
grasberm, aan de rand van Agen, tegenover een
villa. Een wandelpad van aangestampt spul tussen
de berm en de weg, waarover heel veel joggers
langstrekken. Aan de overkant van de kom is niet
veel bijzonders te zien, een drukke autoweg die we
goed horen en de galmende omroepinstallatie van
het spoorwegstation. Niks aan hier.

Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

158
We gaan eten. Rauwe lof met aardappeltjes en kip.
Ik heb net in het logboek geschreven. We zijn nu
dik over de helft, vanaf de Middellandse Zee
gezien. Morgen naar Castets en Dorthe, waar we de
53e sluis pakken en dan zijn we er vanaf, van die
sluizen. En de dag daarop in 1 ruk over de Garonne
naar Bordeaux, met het getij mee.
De hele avond is het heet, warm. We zitten op de
kuiprand te kijken naar de voorbijkomende
wandelaars. We hebben het gewoon niet meer van
de hitte en drinken veel vocht. Ik pomp ook nog een
zooitje diesel over, zo'n 60 liter denk ik. We hebben
iets van 80 tot 100 liter verbruikt na Port St. Louis.
Niet gek vind ik. Het wordt na twaalven aleer wij te
kooi gaan.
Zondag, 5 juli 2015
Agen - Sluis l’Avance
Dag

Datum

Wind

Weer

Zondag

4 juli 2015

Westenwind

Vertrek

Aankomst

Logstand

Frisser, beter uit
te houden
Motoruren

08.45 uur

17.45 uur

20.009 (trip 71,2/
track 58,93)

4723

Goedemorgen. Het is 5 juli, zondag alweer! Ik haal
het horrengaas weg voor de ingang; vannacht geen
bordjes ervoor, dat kon echt niet met die hitte.
Gisteravond ging het toilet terziele, voor de derde
of vierde keer deze reis: hij trok niet meer vacuüm,
hoe vaak en hoe wild ik de hendel ook op en neer
roste. De plasjes gaan nu dus ook in een emmertje
en overboord, zo kan het ook (de grote
boodschappen maakten reeds geruime tijd steevast
lange luchtreizen). Dat wordt een project, waar en
wanneer weet ik nog niet. En nu, tien over half acht
zit ik te schrijven aan het stukkie van 2 juli, opdat
ik slechts 2 dagen achterloop. Ingeborg is er ook
uit. Over drie kwartier "moeten" we weg. Eerst
stukje afmaken, foto’s erbij zetten, dan is dat ook
weer gebeurd. O, ik moet hier even vertellen dat ik
de beverrat die in de haven van Toulouse
rondzwom in het stukje van 1 juli, met foto’s en al,
ben vergeten op te nemen! Die zet ik er nu alsnog
in, ga maar kijken.
Tien over acht. Klaar met schrijven. Het begint
alweer warmer te worden buiten, maar er staat nu
wel een fris windje zie ik. We kunnen. Maar eerst
schiet ik een paar plaatjes van onze ligplaats in
Agen voor het fotoboek.
Vijf voor negen. Langzaam varen we naar de eerste
sluizenketen van vier die we zelf moeten bedienen
en die achter het "pont-canal" over de Garonne ligt.
Heel vreemd blijft het om met een boot hoog in de
lucht een grote rivier te kruisen.
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Tien voor tien. In krap drie kwartier hebben we vier
sluizen genomen. Nu hebben we 14 kilometer voor
de boeg "met geen sluizen". En nu krijgen we
koffie. Voorlopig is het aanmerkelijk koeler dan
gisteren; heerlijk.
Kwart voor tien. Het deel van het kanaal waarin we
na de sluizenrij terecht zijn gekomen lijkt, op de
stalen damwanden na die hier en daar door de
bosjes schemeren, verdacht veel op de Petit Rhône,
zo groen en ondoordringbaar op veel plaatsen. De
diepgang loopt ook meteen terug van 2 naar 1,7
meter. Hoe meer groen langs de kant hoe ondieper
het wordt, alhoewel ook hier uitzonderingen de
regel bevestigen zoals we later zullen zien.
Ingeborg fotografeert een zeldzaam vogeltje met
ragfijne vleugeltjes, dat op de relingdraad komt
zitten, een zeldzaam mooie foto ook, vinnik.

Kwart over tien. Dat was Lin aan de foon. Ze wilde
skypen, maar helaas gaat dat nu niet, we spreken af
morgenavond te proberen; vanavond moet ze
barbecuen bij een vriendin. Ricky heeft een soort
nekhernia opgelopen, ze weten niet precies wat het
is, maar vervelend is het wel. Die is daar weer even
zoet mee, de pechvogel. We varen door de bush
bush. Groen, groen, groen, we zullen het ermee
moeten doen. Een vervelende rit eigenlijk, ik ben
steeds bang dat het ondieper wordt. Dat vertraagt
de boel. Wolkjes worden straks opgelost door de
zon, wedden? Wij worden straks gebrajen en
gebakken.
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Vijf over half elf. Twee tegenliggers! Achter
mekaar, dat had ik niet voor mogelijk gehouden op
deze sloot! Het ging ook net an. Geen tijd voor
foto’s. Uno momento dado komt er een eind aan de
groene gribus en kunnen we weer fotootjes maken
van landschap.

Kwart voor elf. Tistogtreurig! Voorbij het dorpje
Serignac wordt het opeens 5 tot 6 meter diep. Dat
betekent dat we aan de grond zitten. Het wordt
steeds erger. Wat is dit? Unheimisch is dit! Wij
ploegen dapper voort. De kielbalk zal wel kaal zijn
inmiddels. Gelukkig is het anumilium; kan ertegen.
Tien voor half twaalf. We arriveren na ruim 14
kilometer bij de eerstvolgende sluis na de rij van
vier bij Agen, ook deze moeten we zelf bedienen.
Er komen twee boten uit. Inmiddels hebben we
alweer een tijdje landschap links en rechts, de
jungle is vergeven en vergeten. Ingeborg gaat een
fotootje maken van het landschap, gauw, gauw,
voor het verdwenen is! Ik ben me ervan bewust dat
we in herhaling vervallen met de onderwerpen,
maar we kunnen er nu eenmaal niet genoeg van
krijgen.
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De sluizen volgen elkaar snel op. Kwart voor
twaalf. Een volgend avontuur dient zich aan. Moet
jij de wierpot niet eens nakijken, vraagt Ingeborg.
Ik zeg tegen Ingeborg: neem jij effe het roer in
handen, ik ga effe de wierpot bekijken of dat goed
gaat daar. Ik naar beneden met Cees zijn lampje
(dat ie nu zelf ook voor vaderdag heeft gekregen!)
en schijn op het doorzichtige deksel, althans dat
hoort doorzichtig te zijn. Ik zie niks, dacht eerst: zal
wel goed wezen. Maar toen dacht ik: wacht eens, ik
zag toch altijd water opborrelen uit dat gat op de
bodem aan de zijkant van het filter. Ik zeg tegen
Ingeborg dat ze de motor moet stoppen en uit
zetten. Ik draai het deksel eraf en wat blijkt? Het

motor nog kon draaien met zo’n kluit beton in de
pot! Weer wat geleerd. In de consternatie vergeet ik
een foto te maken. Elk uur controleren vanaf nu
want we varen regelmatig door 11 of 6 meter water.
Zo verglijdt de middag van deze warme, maar niet
té warme 5 juli-dag. Van sluis naar sluis, genietend
van het fraaie landschap, ons ergerend aan de
ondiepten na elke sluis en aan het vaargedrag van
een stel jongens op zo’n huurbak. We maken
vandaag minder foto’s, want het wordt wel wat veel
van hetzelfde. Just another day at the office. Op dit
traject zijn de afstanden tussen de sluizen in het
algemeen wel groter, zodat we meer kilometers
afleggen dan gemiddeld.

filterpotje zit massief volgestampt met een zwarte
massa vuiligheid, waterplanten, steeltjes, bladeren,
gruis en steentjes. Gadverdegadver! Had ik eerder
naar moeten kijken. Ik begrijp echt niet dat de

Vijf uur. Update. We zijn ergens. Veel last van troep
in de schroef, moeten steeds achteruit slaan. Dat
helpt wel, maar schiet schiet niet op. Ma net
gebeld, die ligt op apegapen met die warmte, maar
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er komt ander weer aan in Holland, dus dat geeft
hoop. Ze klonk trouwens heel opgewekt. Fijn om te
horen. Had van broer Kees op zo’n "t.v.-scherm"
met grote letters mijn weblog tot en met Toulouse
gelezen. Kijk, dan is ze weer helemaal op de
hoogte. Ze zat nu naar de start van de Tour de
France te kijken.
Half zes. We wilden in Pont des Sables liggen,
maar het is daar een gribus, vol met huurboten en
lokalen en een hele rij wrakken, geen plaats meer.
Veel te klein ook weer en te ondiep. Eerst begreep
ik niet waarom in deze route niet meer geïnvesteerd
wordt. Maar het begint me nu te dagen. Wie zou dat
moeten doen? De overheid? Die kijkt wel uit; zeker
voor die ene zeilboot met kiel die langskomt, dat is
niet profijtelijk. Dat betekent dus dat deze kanalen
straks alleen nog een paar jaar te bevaren zijn door
huurboten die een paar decimeter steken totdat de
bladeren en dode bomen en takken de boel volledig
stremmen. Dan is het afgelopen, na vierhonderd
jaar! Zo zonde. Laat BosKalis een maandje of drie
door die zooi raggen en het probleem is opgelost
voor een jaar of vijftig, maar zoals gezegd: wie gaat
dat betalen, zoete lieve Gerritje! We varen maar
door naar de volgende sluis en gaan aan het
afspringsteigertje liggen. Net als we laatst deden bij
Sluis Négra. Er komt nu toch niemand meer langs.

Rond zessen bel ik met Marijn. Die zit op de fiets,
sigaretten halen voor Rietje bij het tankstation. De
garage is klaar, zij zijn nu bezig de boel af te
werken: schilderen, werkbank timmeren enzovoort.
Gaat goed zo. Eind augustus gaat hij met de
mariniers en de FRISC aanvalsboten mee naar
Plymouth.
Kwart voor negen. We liggen aan de rechterkant
van het kanaal, dus niet naast het pad waar de
joggers, de fietsers en de wandelaars op je bord
kijken. Ingeborg heeft een prutje gemaakt van
gehakt en andere lekkere dingen, smaakte heerlijk.
Daarna zijn we gaan lezen en puzzelen, buiten in de
kuip. Ingeborg viel in slaap boven d’r puzzel, da’s
zeldzaam, ze liet de iPad bijna uit haar handen
glijden. Nu zitten we aan de koffie en ik ga zo
proberen een stukje te schrijven. We liggen hier
heerlijk fris in de schaduw van de platanen naast
maar vooral boven ons. Er komt helemaal niemand
meer langs aan de overkant, we liggen van God en
de wereld verlaten, in deze woestenij. Het zal wel
hartstikke donker worden vannacht met die bomen
boven ons. De sloot is heel smerig met bladeren en
takken, daar moeten we morgen doorheen zien te
ploegen naar de sluis.
Van de Middellandse Zee naar de Golf van Biskaje binnendoor

166
Wij zijn de eersten want we liggen
praktisch onder de draaipijp. Nu ga ik
even schrijven, kijken of ik er nog een
stukje uit kan persen.
Half elf. In de boot is het nu
aangenamer dan gisteravond. De
temperatuur is gezakt naar 28 graden,
niet gek. Het schrijven over het
débacle bij de sluis in Toulouse lukt
niet zo. Ondanks het horrengaas
komen er van die gluiperige
zweef-vliegen binnen die je
bijna niet te pakken kan krijgen.
Ik sla er eentje dood met de
vliegenmepper op mijn
kaasplankje. Vlak naast een
blokje kaas, net een geplette
rozijn; niet vergeten dat ik die
niet op moet eten.
Ingeborg gaat om twaalf uur
naar bed en ik om één uur, om
de doodeen-voudige reden dat ik
toen pas klaar was met mijn
verhaal. Dat was een hele
bevalling. Morgenochtend
probeer ik nog een verhaal te
baren.
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Maandag, 6 juli 2015
Sluis l’Avance - Castets-en-Dorthe
Dag

Datum

Wind

Weer

Maandag

6 juli 2015

Vertrek

Aankomst

Weinig tot geen
wind
Logstand

Sogges lekker
koel (eventjes)
Motoruren

09.00 uur

14.30 uur

20.042 (trip 44,02/
track 32,9)

4728,5

Tien over negen. We zitten weer eens vast, direct
achter de sluis. Ik moet het toerental drastisch
terugnemen. Tergend langzaam kruipt de boot over
de bodem. Ik zou eigenlijk wielen eronder moeten
zetten, of rupsbanden.

Tien voor negen. Zaterdag 4 juli is af, nu ben ik nog
maar 1 dag achter. Na vandaag weer twee
natuurlijk, het is niet bij te houden. O, wat liggen
we hier fijn tussen de bomenrijen, lekker koel! Nog
even en het licht voor de boot springt op rood.
Vijf over negen. We liggen in de l’Avance. Het is
hier fantasties behalve dan die rommel in de sloot.
Het was net of we in een visvijver voeren vlak voor
de sluis.
Plataan na plataan,
wandelt links en rechts aan ons voorbij
plataan, plataan, gaat heen, gaat weg
blijf daar niet staan
want de bodem groeit zo aan.
Dat soort meligheden ontsnapt je weleens tijdens
zo’n rit, het houdt je toch bezig, he?
Half tien. De temperatuur is niet onaangenaam,
tamelijk fris zelfs zo tussen de bomen durf ik wel te
zeggen. Rechts van mij zie ik kaarsrechte rijen
aangeplante bomen en even later hele rijen auto’s
op de weg, midden in het land. Waar zou dat nou
van zijn? Verderop zien we het: een grote groep
mensen is in het land bezig iets te plukken of te
wieden. Druiven zijn het niet, maar wat het dan wel
is?
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Zo tuffen wij voort, overwinnen sluis na sluis. En
het wordt immer ondieper. Steeds langer moet ik de
WingIV door de bagger en de waterplanten
douwen. Na Meilhan sur Garonne, een overigens
heel mooi plaatsje in heuvelachtig gebied,

begin ik zelfs te twijfelen of we Castets, nog een
kilometer of 15 van ons verwijderd wel zullen
halen. Wat een drama! Steeds vaker moet ik
achteruit slaan om de soepgroente van mijn schroef
te schudden. Het werkt wel. Op de dieptemeter

hoef ik niet meer te kijken want die doet idioot.
Tien voor twaalf. Net een sluis achter de rug. Alsof
we door de vijver van het Vondelpark varen
alhoewel ik denk dat die dieper is. Ingeborg blijft
na elke sluis op de boeg zitten om daar meer
gewicht (!) in de schaal te leggen. Eigenlijk zou ik
de compressor, al mijn lood, de generator, de
bankschroef en ga zo maar door ook naar voren
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moeten brengen. Nou ja, dat bewaren we voor een
werkelijk noodgeval. Voorlopig kruipen we nog!
Tien voor half één. We moeten bij een sluis
wachten tot twee andere boten eruit komen. Ik heb
honger.
Terwijl wij voort ploegen naar de volgende sluis,
4108 meter verderop, wordt het steeds warmer
onder de blauwe bimini. Er staat praktisch geen
wind en de zon klimt. Ingeborg is bezig de lunch te
bereiden.

Tien voor half twee. Eén na laatste sluis gehad, de
Basseranne. De laatste van vandaag is de Mazerac
en dan zijn we in Castets waar we moeten
informeren naar het schutten de Garonne op
morgen.
Twee uur geweest. We liggen in de laatste sluis,
vergezeld van grote plukken waterplanten die mee
naar binnen zijn gedreven.
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Kwart over drie. We liggen drie kwartier, naast een
ouwe Franse live-aboard. Vanaf de laatste sluis (nr.
51, sinds Toulouse) van vandaag was het nog een
dubbeltje op zijn kant om in onze box te komen!
We zien in deze kom een maaiboot die
waterplanten aan het oplepelen is, prijzenswaardig
maar mijns inziens onbegonnen werk. De boten
liggen hier aan bollen en met de boeg of de
achtersteven naar een houten steiger, waarop
elektra en water.
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De oude baas hielp aanleggen. Het is hier
bloedheet. Ingeborg kan geen pap meer zeggen en
gaat op de kuiprand zitten. Ik loop met mijn
papieren naar het sluiswachtershuis naast de
allerlaatste sluis, nr. 53, driekwart kilometer
verderop, waar je je moet melden als je de Garonne
op wil. Alles zit op slot, niemand te zien. Ik kom
natuurlijk ook weer op de verkeerde tijd: siësta-tijd.
Ik kijk een tijdje bij de sluis en naar de Garonne.
Het verval is gigantisch, zeker een meter of vijf! De
rivier stroomt traag langs de uitgang van de sluis
met een bocht naar het westen. O, wat zou ik graag
op die rivier met de stroom mee naar Bordeaux
scheuren! Gaan we morgen doen.
Onverrichterzake loop ik terug naar het
jachthaventje. Onderweg zie ik geen winkels, geen
bakker, niks. Die zullen wel boven in het dorp op
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de heuvel zijn. Daar gaan we nu even niet heen in
deze hitte. Ingeborg zit te puffen. Ze heeft een
handdoek opgehangen tussen de bimini en de
buiskap voor meer schaduw. Heel verstandig. Ik
doe een kwart litertje olie in de motor, maak de
wierpot schoon en verder hangen wij wat rond op
de boot, lezen, slapen en drinken en ik maak
fotootjes van de groentesoep waar wij in liggen. Tis
wel heldere soep.

Om half zes wil ik naar de capitainerie die
daarstraks ook gesloten was, en naar het
sluiswachtershuis lopen om te kijken of er al
sluiswachter is. Maar eerst schiet ik de Fransman
die mij al eerder de vuilniscontainer had gewezen,
op steiger aan en vraag naar de gang van zaken
hier. O, die havenmeester komt woensdag pas, dus
je kunt gewoon je gang gaan en je moet niet naar de
sluis gaan, want die vent komt ook niet, die kan je
alleen bellen. Morgen bedient ie trouwens pas om
14.00 uur, als er al aanbod is, anders komt ie niet!
Mooie boel, zeg! Nou klopt 14.00 uur wel, want ik
heb op de getijdenklok van de Navtex gekeken en
het is om 12.20 uur hoogwater in Bordeaux! Ik
bedank hem en loop terug naar de boot. Ing, gratis

water en elektra, geen havengeld en morgen liggen
we 14.00 uur voor de sluis! Ik bel het nummer dat
in het boek staat en verdomd, we zijn genoteerd en
we worden te 14.00 uur voor de sluis verwacht.
Helemaal geregeld. Nu kunnen we ontspannen (was
Ingeborg al mee bezig). Ik leg de stroomkabel uit
zodat de ventilator aan kan. Ingeborg is onder de
pannen: die blijft tot morgenmiddag 14.00 uur op
haar plekkie op de bank zitten (puzzelen).
Neen, dat laatste klopt niet: het is half zeven, ik zit
buiten te lezen en Ingeborg staat in de razende hitte
te zweten in de keuken. Haar hersens beginnen al te
smelten want ze wil de kaas op het plankje bij de
lucifers leggen en de gasaansteker in de koelkast.
We eten gebakken spek met puree.
Nieuw project komt eraan: de holle zacht-rubberen
knop waarmee je lucht door de leidinkjes in de
olietanks pompt, zodat je met luchtdruk de
hoeveelheid brandstof kunt meten, begint aan de
basis scheurtjes te vertonen. Hoe en waar kom ik
aan een nieuwe?!
Saves ga ik schrijven. Terwijl ik zit te schrijven over
de wierpot die verstopt zat, bellen Anneke en Cees
via de Skype en hebben we het erover! Geinig hoor.
Zij hebben het thuis reuze naar hun zin, lekkere
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komen, verderop is de maaimachine aan het
werk. Hij lepelt de waterplanten op. Komt dat even
goed uit. Ik ben helemaal happy!
De maaiboot is inderdaad de vaargeul tussen de
sluizen bevaarbaar aan het maken. Ik hoop dat ie
straks ook een beetje onze kant op komt. Het is
behoorlijk fris buiten, ik trek een T-shirt aan.
Tien over tien. Ik heb maandag, 6 juli geschreven
en ik ben nu helemaal "bij". Dat geeft weer ruimte
op de voice-recorder. Twee uur bezig geweest, was
mooi zo. Nu gaan we wandelen. Kan Ingeborg ook
de sluis en de rivier zien en ik een paar foto’s
maken die ik bij het verhaal van gisteren moet
zetten. Als het niet te warm is kunnen we langs het
kasteel naar boven lopen, naar het dorpje toe,
misschien dat we brood kunnen scoren.

temperatuur, iets minder dan bij ons. Even later
skypt Miriam vanuit bed, ze ligt te wachten op nog
meer om te lezen! Ja, zo schiet ik niet op. Helaas
kan ik haar niet terwille zijn want de verbinding
valt om een of andere reden weg. Na een tijd lang
gepruts ga ik na twaalven ook maar naar bed.
Ingeborg slaapt al lang.

Kwart over elf. We zijn terug op de boot na een
geslaagde wandeling naar de sluis en door het dorp
op de heuvel. Het verval tussen het kanaal en de
rivier was nu nog groter dan ik gisteren zag. Het
was namelijk laag water. Ingeborg ziet het helemaal
niet zitten. Ik moest haar erop wijzen dat het
morgen lang zo erg niet zal zijn omdat het dan
hoogwater is. Na de sluis liepen we omhoog naar
het kasteel, dat helaas in de steigers stond. In het
dorp was toch een bakkertje dat nog baguettes had,
de andere lekkernijen waren uitverkocht helaas. Er
was ook een slager, maar daar hoefden we niet te
wezen. Verder gewandeld door het dorp, fotootjes
geknipt van de kerk, het gemeentehuis, de straatjes
en pleintjes, het uitzicht op de sluis en de landerijen
erachter. Niet echt een specifiek historisch en
bijzonder dorpje, maar wel het aanzien waard en
we hebben er mooi weer bij.

Dinsdag, 7 juli 2015
Castets-en-Dorthe - Bordeaux
Sluis l’Avance - Castets-en-Dorthe
Dag

Datum

Wind

Weer

Dinsdag

6 juli 2015

Zonnig

Vertrek

Aankomst

Stevige westenwind
op de Garonne
Logstand

13.15 uur

18.15 uur

20.091 (trip 49/track
60)

Motoruren
4733,5

Zóóó, moet effe wakker worden, hoor! Het is al half
acht, komen net uit bed en we hebben bijna al die
tijd geslapen ook nog! Misschien af en toe een
beetje wakker geweest vannacht, maar dat mag
geen naam hebben. Ingeborg staat in haar badpak.
Wat ga jij nou doen, Ing? Ga je onder de douche?
Ja, ik ga onder de kraan staan, op de steiger.
Buiten? Ja. Ok. Lekker wakker worden, gelijk heb
je! Terwijl ik het stukkie op de weblog zet, wat
gisteren niet lukte, hoor ik opeens een ratelaar langs
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Via een ander weggetje naar beneden kwamen we
bij de haven uit waar de maaiboot nu dicht bij de
kade bezig was zodat ik goed foto’s kon nemen. De
havenmeester was nog steeds nergens te bekennen,
dus dat wordt een goedkopertje.

Ingeborg gaat de was spoelen en ophangen en
omdat ik de voice-recorder aan het inspreken ben
komt zij er tussendoor met de opdracht dat ik water
moet opgieten voor de koffie. Dat doet ze expres.
het boordleven herneemt dus tot tegen tweeën zijn
gebruikelijke loop. Ik ga nu de fotootjes
ontwikkelen die ik net genomen heb en bij het
verhaaltje van gisteren wil zetten.
Half één. We, dat wil zeggen Ingeborg en ik, gaan
zo eten. Het stukje van gisteren heb ik
gecompleteerd met foto's van vandaag en op de
weblog gezet. Ik heb even gekeken of er e-mail
was, die was er niet. We krijgen opmerkelijk weinig
e-mail behalve dan de gebruikelijke commerciële
rotzooi die we zelf hebben uitgelokt, deels zonder
dat we dat door hadden. Er was wel een reactie van
een meneer die mij bedankte voor het feit dat ik
hem de illusie ontnomen heb dat ie ooit met zijn
motorjacht van 1.50 m diepgang en 3.40 m
strijkhoogte het Canal du Midi en het Canal Lateral
à la Garonne zou kunnen bevaren! Graag gedaan.
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Ja, ik kan er ook niks aan doen. Jeetje. Wat nog? O
ja, ik heb de rekening van Visa Card betaald (ik
vrees dat we iets eerder naar huis moeten). We
beginnen te ontwaken uit onze lethargie want het is
half één en dat is anderhalf uur voor het uur U! We
hebben afgesproken te 14.00 uur voor de sluis te
gaan liggen. In toenemende mate pissen we in onze
broek van de zenuwen, dat is altijd zo. Maar
voorlopig staat de ventilator nog lekker te blazen;
het is inmiddels alweer 30 graden in de kajuit,
ondanks de ventilator. Het ding blaast de warme
lucht een beetje in het rond, waardoor je een soort
surrogaat-koelte beleving hebt. Tijd voor een eitje
op brood. Gebakken ei.
Tien over één. Halsoverkop vertrek! Ik heb mijn
broodje nog geeneens op. Wat is dit!? Goddammit,
er schuift een omgebouwd binnenvaartschip onder
Engelse vlag stiekem de sluis in! Kunnen ze geen
klok kijken!? De sluisdeuren staan open! Er loopt
een knul van VNF rond met zo’n blauw shirtje aan,
die de touwtjes aanpakt van de schipper.
Vooruit Ing, gooi los die zooi. Wegwezen! Straks
gooit die gozer de pot dicht. Er valt met die Fransen
geen afspraken te maken. Het alternatief is om hier
jaren te blijven hangen en hun gewoonten en
handelwijzen te doorgronden en eraan te wennen,
zodat je weet dat je over een heleboel dingen geen
afspraken hoeft te maken; je doet maar wat. Die tijd
is ons niet gegeven (of we geven hem onszelf niet).

In-/uitgang van het Canal Lateral a la Garonne
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Tien voor twee. We varen hoog en breed op de
Garonne. De stroom staat nog een beetje tegen. Ik
neem gas terug want als de stroom kentert zal het
wel akelig snel gaan en dan is zestig kilometer
helemaal niks, zo zonder sluizen!. We zijn de
Engelsman met zijn beurtvaarder inmiddels
gepasseerd. Het gaat lekker!

Vijf voor twee. Geweldig. Wat zijn wij opgelucht,
beste lezers en anderen ook! Elf meter onder de kiel
en deze keer echte meters! Geen fake-meters! En:
geen sluizen meer! Pas in IJmuiden weer! Ik kan nu
de stootwillen een beetje normaal ophangen, niet
meer door het water sleurend. De rivier is breed en
voor ons gevoel heel diep, echt geweldig, helemaal
mooi, enne, ja, vlak, geen golven. We hebben nog
wat tegenstroom maar dat zal straks drastisch
veranderen.
Half drie. Ik moet zeggen dat ook langs de Garonne
mooie plaatsjes te zien zijn. We komen zo langs een
stadje genaamd Langon. Ik zie hem in de bocht
reeds liggen. Deze heeft een mooie kerk en huisjes
eromheen, een beetje groen. Ingeborg gaat er zeker
en vast een foto van maken, wedden? Ik vind het
echt iets om een schilderijtje van te maken. Nu nog
iemand vinden die dat voor me wil doen.
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We gaan inmiddels verschrikkelijk hard: 14 tot 15
kilometer per uur over de grond bij 1600 toeren!
Als we dat een paar uurtjes volhouden zijn we zo in
Bordeaux. Dat is helemaal geen enkel probleem. Ik
was van plan te overnachten in een haventje in
Bègles, een stadje (of voorstadje) tegen Bordeaux
aan, maar als het effe kan stoom ik door tot voorbij
Bordeaux, daar zijn ook steigertjes waar je kan
liggen en dan is het morgen nog slechts 45
kilometer tot Pauillac waar onze mast inmiddels zal
liggen te wachten op zijn staaldraadjes, zijn
antennes, zijn radar; ik voel het gewoon. Het
stroomt als een gek hier. Dat is even wennen in de
bochten en bij boeien en brugpijlers.
Als je foto’s wilt maken moet je wel opschieten
want voor je het weet ben je met deze snelheid je
doel voorbijgeschoten! We lopen 15,5 kilometer
per uur, het loopt langzaam op. Je moet hier
oppassen voor drijvende takken, balken en
boomstammen of hele bomen. Soms zijn dat geen
kleintjes; als je daarmee in aanraking komt, schrik
je wel een beetje, misschien wel erg, denk ik. Ik
dacht dat dit alleen in de Gironde gold, maar we
hebben hier reeds het een en ander voorbij zien
komen. Als je een polyester boot hebt en je raakt
zo’n lekkere jongen, zou ik echt meteen gaan
kijken of er wellicht water naar binnen komt.
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Tien over vier. We zijn bij het plaatsje Langoiran.

Tien voor half vijf. Een waarneming mijnerzijds: de
kleur van de Garonne is niet om over naar huis te
schrijven. Dat spul is van een kleur en substantie
dat je denkt dat je door een lichte melkchocolade
vaart, met vlekken veroorzaakt door draaikolken.

Die arme Perkins! Ik krijg steeds meer
bewondering voor dat stuk techniek dat ons nu al
jaren (vrijwel) probleemloos duizenden mijlen
heeft voortgestuwd. Geef hem een beetje olie af en
toe en hij is tevreden! Er staat een poep wind,
afhankelijk van de richting die je vaart: als je naar
het noorden vaart ben je beschut, maar als de rivier
naar het westen buigt krijg je de volle lading en dan
ontstaan soms ook heuse deiningsgolven onder de
door de harde wind veroorzaakte waterbewegingen.
We liggen af en toe echt op en neer te wippen!
Vijf over vijf. Ik kan in de verte al iets zien van wat
Bègles moet zijn. Daar wilden wij eerst gaan
liggen, maar ik denk dat we toch maar doorvaren
tot de laatste halteplaats in Bordeaux omdat het zo
lekker hard gaat en omdat we morgen dan lekker
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rustig aan in één tij naar Pauillac kunnen
doorstomen om ons daar op ons gemak voor te
bereiden op het terugplaatsen van de mast.

Tien voor half zes. We gingen net onder de Francois
Mitterand brug door en we zijn eigenlijk in
Bordeaux nu. Het gaat ontzettend hard: met 1600
toeren halen we 15 km. Bègles zijn we
voorbijgeschoten voor we er erg in hadden. De
skyline van Bordeaux is fascinerend met zijn
historische panden langs de linkeroever en de
kathedralen daarachter. Vooral de "Pont de Pierre"
uit 1821 maakt indruk; een staaltje van negentiende
eeuwse bouwkunst.

Het waait als de pieten en we hebben in bepaalde
gedeelten, vooral bochten waar de wind met de
stroom rare dingen doet, hele rare hoge golven.
Maar het is prachtig weer. De wind maakt de
temperatuur draaglijk. We varen heerlijk door de
melkchocolade.
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Half zes. Voor onze neus verrijst een enorme brug
waarvan het wegdek over grote lengte verticaal kan
worden opgehesen (foto’s
verderop!). Deze brug staat op
geen enkele van onze kaarten,
ook niet op de plotter en ook
niet in het boek dat we in
Napoleon gekocht hebben! Niet
te geloven. Die moet door
Nederlanders zijn gebouwd,
anders had het veel langer
geduurd en hadden we er vanaf
geweten! Afijn, na een beetje
verwarring gaan we er
onderdoor, laten de docks links
liggen en varen door naar de
jachthaventjes die we voor ogen
hebben. Welke nemen we?
Links of rechts. We kiezen voor
links. Met een ruime bocht,
rekening houdend met de
stroom stuur ik op de buitenste
steiger en zie een bord:

Interdiction d’Accoster, Prive Marina, of iets
dergelijks. Sodemieter op, kan je hier dan nergens
aanleggen? Mooi, lekker rustig dus. We leggen aan
de brakke steiger aan. O, wat doe ik dat toch goed!
Springetjes leggen alsof we nooit anders hebben
gedaan (en dat is ook zo) en klaar zijn we. Als we
weggejaagd worden merken we dat gauw genoeg.
We liggen pal onder de Pont d’Aquitaine, een hoge
boogbrug met druk verkeer.
Het is onvoorstelbaar hoe slecht een stad als
Bordeaux zichzelf toegankelijk maakt voor jachten.
Als je in de stad aan bepaalde pontons wilt liggen
moet je het gemeentehuis bellen en al je gegevens
doorgeven voordat je mag afmeren. Die lui zijn van
de ratten besnuffeld. Alle andere steigers en
haventjes zijn privé en ontoegankelijk, behalve de
docks, waar je via sluizen in moet; een handicap als
je op doortocht bent. Het maffe is dat van enige
commerciële activiteit in Bordeaux niets te
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bespeuren is! Het water van de Garonne/Gironde is
"woest ende ledig". Geef mij maar Amsterdam: als
je daar op je sodemieter krijgt is er echt een reden
voor! Wij liggen, zoals gezegd, clandestien en het
heet hier: "Halte Nautique Point du Jour". Zestig
kilometer afgelegd in vijf uur. Morgen gaan we
Pauillac dus zeker halen want dat is slechts 45
kilometer.
O, ik kan haast niet wachten tot ik mijn mastje kan
omarmen
en worstelen met zijn kabels als waren het warme
darmen!
Vijf over half zeven. Ingeborg is druk aan het
koken. We zijn nog niet weggejaagd. Kan elk
moment gebeuren. Het stroomt nog steeds als een
dolle; je ziet het kolken rond de pijlers van de
boven ons uit torenende brug en langs de boeien;
een prachtgezicht. Rare hoge brug, aan de overkant
een kapelletje of zoiets, met huisjes. De steigers
van het haventje aan de overkant zijn ook privé en
verboden. Waar is de witte wijn? roept Ingeborg.
Ze drinkt teveel de laatste tijd. We eten
runderrookworst, gekookte lof met kaas, gekookt ei
en puree! Wat wil je nog meer, minimumlijder
zijnde!?
Tien over half negen. Geskypt met Miriam en
vervolgens met Linda. Heel gezellig allemaal. Dat
vonden we heel leuk. Ricky moet naar de
neuroloog met zijn nek- en schouderklachten, niet
zo leuk, dus dat verhaal heeft nog een staartje.

Half tien. Ik word ruw gestoord in mijn
werkzaamheden: Ingeborg gaat naar buiten en
constateert dat het regent! Het is lang geleden dat
we dat hebben meegemaakt. Ze wil meteen de hele
kuip ontdoen van dingen die niet nat mogen
worden.
Tien over half tien. Ik zit met Ingeborg in de kuip te
genieten van de frissigheid die over ons neerdaalt
in de vorm van motregen, als een mevrouw de
steiger op komt en ons aanspreekt: of we van plan
zijn te overnachten, eigenlijk mag dat niet maar als
u niet van de boot af gaat en niet het terrein op
komt, mag u blijven liggen tot het getij mee gaat
lopen morgen, maar dan moet u echt weg. U mag
echt niet het land op want dit is privé-terrein. Echt
waar? Goh, sorry, dat wisten we niet. Hartelijk
dank dat we mogen blijven liggen, een hele
geruststelling, dank u wel! Ze had een hond bij
zich, voor de zekerheid, en een laffe echtgenoot die
op de betonnen pier bleef staan kijken hoe zijn
vrouw het vuile werk deed. Aardige vrouw. Een
hele opluchting voor ons. We liggen hier helemaal
top! Hier komt niemand ons lastig vallen, dankzij
die hond en die eggenoot! Het verkeer raast door
over de brug en ik voel regendruppels. Van mij mag
de zondvloed losbreken, dat spoelt de boot goed
schoon.
12.00 uur. De rest van de avond houd ik mij onledig
met het optekenen van deze wederwaardigheden. Ik
moet nu stoppen want Ingeborg ligt al in bed en ik
moet ook komen.
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Woensdag, 8 juli 2015
Bordeaux - In The Middle Of Nowhere
Woensdag begon zo mooi. Je weet wel: een nieuwe
dag, het wordt vast mooi weer en we worden met
ons mastje herenigd. Niets was minder waar. Het
begon al met de mededeling van Orange dat ik
moest opwaarderen (s'nachts om één uur kreeg ik
die). Dat lukte niet maar s'ochtends kon ik gewoon
doorgaan met internetten; ik snap er weer niets van.
Dan krijg ik te horen van een meneer op de steiger
dat we weg moeten. Dat moest ie van de mevrouw
in dat huis tegen ons zeggen. Bij deze. Even later
gooien wij los en belanden met een boogje in de
gierende vloedstroom aan de overkant. De plotter
hebben we niet eens aangezet. Even dubben wij
over naar het "bassin à flot", de docks, terug te
varen en daar aan de steiger te gaan liggen,
praktisch onder die grote witte hefbrug. We
proberen het toch maar aan de steiger onder de Pont
d’Aquitaine, de overkant dus. Een mevrouw komt
later op de steiger en vindt het geen probleem dat
we daar liggen. Mooi. We zijn gedekt tot het
moment dat we kiezen om naar Pauillac te varen,
dat is namelijk pas te 16.00 uur vanmiddag, zodat
we met slack daar aankomen. Er staat dan niet te
veel stroom meer in de jachthaven daar. Wij houden
ons alvast onledig met voorbereidingen: het
antennepaaltje gaat omhoog, de reddingsjoon heb
ik teruggezet, de davits erop, de reddingsboei die
we gebruikt hebben als stootwil terugpromoveren
en nog zo wat van die dingen. Het getij is geweldig
sterk hier omdat we in de buitenbocht liggen, er
staat zeker 4 knopen of meer stroom en af toe
wordt flink aan de boot gerukt door plotselinge
wervelingen. Ingeborg ruimt binnen op, ook een
behoorlijke klus. Daarna gaan we uitrusten, een
beetje dutten in de kuip en in de kajuit. We kunnen
niet op de wal want het hek voor de loopbrug zit op
slot. Het is een stuk frisser dan gisteren, winderig.
We liggen aan een drukke straat met autoverkeer en
boven ons de brug waar ook veel auto’s overheen
gaan.

Het getij is inmiddels gekeerd. Te 16.00 uur gooien
we los, zonder problemen worden we meegevoerd
met de ebstroom, onder de brug door in de richting
van de meer industriële gebieden van Bordeaux.
Met 1200 toeren loopt de boot nog 12 tot 14
kilometer over de grond, het gaat eigenlijk te hard;
we moeten niet te vroeg in Pauillac aankomen want
de haveningang ligt op het zuiden en dat is met eb
niet lekker. Nou ja, we zien wel. Het gaat lekker.
De bedrijvigheid hier staat op een laag pitje, er
gebeurt niet veel. Af en toe zien we iemand lopen
of een kraan op rails rijden. Halverwege de
industriekades begint het harder te waaien: wind
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tegen stroom. Er ontstaan behoorlijke golven en de
boot slingert als een gek. Ingeborg draait de kiel
omlaag, dat scheelt een stuk. Het duurt niet lang of
we zijn voorbij het laatste grote schip dat
afgemeerd ligt en dan verandert het landschap. We
houden exact de lijn aan die de plotter aangeeft, de
as van de rivier. Het gaat hard. De motor staat zo
zacht dat we hem haast niet horen. Hij maakt
genoeg toeren om bij te sturen.
En dan….., dan gebeurt het, het ondenkbare,
datgene waar je in je achterhoofd altijd aan denkt
en een beetje rekening mee houdt en boven alles:
waar je als de dood voor bent! Bij boei 63a horen
we een klap en met luidruchtige schokken slaat de
motor af, midden in de vaargeul, op korte afstand
van een terminal waar een tanker afgemeerd ligt. Ik
had de avond tevoren nog tegen Cees gezegd dat ik
een diepe verering had voor onze Perkins, dat ie zo
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lang zo probleemloos draaide! Nu niet meer dus,
had ik niet moeten zeggen. We komen dwars op de
stroom te liggen en dobberen willoos met de eb
mee, alhoewel we door de wind en andere
invloeden misschien, zoals wervelingen, redelijk op
onze plaats blijven. We schrikken ons wezenloos,
wat nu? Eerst ga ik binnen kijken, naar de motor,
terwijl Ingeborg bij het roer blijft. Het is meteen
een puinhoop van luiken, planken, schotten. Ik zie
natuurlijk niks, vraag Ingeborg de motor te starten.
Dat lukt, maar hij slaat vrijwel direct weer af. Ik sta
te trillen op mijn benen. Ik doe de boel weer dicht
en pak de marifoon. Ik schakel naar kanaal 16 en
doe de Pan Pan procedure. Geen hond reageert,
totaal niets. Ik pak de telefoon en bel 112. Dan
begint de ellende van het taalprobleem. Ik krijg een
man aan de lijn die geen Engels spreekt, ik probeer
het ook in het Frans, moeilijk, moeilijk. Er komt
een dame bij die vertaalt een beetje in het Engels
met een zodanige uitspraak dat ik maar weer
overschakel op Frans. Na een tijdje hebben ze door
waar ik me bevindt en uiteindelijk waarschuwen ze
de hulpdiensten! Ondertussen was het hoognodig
dat we voor anker gingen want we dreven
gevaarlijk snel in de richting van de achtersteven
van de tanker. Ik maak met trillende handen en
vloekend het tweede (Fortress) anker vast aan de
ankerlijn met een daarvoor eigenlijk niet geschikte
karabijnhaak en pleur het ding overboord. Meteen
grijpt ie in de bagger en Ingeborg moet naar voren
komen rennen om gezamenlijk de ankerlijn te
houden en te beleggen. Een bijna ondoenlijke zaak:
het is verschrikkelijk zo’n kracht als die stroom op
de lijn zet, maar het lukt. Het anker houdt goddank.
We liggen stil met de kont naar het uiteinde van de
afmeerplaats van de tanker. Daar verschijnt een
vent met een hesje, een helm en een marifoon. Hij
gebaart dat we kanaal twaalf moeten kiezen. Hij
vraagt wat wij daar denken te doen!? In mijn
razernij brul ik door de marifoon terug: "WE ARE
HAVING FUN, CAN’T YOU SEE THAT! We
mogen daar niet liggen, want we liggen te dicht bij
de tanker, die toevallig ook nog een
ammoniaktanker is. Tering! Ik kan me nog net
inhouden om mezelf als een fosforbom op de man
te storten (door de marifoon dan). Hij blijft staan
kijken tot hulp opdaagt en vraagt naar de naam van
het schip, de man heeft duidelijk een bril nodig.
Ook aan de wal staat een brandweerman bij zijn
dienstautootje te kijken. Wat zou die gaan doen,
denk ik nog, zou ie naar ons toe komen zwemmen?
We houden angstvallig de wal, de pier en de
achterkant van de tanker in het oog. Het getij rukt
onverminderd aan de boot, de ankerlijn staat
snaarstrak gespannen. Voor de zekerheid leg ik ook
het grote anker klaar, dat ik niet in eerste instantie
heb gebruikt omdat ik er niet zeker van kan zijn dat
ik dat weer aan boord krijg. We staan een half uur
gespannen door de kijker te turen of er iets
aankomt. En ja hoor, terwijl ik richting Bordeaux

kijk komt achter ons ineens een klein bootje met
een 60 pk buitenboordmoter vanuit het noorden met
een man en een jongen erin. Ze zijn gekleed als
brandweermannen, ook in Frankrijk overwegend
vrijwilligers, met dikke reddingvesten om. Oh, my
God! Waar is de "Sauvetage"!? Ze doen enorm hun
best, dat moet gezegd. Na veel vijven en zessen
beleg ik een lange dikke lijn op het voordek en de
jongen belegt hem op hun boot. Dan ga ik het anker
binnenhalen met behulp van de verhaalkop. Dat
gaat enorm zwaar. Ja, dank je de koekkoek: de
brandweerjongens, "Sapeurs et Pompiers" heten ze
in Frankrijk, varen 180 graden de verkeerde kant
op. Jongens! Graag díe kant op! Aan dek wordt het
een aardige kleibende, maar we zijn gered! Vanaf
kwart voor zes worden we met 16 kilometer door
het water, (maar met 8 km over de grond) letterlijk
richting Bordeaux gesleurd. Ze hebben gezegd dat
ze ons aan een boei willen leggen bij een dorpje,
verder mogen zij niet gaan, dat is niet hun gebied.
Zij kunnen verder niets anders voor ons doen dan
ons af zetten op de wal zodat we daar "ons ding
kunnen doen". We keken mekaar eens aan: we zijn
nog lang niet uit de problemen, zoveel is duidelijk.
Ik had half en half gehoopt dat er meteen een
monteur mee zou komen, of zo. Kijk, hopen kan
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altijd maar erop rekenen moest ik maar niet doen.
Er komt nog een boot van de "Sapeurs en
Pompiers" bij, ook met twee man erin. Zij gaan
vast vooruit naar het dorpje om de boel te
verkennen. We houden intussen de plotter in de
gaten en zien dat de koers die onze slepers volgen
ons regelrecht de ondiepten op leidt; we zitten ver
buiten de rode boeienlijn. En ja hoor, we zien en
voelen het al: schurende geluiden die door merg en
been gaan. Ik stuur schreeuwend richting de
boeienlijn. Ze volgen onze
aanwijzingen
schoorvoetend op. Het zijn
geen varenslui, dat is
duidelijk. Na nog een keer
zand en kiezels op
hemeltergende wijze te
hebben gevoeld en
gehoord gaat het dorpje
niet door en ze
brengen ons naar de
vaargeul terug en dumpen
ons uiteindelijk ten zuiden
van de grote, nieuwe
betonnen aanlegplaats
voor grote schepen op de
linkeroever. Ze willen ons
pal voor het ding
losgooien, ik moet daar
het anker laten vallen! Ben
je besodemieterd! Ik begin
mijn geduld en goede
manieren te verliezen. Ik
gebaar wild dat ze door
moeten varen en buiten de
betonning graag! Ze
snappen er echt geen flikker van! Die arme
jongens, ze doen zo hun best. De emoties gaan met
me op de loop. Eindelijk een honderd meter
zuidelijker durf ik het anker te laten vallen, het
grote deze keer want op het Fortress anker durf ik
de nacht niet in te gaan. De andere boot komt
nogmaals vragen of we niet aan de kant gezet
willen worden. En wat dan, vraag ik? Ja, dat weten
wij ook niet, dan gaat u met een taxi hulp halen en
misschien een kamer nemen, ergens, is dat wat?
Moedeloos schud ik het hoofd: geen clou, ze
hebben echt geen clou. Maar dat komt ook omdat
dit hun werk niet is. Dat zeggen ze zelf: wij
brengen mensen in veiligheid en dat is per definitie
op de wal. Zij vinden dat wat wij willen niet veilig
is. Nou jongens, ik laat echt m’n boot niet
onbemand achter in deze gele rivier met langs
scheurende boomstammen, no way. We gaan het
wel per telefoon oplossen (hopelijk). We nemen
ondanks alles hartelijk afscheid en bedanken hen
voor hun geweldige hulp. Ze doen het toch maar en
nog voor niks ook! Het leek eventjes misschien niet
zo maar we zijn echt dankbaar. Het is echter
moeilijk om dat nu oprecht te tonen; andere
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zelf liggen pielen, dat wordt een grote klerezooi,
dan bezeer ik mezelf alleen maar en ik heb de
middelen ook niet. We zitten met z’n tweetjes in de
kuip te kijken naar de rivier in het vallende
avondlicht en praten over mogelijke oplossingen.
Er kan iemand over land komen en dan haal ik hem
met het bootje op, wel moeilijk met die bagger en
stenen, misschien langs die verticale trap op die
pilaar? Die is bij eb wel 10 meter hoog, niet echt
een veilige weg; als je in het water lazert ben je
gezien met die stroom en zo’n monteur ziet dat ook
niet zitten natuurlijk. We moeten wel
morgenochtend alvast het bootje opblazen en het
motortje erop hangen. Zal ik de capitainerie in
Bordeaux nu nog bellen? Er staat dat ze 24/7 open
zijn. Nah, laten we dat maar niet doen, ze kunnen
nu toch geen monteurs alarmeren.
En zo redeneren we wat af. Morgen weer een dag.
De stroom giert ons om de kop, wat een herrie
maakt dat toch! Ik besluit ankerwacht te houden in
het begin, kijken hoe alles verloopt in het donker.
De jongens van de "Pompeurs et Sapiers" hadden
gezegd dat het druk zou worden in de vaargeul
vannacht, daarom hebben ze ons daarin neergelegd
natuurlijk, dan valt er wat te zien, hoeven we ons
niet te vervelen. Aardig van ze.
Donderdag, 9 juli 2015
The Middle Of Nowhere - Bordeaux
Na een doorwaakte nacht werden we geradbraakt
wakker uit de halfslaap waar we beiden uiteindelijk
in terechtgekomen waren. Ik heb de avond tevoren
emoties zoals wanhoop zijn sterker. Daar gaan ze
tot na middernacht in de kuip gezeten en gekeken
weer, naar het noorden, ze mogen niet in het gebied
of er schepen kwamen, van welke kant dan ook.
van Bordeaux komen, ze zijn eigenlijk al te ver
Noppes. Goh, wat druk. Wat wel fijn was, was dat
gegaan! Ja ja, je houdt het niet voor mogelijk. We
de stroom stiller werd, niet langzamer maar
kunnen de Pont d’Aquitaine zien liggen, een
vlakker, niet zo’n herrie maakte bedoel ik. Dat
kilometer of acht naar het zuiden. Daar is hulp, daar
bleef de hele nacht gelukkig zo.
is een monteur en hier liggen we dan, in
Desalniettemin hadden wij de rust niet om goed in
"the middle of nowhere", bij een betonnen staketsel
slaap te komen. Je ligt je voortdurend af te vragen:
vlak naast de modderige oever van de Garonne, met
wat als dit, wat als dat? En je denkt vooruit, aan
een motor die het niet doet en het brood is ook op.
morgen, hoe zal het bellen met de verschillende
Het huilen staat ons nader dan het lachen, kan ik je
mogelijke helpers verlopen? Ik lag voortdurend in
wel vertellen. We nemen eerst maar eens een straffe
mijn hoofd te repeteren hoe ik de capitainerie zou
borrel. Het is inmiddels 20.00 uur maar we hebben
benaderen, lag hele zinnen in het Frans te
geen trek in eten koken. Het wordt een plankje met
construeren. Zouden zij iets voor ons doen of krijg
kaas, dadels en salamiworst. We kunnen nu niets
ik alleen een telefoonnummer? En die ladder op die
meer doen dan wachten, naar bed gaan (slapen is er
pilaar zat me dwars; veel te hoog dat ding! Moest
natuurlijk niet bij) en morgen maar bellen, bellen,
ik me druk maken over de kosten, hoe zou het gaan
bellen. Ik bel nu eerst zwager Willem want die
met de verzekering? Dat soort zaken. Voldoende
heeft er verstand van. We bediscussiëren de
zorgen dus voor de dag van morgen. Eén ding was
symptomen en wat de oorzaken kunnen zijn van
duidelijk: het kon me geen donder schelen wat het
zo'n klap, een boom bijvoorbeeld waarvan er
ging kosten, als we hier maar weg kwamen! Dat
zovelen van ronddrijven in die gele stinkrivier?, en
soort domme dingen lig je te denken als je de slaap
ik ga nog eens kijken of ik zelf wat kan doen. Ik
niet kunt vatten. Om zes uur vonden wij het
bekijk bijvoorbeeld het fijnfilter op de motor maar
welletjes in bed. Langzaam kwam de dag op gang.
dat is brandschoon volgens mij, ook de voorfilters
Van schrijven was geen sprake, no way. Ik werd
zien er uit zoals altijd. Ik laat het maar zo, ga niet
besprongen door alle moeilijke vraagstukken die
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deze dag met zich mee ging brengen. Rond zeven
uur maakte Ingeborg een paar mooie foto’s van de
gele rivier met de fraaie lichtval die de opkomende
zon tevoorschijn toverde. Om wat te doen te

hebben en omdat het misschien nodig was,
pompten wij de rubberboot op en hingen het
motortje eraan, met het zwemplatform naar
beneden. We waren er klaar voor. Om half negen
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belde ik de capitainerie van Bordeaux. Mijn vrees
werd bewaarheid: neen meneer, daar gaan wij niet
over, wij gaan niet over de "plaisance", maar ik kan
u wel een telefoonnummer geven. Nou geef dan
maar, asshole! Ik kreeg het nummer van Le
Compas, een watersportbedrijf dat volgens het
boekje deed in "Polyester and painting". Ikzelf had
al het nummer gevonden van Marine 33, dat in
"motorisation" deed, dat leek me meer voor de
hand liggen. Die belde ik. Geen gehoor, alleen een
irritante telefoniste en liftmuziek, een bandje dus.
Bij Le Compas idem dito. Wachten maar tot negen
uur. Negen uur: dezelfde bandjes maar na twee keer
kreeg ik meneer Marine 33 aan de lijn: O jee,
helemaal op de Garonne? Goh, wij doen niet zo aan
"dépannage" en zeker niet als het zover is! Had u
niet wat dichterbij panne kunnen krijgen? Wij
hebben niet voldoende personeel en het is erg druk,

"je suis désolé! Moet ik hier dan tot het einde der
dagen blijven liggen? Nee, natuurlijk niet, "we
werken heus wel aan een oplossing maar op dit
moment komt het niet gelegen, probeer het eens bij
de buren, Le Compas, die hebben meer personeel!".
Dag lulhannes. Zwager Willem belde mij even later
om te horen hoe het ons verging. Ik stel hem op de
hoogte dat ik met mijn kennis en vaardigheden
geen kans zie te doen wat nodig is, bovendien heb
ik de benodigde spullen niet. Hij en Joke leven erg
met ons mee. Ik weet dat Willem z’n handen jeuken
en dat ie zo op het vliegtuig wil springen om me te
helpen, maar Joke vindt dat niet goed en ik ook
niet! Le Compas proberen. Jongens, is me dat een
frisse openbaring?! Ik krijg een vent aan de lijn die
meteen een mondje Engels gaat spreken: name of
the boat? What engine? Where are you? I will call
you back in half an hour. Half uur later: dezelfde
man, kennelijk de baas, die de telefoon geeft aan
een ander die met name nog even verifieert waar
we zijn en aankondigt dat ie zo snel mogelijk een
boot met monteurs onze kant op stuurt. Verder geen
gelul, geen getalm maar kordaat optreden! Kijk, zo
willen we het hebben! Helemaal goed! Wij fleuren
meteen op, stappen uit de zak met as en trakteren
onszelf op een lekkere bak koffie met een koek.
Goh, Ing, wat is het hier eigenlijk mooi, hè? Vin je
ook niet? Die betonnen staketsels hebben best wel
iets kunstzinnigs, niet dan? We krijgen meer oog
voor wat om ons heen gebeurt. Rivier Cruise boten
komen langs en ook een sleepboot die ons met zijn
hekgolf van het anker probeert te slaan. Maar van
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andere economische vaart is geen sprake. Ik bel de
havenmeesteres van Pauillac (ik kreeg een erg
vriendelijk meisje aan de lijn, ze klonk heel
aantrekkelijk). Ja hoor, uw mast is in goede
gezondheid gearriveerd en wij zorgen goed voor
hem! Dat is absoluut een riem door je hart om te
horen. Ze vraagt wanneer we arriveren. Dat staat in
de sterren geschreven, juffrouw! Geeft niet meneer,
alles komt goed (gek eigenlijk, dat waren precies de
woorden van Petras, zou het dan toch kloppen?).
Rondstreeks kwart voor elf komt, wederom uit
onverdachte richting, een grote RIB op ons af
scheuren met twee knullen erin. Ik sta net in mijn
onderbroek waarin een groot gat op een
onbetamelijke plek zit het Fortress anker op te
ruimen, dus ik vlieg naar binnen om mijn korte
broek aan te trekken. Jongens, wat een vreugde!
Ben u de boot die ons gebeld heeft? Ik kijk om me
heen of ik er nog eentje zie liggen, ja, ik geloof het
wel, als u van Le Compas bent! Ja, dat zijn we!
Nou, kom aan boord dan, je komt als geroepen en
dat had ik niet hoeven zeggen natuurlijk want dat
was wel duidelijk, dat ik ze geroepen had, bedoel
ik. Ze gaan meteen aan de slag nadat ik voor hen
alle luiken, deksels, trappen en planken heb
verwijderd. De communicatie is niet helemaal top
want hun Engels is niet best maar Frans spreken zij
als de beste. Ach, we komen er wel uit, ik met mijn
steenkolen Frans en hij, er is er eentje de chef dat is
duidelijk, met zijn steenkolen Engels. De chef doet
het sleutelwerk en de ander geeft gereedschap aan
en start en stopt op commando de motor. Ze lullen
niet veel maar werken snel en efficiënt voorzover ik
het kan bekijken. Na een uurtje zijn ze er achter dat
we naar de steiger in Bordeaux moeten want er
moeten dingen worden gedaan die hier niet kunnen,
de diesel zit ondertussen op het plafond. Ze
omzeilen delen van het brandstofsysteem met
behulp van een meegebrachte jerrycan diesel en de
motor doet het als ooit tevoren! Met 2000 toeren en
15 kilometer over de grond geraken wij na een
plezierige rit, de RIB naast ons voortslepend, bij
het ponton waar de monteurs ons willen hebben.
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dingen aan zouden blijven
kijken en dat we als bleke
skeletten teruggevonden
zouden worden door
"Sapeurs et Pompiers" uit
een ander district dan
Bordeaux die daar
clandestien oefeningen
zouden houden! Echt waar,
je kan daar doen wat je wilt
op die Garonne, niemand die
je lastig komt vallen, of
redden, in ons geval. De
brug blijft omroepen; we
hebben het nou wel gehoord
klojo, gooi open die pot! Vijf
voor twee. Ing past op de

Daar kunnen zij in alle rust verder werken en
spullen halen bij hun bedrijf. Het is het
wachtponton voor de docks, les bassins à flot, pal
naast de moderne hefbrug. Volgens mij mag je daar
niet permanent liggen, maar ja, ik ben geen
Fransman. We zien wel wat er gebeurt. Er is plek
voor nog één boot en dat zijn wij. De jongens gaan
eerst hun RIB terugbrengen naar de trailer waar ze
hem te water hebben gelaten en dat is een heel eind
weg. Ik heb zo’n vermoeden dat ik dat moet
betalen, weet het wel zeker eigenlijk. Ze zijn
vanmiddag om een uur of drie, halfvier terug
zeggen zij. Blij dat we hier liggen. De brug naast
ons gaat in de tussentijd met veel tamtam open,
voortdurend galmende
luidsprekers dat de brug open gaat
en dat iedereen van de brug af
moet. Maakt een vreemde indruk,
net Science Fiction: wil iedere
eenheid in zijn "pod" gaan liggen
want we gaan op "Warp Speed"
naar het volgende sterrenstelsel!
The Bridge is about to operate,
leave the sidewalks immediately!
Er komt zeker een groot schip aan?
Kwart voor één. Ik heb Willem en
Joke gebeld om hen te informeren
over de stand van zaken. Linda
belde ook, met hetzelfde doel! Dat
contact met het thuisfront kunnen
we gebruiken, want we zaten wel
even in zak en as, hoor! Wij
dachten dat als iedereen weigerde
te komen dat we van eeuwigheid
tot zaligheid tegen die stinkende
oevers en die akelige betonnen

boot en ik loop de steiger af, de wal op, kijken of ik
een bakkertje zie. Daar wordt een hippe wereld
zichtbaar! Ik loop een beetje rond in de buurt. Een
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luxe boulevard langs de rivier met veel luxe
winkels, nog meer restaurants en het is stervensdruk, de professionals in hun nette pakken zijn aan
het eten en dat doen ze hier grondig. Een luxe
stukje Bordeaux. Achter de boulevard is een lange
brede straat met een grote Carrefour. Het is overal
erg druk. Ik zie ook een fietsenwinkel die
desgevraagd spaken kan vervangen. Ik ga straks de
fietsjes brengen. Een bakker zie ik niet. Dat brood
kopen we dan wel in de Carrefour. De brug staat al
meer dan een uur open en nu pas komt het
verwachte schip: een cruiseboot van de P&O line,
de "Adonia", een kleintje.
Kwart over twee. Fietsjes weggebracht. Ze zullen
na vieren klaar zijn. We krijgen een buurman, een
grote Centurion 45 S, die wisselt hier van
bemanning. Morgen komt de nieuwe ploeg. Nette
mensen daar niet van maar we vinden het wel
vervelend eigenlijk, met deze stroomsnelheden. Het
is heet.
Vier uur. De monteurs zijn nog niet teruggekomen.
Het is tijd om de fietsjes te halen. Het is nog heter
nu.
Kwart voor vijf. De fietsenmaker had niet de goede
maat sleutel om de tandwielen eraf te halen, is dat
niet lollig? Ik vraag: ik ben je zeker niks schuldig
hè? Nee, dat niet. Onverrichterzake keer ik met de
twee klapfietsen naar de boot terug. Toen ik terug
was waren de jongens op de boot aan het werk
terwijl de stroom tegen de boot bonkte. De
monteurs gaan naar de werkplaats waar ze ook iets
moeten doen. Ze zouden nog terugkomen zeiden
ze. Ben benieuwd.
Kwart voor acht. De monteurs zijn nog een paar
uurtjes aan het werk geweest, maar de motor doet
het nog steeds niet. Morgen om tien uur komen ze
terug en krijgt het verhaal een vervolg. Ik begin
weer wantrouwig te worden. Moet ik niet doen, ik
weet het. We zijn moe: drie keer heen en weer
lopen voor een fiets en dat ook nog voor niets.
Ingeborg is eten aan het koken, wel dapper van haar
met die hitte. Daar liggen we dan in Bordeaux. Dat
was niet de bedoeling.
Half tien. De tijd vliegt evengoed. We zitten te
zweten. Ik ga in de kuip lezen. Ik kan het niet
opbrengen om te gaan zitten schrijven.
Half elf. Doodmoe. We gaan naar bed. Slecht
geslapen vannacht; dat moeten we bijspijkeren.
PS. Volgens de tracklijn hebben we sinds het
weggejaagd worden bij dat eerste steigertje bij de
Pont d'Aquitaine tot en met vandaag 32 km
afgelegd. De motoruren heb ik even niet
bijgehouden, maar dat waren er niet veel
logischerwijze.
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Vrijdag, 10 juli 2015
Bordeaux 2
Vrijdag, de tiende juli. Lekker geslapen vannacht.
Gisteravond betrekkelijk vroeg naar bed gegaan
met een zooi ibuprofennetjes in ons mik, ja dan
slaap je wel. Ik ben half zeven uit bed gestapt om
te schrijven. Enne, verder is het wachten op de
monteurs, ze zouden om tien uur weer op het appel
zijn. Ik krijg 8 juli op papier, de rest, 9 juli schrijf
ik vanavond wel als de monteurs klaar zijn
(hopelijk). De toestand voelt nog steeds zeer
onzeker aan.
Kwart over tien. De mécano’s zijn er nog niet. Ze
kunnen zo aan de gang, alle schotten en de deur van
de plee zijn verwijderd.
Tien voor half twaalf. Die lui zijn er nog niet. Ik
vreet me op. Ik ga op de klapfiets er naartoe om te
vragen of er wat aan de hand is. Ik kan ook wel
bellen, maar dat helpt niet, dat is moeilijker en
bovendien moet ik me afreageren en fietsen in de
hitte lijkt me een afdoend middel daartoe. Meteen
de buurt daar bij de "Bassins à Flot" verkennen. De
weg ernaartoe is uitermate onsympathiek voor
fietsers: ik kronkel over rails, om gebouwen heen,
dwars over parkeerplaatsen, langs loodsen over
kinderhoofdjes, glas, grind, en kapot asfalt. Een
zooitje is het. Maar het leidt af. En ja hoor, met
grote letters zie "Le Compas Marine" staan op een
gebouwtje waarin een watersportwinkel zit,
helemaal achterin, achter Bassin nr. 2, zeker twee
kilometer fietsen. Ernaast een porto cabine en
verder nog een heleboel loodsen, werkplaatsen,
boten op het terrein en weet ik wat al niet meer. Ik
moet in de winkel zijn. De man achter de balie weet
van mijn geval af. Alvorens mee te lopen naar de
monteurs die in de werkplaats bezig zijn, vertelt ie
alvast wat het te betalen bedrag ongeveer zal zijn.
Ik verlies bijna het bewustzijn als ik dat hoor. Maar
dat komt omdat ik niet doordenk en naïef ben. Ze
zijn ons natuurlijk wel even van het water komen
plukken, da’s gauw gezegd maar het was een hele
operatie met inzet van een grote RIB over de weg
en het water en hun uurtarief is zacht uitgedrukt
tamelijk progressief. De jongens staan in de
werkplaats op hun gemak aan een staartstuk van
een buitenboordmotor te sleutelen. De
receptionist vraagt waarom ze niet naar ons toe
gegaan zijn. Anthonie, de eerste monteur, is een
beetje beledigd: hij moest van de baas deze
haastklus tussendoor doen en de baas zou de klant
berichten dat ze pas vanmiddag komen! Dat is
dus duidelijk niet gebeurd. Ik bedwing mijn
opkomende woede, goed van mij, hè? Is niet
produktief. We lopen terug naar de winkel en de
porto cabin waar de winkelman Pierre, "le
Patron", aanschiet en hem confronteert met dit
verhaal (volgens mij zijn ze allemaal voor mij een

toneelstuk aan het opvoeren, nou, ze verdienen wat
dat betreft een Oscar hoor!). Ze lullen snel in het
Frans waar ik geen flikker van meekrijg en in het
Engels zegt de patron tegen mij, zonder verder
ergens op in te gaan, dat de monteurs vanmiddag
komen. Alles komt goed, meneer. Tout va bien, ça
marche! Ja, wat doe je dan? In zijn gezicht spugen?
Neen natuurlijk, dat is een typisch geval van eigen
glazen ingooien, je moet het maar lijdzaam
ondergaan. Het is níet goed voor m’n bloeddruk
denk ik, met deze hitte. Met de winkelman praat ik
nog wat verder over de rekening en hij vraagt of ik
nog een keer langs kan komen met de
verzekeringspapieren, dan maakt hij de rekening
definitief op en doet er een verklaring bij over de
oorzaak, die mij nog steeds niet helemaal duidelijk
is. We gaan het zien. Ik weer terug. Terug op de
boot vertel ik Ingeborg hoe hoog de schade
oploopt, zij vindt het ook veel, maar ja, we zijn wel
geholpen en we leven nog en misschien wil de
verzekering de schade dekken. Ik bel mijn
verzekeringsmaatschappij en leg de zaak voor. Ik
krijg het verzoek de rekening met de verklaring van
de reparateur over de oorzaak van het motorfalen
voor te leggen. Zij zullen dan een expert contact
laten opnemen met de reparateur. Ik hang hoe dan
ook aan de pan voor het bedrag van het eigen
risico. Logisch. Ik fiets gauw terug naar Le
Compas, voor het déjeuner losbreekt, en
overhandig de papieren aan Pierre, de baas, die
alles kopieert en mij belooft per e-mail vanmiddag
nog de documenten voor de verzekering te sturen.
Hij verzekert mij nogmaals dat de monteurs echt
komen, na de lunch. Gelukkig. Een pak van mijn
hart. Ik fiets in de bloedhitte terug over dat
onmogelijke parcours, zachtjes huilend over de
deuk in mijn portemonnee. Op de boot gaan we in
ons blote bast in de kuip zitten en water drinken.
Het is bloedheet. Wachten op de monteurs.
Rusteloos hang ik rond op het kruispunt bij de brug
en maak wat fotootjes vanaf de brug en in het
tunneltje onder de weg en van de hijskranen. Het
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heeft niks met het verhaal te maken, maar het zijn
wel mooie kleurtjes.
Bij de buren heeft zich de bemanningswissel
voorgedaan, ze zijn aan het lunchen en komen zo
terug. Ik hoop dat ze dan weggaan.
De reparateur stuurt de rekening met de verklaring
van de, volgens hem, oorzaak erop, in twee
zinnetjes: blokkage van de schroef door aanvaring
met een boom waardoor de motor ontregeld is
geraakt. Ik stuur de rekening door met wat
aanvullende gegevens naar FBTO. Ben benieuwd
wat de uitkomst zal zijn.
Tien voor half vier. De jongens zijn klaar met hun
lunch en gaan ondanks de hitte druistig aan de slag.
Ik weet niet precies wat ze doen want Anthonie zit
er telkens voor maar uiteindelijk komt het er onder
andere op neer dat ze een oud voorfilter hebben
uitgeschakeld dat tijdens de reparatie lucht was
gaan zuigen en dat bleef doen, de boel ontlucht en
proefgedraaid en hij loopt weer!

Als een naaimachientje, als voorheen! Opluchting
alom. Wat een tovenaars toch, die jongens! We
laten de motor een tijdje draaien. Stoppen, starten,
stoppen, starten. Er is geen onregelmatigheid meer
te horen. We bedanken hen en nemen hartelijk
afscheid. Ik laat de motor een paar uur draaien en
ga in de tussentijd, om een uur of vijf, naar Le
Compas om de rest van het bedrag te betalen (het
grootste deel had ik bij mijn eerste bezoekje al
betaald). Als ik terugkom draait de motor nog
steeds. Ik geef gas, hard, zacht, in zijn werk,
achteruit, stoppen en starten: niks meer aan de
hand! We kunnen weg! Mooi, this concludes this
episode; moving on. Ik heb mijn beweging van
vandaag wel gehad.
Toen we vanmiddag zaten te wachten op de
monteurs kwam een Fransman met zijn boot achter
ons aanleggen, een klein zeiljachtje van stevige
makelij want hij voer bij dat aanleggen een
afmeerbeugel op de steiger finaal in tweeën. Die
jongen wist totaal niet waar hij mee bezig was,
schatte de stroomrichting en sterkte volkomen
verkeerd in en deed alles fout wat ie maar fout kon
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gedachtenwisseling over de reden en of
oorzaak van zijn handelwijze. Alle
krachttermen en scheldwoorden die de
lezer van mij gewend is waren in dit geval
van toepassing. Zo, dat is in 1 keer
afgehandeld. Die futuristische brug achter
ons ging ook weer open om de "Adonia"
door te laten, de andere kant op en weer
stond ie zeker twee uur open alvorens dat
schip ginds losgooide! Merkwaardig.

doen: hij gooide mij een lijn toe die ik vervolgens
los moest laten omdat ie vol gas weer achteruit
voer, van de steiger vandaan! Vervolgens zette hij
de motor volgas vooruit, recht op de steiger af en
sprintte intussen naar de boeg om de lijn die ik los
moest laten op te vissen, met als gevolg dat ie
frontaal tegen de steiger opvloog, de boeg kwam
wel een meter het water uit! Volslagen knetter, die
gozer! Ik moest hard achteruit springen om niet
geraakt te worden. Zijn boeg had een kras, maar de
beugel was kapot. Uiteindelijk kwam ie aan de kant
en wou vlak achter ons vastmaken. Wij hielpen
daarbij maar trokken hem een meter of tien naar
achteren, ondanks zijn protest, want we wilden hem
niet te dicht in de buurt hebben als ie zou afvaren!
Taalproblemen verhinderden een heldere

Morgen gaan we weg, om een uur of elf,
twaalf, een tijdstip dat mij werd
aangeraden door de vertrekkende
bemanning van het buurschip. De nieuwe
bemanning vertrekt om acht uur sogges,
die gaan naar Port Médoc, met een heel tij
tegen! Ik begin daar nu, 18.00 uur aan te
twijfelen of dat wel een goed advies was.
Ik kijk het na op de getijden-klok van de
Navtex en inderdaad: het is om twee uur
hoogwater in Pauillac en volgens de
mannen moest ik dan daar aankomen,
maar zij redeneerden natuurlijk vanuit hun eigen
diepgang: 2,50 meter! Gaan we niet doen, want dan
moet ik 23 mijl tegenstrooms varen, volslagen
idioot, met die stroom en die boomstammen hier. Ik
wil met laagwater aankomen en dat is om half elf
s'morgens. Dan moet ik dus om ongeveer zeven uur
weg. Helaas ben ik niet meer in de gelegenheid
geweest dat tegen de nieuwe bemanning te
vertellen, die nu weg is, dineren waarschijnlijk. We
zien morgenochtend wel.
Tien uur. We hebben contact gehad met Linda en
met Willem om te vertellen dat alles weer in orde is
en er zijn veel reacties gekomen op het stukje van 8
juli, hartverwarmend allemaal. Blij, blij. Ik probeer
nu 9 juli te schrijven, maar ik word afgeleid door de
enorme klappen onder de kont die we
krijgen van het getij: we worden gewoon
geschopt en geslagen! Ik wil
terugschoppen. Ik zal blij zijn als we hier
weg zijn, ik kan het niet meer hachelen
om met Ilja Gort te spreken.
Half elf. Nu worden we niet alleen
geslagen en geschopt, maar ook
beschoten, zo hard zijn de klappen van
het gele water! Ik heb de rubberboot op
zijn kant tegen de spiegel gehangen zodat
ie dient als stootwil voor als die leip
achter ons vannacht de dokken in wil,
want dat was ie van plan had ie gezegd,
om een uur of drie. Het water klotst
voort. Ik kan me niet concentreren en het
internet laat het ook afweten.
Twaalf uur geweest, krijg mijn stukkie
niet af. Morgen verder.
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Zaterdag, 11 juli 2015
Bordeaux - Pauillac
Dag

Datum

Zaterdag

11 juli 2015

Vertrek

Aankomst

07.45 uur

10.30 uur

Wind

Weer

Stevige westenwind Begon bewolkt,
op de Garonne tot later zon, minder
de splitsing met de
heet
Dordogne
Logstand
Motoruren
10.888 (trip 20,1/
track 23). Let wel:
mijlen!

4740 (incl. 8,9
en 10 juli)

Ik heb weer slecht geslapen, houdt dat dan nooit
op? Kwart over vijf eruit. Met Ingeborg ging het
ietsje beter geloof ik, toch? De piraat achter ons is
vertrokken zonder dat we iets hebben gemerkt.
Gelukkig, we konden dus gewoon doorgaan met
stil wakker liggen in bed. Ik schrijf 9 juli af. Ik wil
om 07.00 uur weg. Te 06.45 uur kwam het
buurmeisje over ons dek heen. Mooi, even enteren.
Ik wil om 07.00 uur weg, kun je dat voorleggen aan
je ouders? Ja, hoor! Even later: mooi niet, je hebt
gisteren 11.00 uur gezegd, dus dat wordt hooguit
halfacht, ze waren nog niet hun bed uit, zie je. O,
ok, had ik gisteren zelf maar moeten nadenken en
niet naar anderen luisteren. Ik heb dus nog even de
tijd om een baguette te scoren in de "Carrefour",
een halve kilometer verderop, linksaf bij de
kruising. Heb ik mijn wandeling ook weer gehad.
Acht uur. Het duurde tot 07.40 uur voor we los
konden gooien. Nog twee en een half uur voor
laagwater Pauillac. Buurman vaart voor ons uit, we
gaan even hard. Zij gaan met 1 tij tegen naar Port
Médoc. Nu hebben we nog de stroom mee en wij
hopen met laagwater als het water stilstaat Pauillac
binnen te komen. Ik heb de log en de plotter
teruggezet naar knopen en mijlen per uur. We lopen
momenteel bijna 9 knopen over de grond en vijf of
zes knopen door het water (ik moet de log weer een
keertje kalibreren want daar klopt geen moer van,
geeft veel te veel aan bij hogere snelheden). We
zijn weer onderweg! Jippie! Ik zal blij zijn als we
deze rivier af zijn, alhoewel de Gironde dezelfde
kleur water heeft en ook daar veel struikgewas en
bomen zich in en onder de golven verstoppen.
Ingeborg staat vanaf het losgooien permanent op de
kuipbanken over de buiskap heen te gluren of ze
grof hout op ons af ziet komen. Dat is trouwens erg
moeilijk met deze tint water en de lichtval op de
golftoppen. Eens te meer varen we langs de
industriekades van Bordeaux.

flink hard overheen. Hier en daar kregen we met
wat stroom-tegen-wind situaties te maken, die voor
onaangename scheepsbewegingen zorgden. De kiel
staat niet uit, dus we slingerden dan flink heen en
weer, maar de golven waren tamelijk kort en we
werden er hard doorheen gesmeten. Het fototoestel
bleef binnen liggen. De zon scheen ook nauwelijks.
De wereld is een beetje grauw. De temperatuur
begint nu wel te stijgen.
Half elf. We zijn er! Het ging van een leien dakje:
we kwamen aan met heel stil water dat volkomen
vlak was. We liepen wel aan de grond, maar met
achteruit en vooruit steken een paar meter verderop
kwamen we de haven in. Meteen rechts meren we
af in een box voor ons alleen, met aan weerskanten
een vingersteiger. In de haven geen stroompje te
zien. Mijn beslissing was de beste!

Kwart over acht. Huiverend passeren wij het
betonnen staketsel waarachter wij een slapeloze
nacht op het anker hebben doorgebracht. Niet meer
aan denken.
Tien uur. Nog 3 mijl voor de boeg naar de
haveningang van Pauillac. Tot nu toe rossen we er
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Tien over elf. Onderweg naar de capitainerie aan
het begin van de betonnen havenpier, die de hele
haven omringt en openbare wandelpromenade is en
waaraan rivierboten aanleggen, zagen we op het
parkeerterrein in de gauwigheid onze mast niet
liggen. De knul in het kantoortje hielp ons uit de
brand: hij ligt een kilometer verderop in een
afgesloten depot en hij kan pas volgende week
donderdag naar de haven getransporteerd worden,
want "ik zit hier tot die tijd alleen". Jij bent even
lekker zeg!, is mijn eerste reactie. Maar eigenlijk
maakt het ons niet uit: we kunnen dan op ons
gemak de rommel eraan terughangen. We moeten
wel erg ver lopen. Zodra we daaraan beginnen,
krijgen we van hem de sleutel wel mee. Het
liggeld is 34 euro per dag, inclusief stroom (elektra
bedoel ik dan, hè?) en drinkwater. Hij wijst ons aan
waar "de grote drie" zitten: Intermarché, Carrefour
en, above all: de Lidl! Helemaal goed. Er is geen
fietsenmaker voor zover hij weet, maar we kunnen
het bij een garage proberen. Het is een heel eind
lopen over de havenpier en de temperatuur stijgt.
Nu ga ik de stroomdraad uitleggen en Ingeborg gaat
koffie zetten. Voor de koffie klaar is heb ik het
bootje laten zakken en de motor erop gedaan,
kunnen we de haven mee oversteken als we gaan
douchen, want lopend is dat niet te doen (dat is het
natuurlijk wel, maar daar hebben we geen zin in).
Half twaalf. Koek bij de koffie. We zitten
genoeglijk om ons heen te kijken. Pauillac valt niet
tegen. Het havenfront, de gevels langs de boulevard
met vele restaurants en een paar winkels, is mooi,
doet prettig aan. Er staat weinig stroom in de haven
terwijl de vloedstroom toch aardig naar binnen
moet lopen inmiddels. We moeten ons wel
bedenken dat het exact doodtij is, met springtij zal
het er iets anders uitzien denk ik.

mee. Aan de pier lag al een soort Henri Dunant en
nu komt er nog eentje tegenaan liggen. Op de
boulevard gaan wij rechtsaf (linksaf doen we
morgen) tot we een bord zien waarop de naam van
een garage. Die straat nemen wij en vinden de
Intermarché. Die heeft een tankstation waar de
diesel 1,12 euro kost! Daar ga ik over nadenken.
Op de hoek is de garage die we zoeken: gesloten.
Hop, rechtsaf en naar de Lidl. Het is een full size
Lidl. We shoppen de kar vol en sjouwen (ik) de
zooi in de stijgende hitte door de stad, met een
omweg om ons verder te oriënteren. Aardig stadje
is het, niet heel bijzonder, maar goed genoeg om
"Quatorze Juillet" mee te maken denk ik. Geen
garages meer gezien. We komen bij de haven en
wandelen terug naar de boot en tillen de spullen aan
boord.

Tien voor twaalf. We gaan de stad in, naar de Lidl
en kijken of we een garage kunnen vinden die
fietsspaken wil (en kan) rijgen. Het is een eind weg
naar de Lidl, maar dit alles is nieuw voor ons en
dan heb je er geen erg in. De boodschappenkar gaat
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Kwart over twee. Ingeborg zit de wifi van de haven
te proberen. Hij doet het, maar alleen buiten. Ik zit
een goor biertje van de Lidl te drinken, een
probeerseltje maar daar blijft het vermoedelijk bij.
Half drie. Het water komt al behoorlijk hoog,
terwijl het pas rond vier uur HW is. Jongens, wat
ben ik blij dat we weer op ruim getijdenwater
liggen!
Kwart voor drie. Genoeg gerust. De boot moet
hoognodig worden schoongespoten. Kwart voor
vier zijn we daarmee klaar; wat een bagger en
bladeren hebben we overboord gespoten! Niet
normaal meer. Ik ga nu op het fietsje naar de
havenmeester de sleutel lenen om naar de mast te
kijken. Daar krijg ik de mededeling dat ie toch
eerder naar het parkeerterrein wordt gesleept:
maandag gebeurt dat. O, ok. Mag ik nu de sleutel?
Nee, dat kan nu niet, ik verwacht zometeen een
schip, blah, blah. Hij vertrouwt me niet. Zou ik ook
niet doen want ik zie eruit als een zwerver.
Morgenochtend kan wel. Ok, je reviens (= I’ll be
back).
Kwart voor vijf. We hebben uitgebreid gedoucht
met het ruim voorhanden zijnde warme water in de
boiler. Lekker hoor.
Vijf voor vijf. We zitten in de kuip en het valt ons op
hoe stil het hier is: geen gebeuk en gebonk van het
getij! Doodstil. Inmiddels schijnt de zon volop. Het
wordt nog warmer.
We eten gehaktballen en sla. S’avonds schrijf ik 10
juli. De Orange Mifi doet het niet, d.w.z. hij doet
het wel maar hij weigert. Ik denk dat het tegoed op
is. Nou ja, dan probeer ik het morgenochtend wel in
de kuip met de havenwifi. Het koelt lekker af, je kan
merken dat je hier meer in een zeeklimaat bent.
Twaalf uur naar bed.
Zondag, 12 juli 2015
Pauillac 2

zo snel als mijn nu falende Orange netwerkje was.
Helemaal goed.
Half twaalf. Na het schrijven ben ik het vulles weg
gaan brengen en ik heb de sleutel van het
mastenhok gevraagd aan de havenmeester. Ik kreeg
hem weer niet. Hij heeft het met zijn baas
besproken en die wil niet dat in het depot aan de
mast gewerkt wordt, maar morgen sleept ie hem
naar het parkeerterrein (ik hoop niet over de grond)
en daar kunnen wij in alle rust er aan werken. Krijg
ik dan echt genoeg tijd daarvoor? vroeg ik nog,
wantrouwig. Ja, ja, zeker een hele dag. Op hoop
van zegen dan maar. Ik weet dat het water na vieren
zo hoog staat dat de boot zou kunnen aanleggen bij
de masthijs-pier, dus het zou zo maar kunnen dat ze
gaan drammen, om wat voor reden dan ook, om
toch dezelfde dag het ding erop te zetten. We
moeten het maar afwachten.
Ik ben toen doorgefietst, linksaf over de boulevard
met een boog de weg volgend tot ik bij een rotonde
rechts een grote Carrefour zag en links een garage
waar een man bezig was met een auto op de brug.
Aan hem vroeg ik of ie ook fietsen repareerde. Nee,
maar verderop in het dorpje Bages zit een
fietsverhuurder die ook repareert. Hij wees me de
weg en ik fietste Pauillac uit, de D 2 op, langs
wijngaarden en een luxe wijnkasteel, Chateau
Lynch-Bages. Daar stond het op een bord: "Atelier
Vélo". Omdat ik het niet direct kon vinden vroeg ik
in een luxe bakkerij bij het kasteel de weg. Daar
meneer, dat straatje in, aan uw rechterhand en
verdomd: een binnenplaatsje met een kleine
werkplaats en een fietsverhuur, netjes opgeruimd,
met een vriendelijk meisje achter een bureau. En
dat op zondag. Ja hoor, brengt u de fietsen
morgenochtend maar, sprak zij in het Engels.
Opgelucht peddelde ik terug naar de haven, een
kleine drie kilometer (dat eind moet ik morgen
teruglopen als ik ze weggebracht heb) en vertelde
Ingeborg het goede nieuws. Koffie gedronken en
buiten gecomputerd, kijken naar de e-mails,
reacties en dergelijke. Via de Skype bel ik met Ma.
Alles goed. Er was post voor ons, Linda komt dat
morgen bij haar ophalen. Met Ricky gaat het niet zo
best momenteel, heeft erg veel pijn aan zijn nek.
Helaas moet ie 2 of 3 weken wachten op een MRIscan, verdamme. Wij wensen hem sterkte. Miriam
komt ook op de Skype langs. Zij is met Paul en
Mark gearriveerd in l’Amélie aan de Atlantische
kust, twintig minuten hier vandaan (met een auto).
Ingeborg gaat lekker met haar babbelen en ik ga
een beetje op de pier rondhangen, fotootjes maken
van de wijnfles die de ingang van de haven siert.

Kwart over acht. Voor de verandering eens een
keertje goed geslapen vannacht. Ingeborg ligt zelfs
nu nog te slapen. Ik ben er om half zeven uit
gegaan. Ik ruik sigarettenrook in de kajuit,
Gauloises, gadverdamme. Ik kijk naar buiten door
een kajuitraampje maar zie de schuldige niet. Wel
zie ik de kolkingen en wervelingen in de haven,
veroorzaakt door het getij. Dat is helemaal niet erg,
dat is geen stroming. Ik heb het stukje van 11 juli
geschreven maar krijg het er niet op, op de weblog.
Net als 10 juli dat ik gisteren schreef. Ik ga het met
13.00 uur. We hebben een hele tijd zitten klooien
de haven wifi proberen, buiten aan de kuiptafel.
met de computer en de iPad buiten. Skypen met
Eerst rits ik een zijflap aan de bimini om de
Olga en Nick, die ook met hun camper in deze
opkomende zon te weren, dat scheelt enorm. Het
contreien op vakantie gaan. Leuk hoor, misschien
lukt! Op dit tijdstip is het haven netwerk snel, net
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schijnt, het is niet te warm want er staat een frisse
wind, van zee als het ware. Geen beroerde dag.

zien we ze allemaal wel binnenkort, hangt af van
hoe het loopt met de mast. Ik ga nu de kraan
opendoen want Ingeborg wil de was doen. De zon
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Vijf voor half drie. Lekker gegeten. Eitomatensalade op brood. Het clubblad van de
zeilvereniging gelezen. Mooie verhalen! We gaan
nu een stukje wandelen door Pauillac, kijken waar
de bakker is en zo.
Half vier. Terug van wandelen en fotograferen in
het stadje. Best wel aardig stadje, maar het is nu
niet zo gezellig. Zondag, he? Stil en uitgestorven.
De straten waarvan we dachten dat die wel
interessant konden zijn vielen tegen. We zijn nog
even in de kerk geweest uiteraard. Daar hing een
prachtig scheepsmodel aan de zoldering, dat moest
ik natuurlijk fotograferen.
Negen uur (s'avonds); het wordt steeds gekker, ik
heb niks meer te vertellen! Wat hebben we gedaan
vanmiddag? Niks, vakantie gevierd. Rondhangen
op de pier, lezen, dommelen, computeren, snacken
met een drankje op de kuiprand. Ik heb een boek
van Paul Levine onderhanden uit de bibliotheek
van de jachthaven in Toulouse, een quasi
intellectuele thriller, leuk hoor. Ingeborg heeft veel
gepuzzeld, zit ze nog steeds te doen. Ik weet wel
wat het is: we zitten gewoon te wachten tot die
mast op ons af komt! Letterlijk en figuurlijk. Nou,
op mij is ie al afgekomen, hoor: ik ben gaan
nadenken over de logistiek van het een en ander en
ik heb gereedschap verzameld in de Perkins doos.

nacht, het water was toen hoog, in mij en naast de
boot. Nu is het op beide fronten flink aan het
zakken, snel. Dat betekent dat we vanmiddag op
zijn vroegst pas om een uur of vijf voor de
mastenkraan zouden kunnen liggen, als ze ons
persé meteen vandaag zouden willen bemasten. Ik
ga er vanuit dat dat niet gebeurt, zodat we lekker op
ons gemak kunnen werken aan het bevestigen van
alle toeters en bellen aan de paal. Tenminste, als ze
dat ding een beetje op tijd komen aanleveren op de
parkeerplaats. Zoals gezegd: stukkie is geschreven
en dat ga ik op de weblog zetten, buiten aan het
klaptafeltje in de kuip, want binnen doet de wifi het
niet en of ie het buiten doet moet ik nog maar
afwachten.
Tien voor half tien. Met veel vijven en zessen kreeg
ik mijn verhaal op de weblog en daarna ben ik
eventjes buiten het dorp wezen fietsen, Pauillac uit,
om te zien of ik een depot kon vinden met een mast
erin, de mijne bijvoorbeeld. Verdomd, ik vond em,
een kilometertje naar het noorden op een afgesloten
gemeenteterrein, achter een gaashek. Hij lag op van
die plastic roadblock dingen, bijna helemaal
doorgezakt tot op de grond. Mijn god, wat een
verstand! Maar hij zag er gezond uit; alles wat ik er
niet zelf afgehaald had zat er nog op, een hele
geruststelling. Ik maak me wel ongerust over de kar
waarmee de mast zo’n eind over de openbare weg
wordt gesleept: een mooie hydraulische kar, dat
wel, met massieve wielen, die zal hotsen en botsen
over de weg mag ik aannemen. Ik ben blij dat ik de
radar eraf gehaald heb. Ik blijf tobben, tistogwat.
Een kop koffie helpt.
Vijf over half tien. Koffie is op. Ik heb de complete
verstaging de loopbrug op gesjouwd en boven op
de pier gelegd, met twee steekkarren om de zooi
straks naar de mast te rijden. Nu ga ik de diesel uit
de jerrycan van Willem in de tank hevelen om het
ding van het dek af en uit de weg te hebben. Ik ben
zo druk als een klein baasje.

Ik hoop maar dat ik niks vergeet want het is een
roteind lopen (of fietsen) van de parkeerplaats naar
de boot.
Half twaalf. Het water is alweer aan het stijgen. We
krijgen een houten kont van het zitten lezen, we
gaan in bed liggend verder.
Maandag, 13 juli 2015
Pauillac 3
Het is nu acht uur en ik ben alweer klaar met het
stukkie schrijven van 12 juli, zo vroeg, ja, dat
kwam ook doordat ik om half zeven eruit gegaan
ben, weet je, we waren om half zes wakker, lekker
geslapen van half twaalf tot half zes, afgelopen

Kwart over tien. Rommel opgeruimd. Een tweede
bak koffie is in aantocht, met een Knopper, zo
heten ze hier niet maar ik blijf ze zo noemen.
Ingeborg luistert naar Ilse de Lange en naar Katie
Melua, op de kuiprand; daar is ze tamelijk verzot
op.
Half twaalf. We zijn lekker bezig. Ik zag de
havenjongen op een tractor met de botenkar
erachter, gevolgd door een handlanger op een
brommer, zich over de openbare weg richting depot
begeven, vermoedelijk om onze mast op te halen.
Mooi! Dat was kwart voor elf ongeveer. De tuigage
en mijn gereedschap lagen al op de pier, klaar voor
transport naar de mast. Kijk Ing, daar komt ie weer
aan! We zagen hem met de tractor terug komen
rijden, zonder kar met mast. Wat nou weer? Ik naar
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hem toe fietsen. Wat is er aan de hand? Komt die
mast vandaag nog? Neen, er zijn "soucis"
(=zorgen), il y a des problèmes (=problemen)! Wat
dan? Ja, toen we daar waren en mijn maat die mast
zag, wilde/kon/durfde hij niet mee te werken met
het transport! Ook in dit geval werd het niet
duidelijk waarom precies een en ander niet
doorging; hij legde het wel uit maar in rap,
dialectisch frans dat mij grotendeels ontging. Ik
begreep wel dat het morgen, de veertiende, ook niet
ging gebeuren maar overmorgen komt het zeker
voor elkaar, dan komt er iemand anders bij; je suis
désolé (=het spijt mij zeer). Ja, het spijt mij ook zei
ik en ik fietste gauw weg voordat ik in zijn gezicht
ontplofte, hij kon er tenslotte ook niets aan doen.
Ziedend van woede bracht ik alle spullen terug naar
de boot. Met die fransen zijn gewoonweg geen
afspraken te maken. Ik bedenk een nieuw project:
de fietsjes wegbrengen en ter reparatie aanbieden
bij het Atelier Vélo, naast het wijnchateau in Bages.
Kwart voor één was ik terug. Heen fietste ik dwars
door de wijngaarden met een fietsje aan de hand.
Hetzelfde meisje zat er weer. Fietsjes afgeleverd. Ik
kan ze woensdagmorgen vanaf negen uur komen
ophalen. Op de terugweg (twee of drie kilometer
lopen) maakte ik foto’s van het chateau en de
wijnvelden met uitzicht op de Garonne. Bij de
Carrefour haalde ik een pak diepvriesgarnalen,
want daar heb ik zin in vanavond, citroentje erbij,
knoflook en in de Sambuco marinade; heerlijk.
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wel 1 of 2 keer per week iemand op het BvT kwam,
maar vandaag niet en als ik wilde betalen moest ik
dat op de capitainerie doen. Ja, maar daar gaat het
nu niet om, ik wil hem spreken! Ja, dat is dan
jammer, ik weet ook niet waar hij is. Ik kwam er
niet uit met haar. Het is wonderlijk dat er zo weinig
"begrijpend Engels" wordt gesproken in zo’n
toeristische streek.
Tien voor half acht. Lekker gamba’s eten!
Negen uur. Net geskypt met Joke en Willem, een
stief kwartiertje; over de motorproblemen die we
achter de rug hebben (hopelijk), heel gezellig.
Staande het gesprek heb ik de motor gestart om te
controleren of ie het nog doet en om Willem te
laten horen hoe ie klinkt.

Drie uur. De zon schijnt maar in de wind is het fris.
We hebben liggen slapen, Ingeborg in bed en ik op
de kuipbank, boven mijn boek in slaap gevallen.
Half tien. Mijn boek is uit. Ingeborg zag het al
We gaan nog een keer naar de Carrefour om nog
aankomen: oh god, die gaat weer vervelend lopen
wat ingrediënten voor de garnalenmarinade te halen
doen! Z’n boek is uit! We luisteren naar muziek uit
en steken daartoe met het bootje de haven over, dat
de jaren zestig, het zijn de resterende nummers op
scheelt een halve kilometer lopen.
de computer die nog 0 keer waren afgespeeld. Wat
Kwart over vier. Terug van de Carrefour. Ingeborg
een troep; nu begrijp ik waarom we er nooit naar
gaat de garnalen op sap zetten en ik ga helpen; daar
geluisterd hebben.
is ze helemaal niet blij mee. Op de terugweg heb ik
bij het Bureau voor Toerisme gevraagd naar de baas
Half elf. Nieuw boek, van Michael Connelly, ben
van de haven (omdat de havenjongen had gezegd
erboven in slaap gevallen. Zere nek, pijn in mijn
dat ik bij hem met creditcard kon betalen, in het
harses, helemaal niet fijn. We gaan maar naar bed
Bureau van Toerisme; nog zo’n raar verhaal). Het
denk ik.
meisje keek me bevreemd aan, maar uiteindelijk
kwam eruit dat het een gemeentehaven is en dat er
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Dinsdag, 14 juli 2015
Pauillac 4
Ik heb er geen zin meer in. Mijn gevoel voor humor
is verdwenen. Ik wil vakantie. Gisteren kregen we
te horen dat de mast pas woensdag uit het depot
(waar ik in alle vroegte op de fiets een kijkje was
wezen nemen; het ding ligt er ogenschijnlijk

ongeschonden buiten op een afgesloten
gemeenteterrein) wordt gesleept. Gisteren was de
dag dat ik erg veel muizenissen in mijn hoofd
kreeg. Ik loop er voortdurend over te piekeren. Ja,
er waren zorgen zei de havenmeester. Het wordt
woensdagmorgen want morgen is het "quatorze
juillet". Echt waar? Ja, echt waar. Ik geloofde er
niet meer in. Ik denk nu ook dat de mast te groot is
voor het meccano hijskraantje en dat de handlanger
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dat niet zag zitten. Dit besef groeit langzaam bij
mij. Ik had het eerder moeten zien, toen we
binnenliepen al: dat gaat hem niet worden. Dat
kraantje reikt niet eens tot de helft van onze mast
en zal hem nooit veilig en recht boven de boot
krijgen die bij hoogwater tegen de betonnen pier
moet worden afgemeerd. En als deze havenjongen
dat ding moet bedienen hou ik helemaal mijn hart
vast. Het is mij wel duidelijk, hier hebben wij te
maken met:
1. de gevolgen van een verkeerde keus mijnerzijds
wat betreft masttransporteur die duidelijk niet op de
hoogte was van de situatie hier in Pauillac (hij had
het moeten afraden) en
2. dat ik zelf natuurlijk de meest verantwoordelijke
eikel ben: ik had betere research moeten plegen
omtrent de beschikbare faciliteiten hier, maar dat is
verdomd lastig in het Frans, dat blijkt maar weer:
nu ik hier ben en in persoon kan praten met de
havenmeester, kom ik er nog niet uit!
Het had toch Royan moeten zijn, die een
fatsoenlijke hydraulische kraan laten komen
(hoorde ik later van een Engelsman hier). Ze zijn
hier in Pauillac alleen maar bekend met het
omhoog trekken van liggende mastjes en het laten
zakken van staande mastjes, let wel: van en op de
boot, niet vanaf of op de wal, dat is mijn indruk. Ik
hoop en ik bid (dat ga ik vannacht, van 14 op 15
juli doen) dat ik morgen aan het eind van de dag
met het schaamrood op de kaken, kijkend naar een
stralend erecte paal in de box, mijn bevooroordeelde vuilspuiterij moet intrekken; ik zal het van
harte doen. Ik vrees echter dat we er nog lang niet
klaar mee zijn.

systeem verdwenen waren, ging ik na een paar
dagen weer over tot de orde van de dag. 14, 15 en
16 juli zijn dus een paar dagen later toch
neergepend. wb.
Ik heb gisteren met geen woord gerept over de
viering van "Quatorze Juillet" hier in Pauillac. Dat
komt, naast alle andere overwegingen, doordat er
niets gevierd werd in Pauillac. We hadden dat nog
nagevraagd bij één van de meisjes van het BvT.
Neen, had ze gezegd, er was gisteravond ergens in
de buurt een vuurwerk of zo, maar meer wist ze
ook niet, hier gebeurt niks. Dat zal wel in Bordeaux
geweest zijn, da’s ook in de buurt (45 kilometer).
We hebben dus niks gemist. Een beetje raar vonden
wij dat wel; 14 juli is toch dé feestdag in Frankijk?
Afijn, vandaag is het voor ons een feestdag! Wij
mogen de mast tooien met al zijn vertrouwde
spullen…..hopen wij. Bovendien rijden wij straks
op klapfietsjes met vers geregen spaken, wat zeg je
me daarvan?! Op het moment dat wij op onze
wandelschoenen de tocht naar Chateau Lynch &
Bages ondernamen (daarnaast immers is het Atelier
Vélo gevestigd?), zagen wij in de verte nog net de
tractor van de haven om de hoek van de boulevard
verdwijnen, ook op weg, voor "de ophaal van onze
paal". Shit, ik had op de fiets er achteraan willen
gaan om te kijken of "de jongens" hem niet teveel
zouden laten stuiteren. Misschien maar beter dat
dat feest niet door kon gaan. Ik nam mij echter wel
voor nauwkeurig na te gaan of alle popnagels er
nog wel in zaten. De wandeling naar het fietsatelier
viel best mee. Ingeborg genoot van de geurende
wijngaarden (ik vond ze naar zwavel stinken).

Ik ben gisteren bijgelovig geworden: zolang ik over
het toenemend aantal tegenslagen op badinerende
wijze blijf schrijven zal dat aantal tegenslagen
exponentieel toenemen, dus stop ik ermee. Ik neem
vakantie en schrijf als we thuis zijn een afrondend,
samenvattend stukje van de laatste 2 of 3 weken
(vanaf het moment dat de paal rechtop zal staan),
want ik denk wel dat we dan thuis zijn. Ma zei het
afgelopen zondag al. Bovendien ben ik teveel in
herhalingen aan het vallen en voer te vaak hetzelfde
geleuter op (dat is eigenlijk hetzelfde dus) en dat
hou ik niet meer vol tot de eindstreep. Het was mij
een waar genoegen, met de nadruk op was.
Lectori Salutem; Ave Morituri Te Salutant.
Woensdag, 15 juli 2015
Pauillac 5
Het is duidelijk: mijn besluit om voorlopig te
stoppen met dit weblog bleek een kortstondig leven
beschoren: zodra de razernij en hysterie uit mijn
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Het meisje in de winkel had nog wat tijd nodig om
de wielen in de frames aan te brengen. Geen nood,
wij drinken wel een cappuccino bij de buren, Café
Lavinal.

was; haar baas had haar daarop gewezen. Die was
overigens nergens te bekennen. Ach, jongens, ik
heb vakantie, hoef niet meer te schrijven, dus
tijdens het continue pecuniaire aderlaten voel ik me
ook heel relaxed inmiddels. Wie weet gaan wij met
z’n tweetjes ooit nog eens uit eten! "The stress is
already less". Op keiharde bandjes en strakke
velgen peddelden wij snel naar de haven terug,

alwaar intussen onze mast reeds neergevleid lag op
een bedje van vier plastic roadblocks, niet gevuld
met water waardoor de afstand tussen de mast en
het stoffige plaveisel van de parkeerplaats rap
afnam! Hij lag stevig op die manier, dat wel. Een
snelle inspectie leerde dat de mast niets mankeerde.
Hij was heerlijk, alhoewel aan de prijzige kant: "
5,50 (per kop), maar de ambiance was er dan ook
naar: luxe. Na een half uurtje konden wij de fietsjes
meenemen na achterlating van een bedrag dat
ietwat hoger was dan de prijsopgave vooraf liet
zien. Het meisje biechtte met het schaamrood op de
kaken op dat de prijs die ze genoemd had per fiets
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Op weg naar de boot teneinde de toeters en bellen
op te halen spraken wij "the man himself",
eindelijk, de baas van de havenjongen,
vermoedelijk de beheerder van de haven namens de
gemeente. Deze man kon communiceren en
straalde vertrouwen uit. Ik kon opeens de
gesproken franse taal verstaan! Op mijn vraag hoe
hij dacht die mast op onze boot te krijgen
antwoordde hij: op onze schouders en dan laten we
hem voorzichtig zakken en duwen hem met z’n
tweetjes overeind. Kijk, dat moeten we hebben:
dusdanig vertrouwen in eigen kunnen dat er ruimte
voor grappen is! Hij verklaarde dat het natuurlijk
niet ging gebeuren met dat blauwe hengeltje, maar
met een hydraulisch verlengstuk op de tractor
waarmee de mast werd opgehaald. Ik zag het nog
niet voor me, maar ik wilde niet vervelend doen,
niet als een jankerd overkomen. Morgen om exact
08.00 uur, met hoogwater dus, zijn wij aan de beurt
(de enigen trouwens). Voor 80 % gerustgesteld
gingen wij aan de slag om de verstaging, zalingen,
de radar, het gereedschap, bevestigingsmaterialen,
antennes, toplicht, schoonmaakmiddelen en WD
40, andermaal de loopbruggen op te sjouwen en op
de steekkarren achter de fietsjes te binden, waarna
het transport een aanvang kon nemen. In de
stijgende hitte zijn wij als razenden aan het werk
gegaan. De touwtjes moesten los, de stagdraden
uitgelegd, de radar opgeschroefd en aangesloten,
het toplicht erop gezet, de marifoonantenne
aangebracht, de masttopunit van het
windmeetsysteem ingeklikt en aangedraaid, de
windex terug. Ik had met dit werk ervaring, dus het
ging (vrijwel) van een leien dakje. De zalingen
ik mij terug naar de mast. Met z’n tweeën brachten
we de verstaging op zijn plek. Daarbij moet je goed
opletten dat alles aan de goede kant van de zalingen
en van elkaar zit. Toen dat klaar was hebben wij
onder de zalingen blokken gezet om te voorkomen
dat de mast zou kantelen op een of andere manier
en om verder doorzakken van de plastic schragen te
voorkomen. Een paar touwtjes bond ik om het
pakket vallen en staaldraden om te voorkomen dat
alles op de grond bungelde. Aan het eind van de
middag was het karwei geklaard. We zweetten als
de neten! Liters water hebben we gedronken. We
waren bekaf, kapot. Ik weet niet meer wat we des
avonds gegeten hebben want ik schreef niks meer
op, weet je nog, ik bedoel: nam niks meer op, op de
Voice-recorder. Zo zal ik wel meer vergeten zijn
van deze dag.
gingen iets stroever; ik moest de gaten waar de
toggles doorheen moesten, schoonschuren en het
buigen van de splitpennen is nooit routine voor me
geworden. Toen was het tijd voor een kopje koffie
dat Ingeborg alvast had gezet op de boot. Heerlijk
als het wachten voorbij is en je lekker door kan
gaan. De koffiepauze duurde dan ook niet langer
dan vijf minuten en met een verbrande bek haastte

De rest van de avond is een "blurrr" voor mij,
vooral omdat ik niks hoefde te schrijven. Ik zal wel
gelezen hebben of zoiets?
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Donderdag, 16 juli 2015
Pauillac 6
Deze dag zou D-day worden of liever gezegd:
M(ast)-day. We waren uiteraard veel te vroeg op, na
een rusteloze nacht. Gespannen waren wij om wat
stond te gebeuren. In alle vroegte bracht ik op een
fietsje vuilnis naar de containers die naast de mast
stonden en controleerde of alles er nog op en aan
zat. Gelukkig waren alle antennes en sluitingen nog
aanwezig. Er was niemand te zien. De
havenmeester had gisteravond al de tractor met de
hefinrichting klaargezet met een verlengstuk op de
arm waarmee het moest gebeuren. Nog steeds
gemengde gevoelens, maar het zal zo moeten. Half
acht zagen we een boot naar de helling varen, naast
de hijs-pier. Die zal toch niet voordringen, dacht ik
nog. Kwart voor acht gooiden wij ook los en legden
op de kop onder het hijskraantje aan, geholpen door
de zeer goed engels sprekende fransman die aan de
zijkant was gaan liggen om te hellingen, geen
concurrent dus. Even later kwam de havenmeester,
de baas dus, onze manier van afmeren nog eens
dunnetjes overdoen, met springen voor en achter,
zodat ie tijdens het hijsen de boot makkelijker kon
verhalen. Slim van hem. Nog voor achten had
hij de tractor gestart en in positie gebracht en de
hijslijn (een dikke landvast van ons) professioneel
bevestigd. Terwijl zijn hulpje de onderkant van de
mast in bedwang hield ging het geheel de lucht in:
08.02 uur hing ie bijna vertikaal. 08.03 uur ging ie
rijden. Ik maakte dat ik op de boot kwam. Te 08.06

uur hing de mast boven de boot, nog even wat
verstellen aan de springen, en vijf minuten later
stond ie op de mastvoet een beetje te zwengelen en
draaide ik met Ingeborg samen koortsachtig de
draadeinden van de terminals in de spanschroeven.
De hulphavenmeester, de naam zegt het al, hielp
ons daarbij. Het verliep allemaal gladjes, heel
voorzichtig en zeer zorgvuldig onder leiding van de
baas en ook een beetje geholpen door de engels
sprekende fransman, die zeer onder de indruk was
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van het Koopmans-concept. Half negen stond ie,
kaarsrecht omhoog, strak in zijn tuig. Ik keek dus
op tegen een stralend erecte paal en bij deze trek ik
met het schaamrood op de kaken mijn
bevooroordeelde vuilspuiterij van twee
dagen geleden in. Van harte. Wat een opluchting,
hij staat! Heb ik me weer voor niks druk gemaakt.
Om negen uur lagen we, bij vallend water, op de
kop van de steiger tegenover de hijspier en kon het
tweede bedrijf van deze dag beginnen: het bijbootje
ophalen uit de vorige ligplaats, het aanbrengen van

de giek, het maindropsysteem en het aanslaan van
de zeilen. Dit bleek allemaal niet zo snel en soepel
te gaan: de lijntjes die we bij liggende mast hadden
aangebracht om de lazy jacks van de maindrop
omhoog te trekken, zaten verkeerd en ik probeerde
de leuvers van het grootzeil in de verkeerde
volgorde in de mastgroef te krijgen. Zweten dat we
deden, niet normaal meer. De temperatuur steeg
letterlijk en figuurlijk tot grote hoogten. Bovendien
draaide de rolreef van de kotterfok de verkeerde
kant op dus dat zeil moest er weer af en zo klooiden
we maar wat aan. Er was geen haast bij want we
zouden de volgende dag pas kunnen vertrekken
naar Port Médoc, vanwege het getij. Tegen tweeën
was het belangrijkste werk gedaan en hoefden we
ons slechts bezig te houden met opruimklusjes en
de voorbereidingen voor het vertrek. Om 15.00 uur
ging ik afrekenen met de havenmeester in zijn
kantoortje. Aardige man, fijne vent. De rekening
bestond uit verschillende componenten: liggeld,
omdat we zeven dagen hebben gelegen kregen we
"71,= korting: "167,= ipv "238,=, mast plaatsen:
"66,= (op zo'n laag bedrag hoef je in Port Napoléon
niet te rekenen!), op het gemeenteterrein in
ontvangst nemen van de mast van Fastmast: "32,=
en twee weken opslagkosten: "16,50. Totaal dus
"281,50! Achteraf en goed beschouwd is dat geen
geld. Ik kreeg ook nog een bonnetje mee, met
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op hun balkon zitten, want dat hadden ze: allemaal
een eigen balkon, prachtig! Het schip ziet er
natuurlijk niet als een schip uit, maar dat zie je niet
als je erop zit. Ik begrijp niet dat die lange lellen
niet in tweeën breken op open water. Zo sukkelden
wij de avond in. Beetje lezen, beetje zitten, beetje
puzzelen, beetje drinken, paar nootjes eten;
eindelijk in rustig vaarwater!
Vrijdag, 17 juli 2015
Pauillac - Port Médoc
Dag

Datum

Wind

Weer

Vrijdag

17 juli 2015

Noord, 2 Bf

Vertrek

Aankomst

Logstand

Eerst bewolkt en
fris, later zon, in
Port Medoc
warm
Motoruren

08.00 uur

12.30 uur

10.912 (trip
23,8/26,86)

4742

Eindelijk konden wij een deurtje verder. Te o8.00
uur vertrokken wij met stille trom uit de havenkom.
Dag, Pauillac. Wie weet tot ziens, waarschijnlijk
niet, maar je weet nooit. Het is hoogwater maar de
stroom staat voorlopig nog naar binnen,
waarschijnlijk niet lang meer. De motor snort en
knort en de mast staat fier overeind, wat wil je

stempel als bewijs dat de mast hier geplaatst is
waarmee ik bij het Bureau van Toerisme een echte
fles Pauillac wijn kon halen. Ik moet zeggen: hij
smaakte voortreffelijk, jammer dat ie er zo snel
doorheen ging.
Alhoewel ik het betreurde dat de havenmeester zo
weinig op de haven aanwezig was, bedankten wij
hem toch voor zijn voortreffelijke werk. We namen
hartelijk afscheid. Klaar, we konden weg. Een hele
opluchting. Ingeborg en ik dronken met de
Pauillac-wijn op de goede afloop (hij was werkelijk
erg lekker). Na den eten maakten wij nog een
laatste wandeling op en neer langs de boulevard,
langs de halfvolle terrasjes met eters en keken bij
het grote projectiescherm waar vanavond, net als
gisteravond, weer een film zou worden vertoond.
Er was nog niet veel belangstelling voor. Aan de
pier was in de loop van de dag een hele grote
rivierboot komen liggen, uit Basel kwam ie. Vanuit
de kuip konden we hele busladingen toeristen aan
boord zien gaan om vervolgens de bar en het
scheepsrestaurant te bevolken. Sommigen gingen
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meer? Weer een gedenkwaardig avontuur achter de
rug. Een nieuw wacht ons: we gaan naar het strand!
De tocht naar Port Médoc, een reusachtige en
betrekkelijk nieuwe jachthaven in Le Verdon, bij
Pointe de Grave, verliep zonder noemenswaardige
gebeurtenissen. Op de linkeroever van de Gironde
zagen we onderweg diverse beroemde wijnkastelen
voorbijkomen. De stroom liep steeds harder mee en

rond half één konden we vastmaken aan de pont
d’accueil van de jachthaven. Wij meldden ons op
de capitainerie, alwaar wij de code van het sanitair
en van de wifi kregen, uiteraard na de gevraagde
penningen te
hebben
neergelegd: "70,=
voor twee nachten,
inclusief water en
electriciteit. Dat
viel mij alles mee,
zo midden in het
hoogseizoen. Een
heel makkelijke
haven, je vaart
naar binnen zonder je
met de VHF te melden
(die van ons deed het
niet, ook de handheld
marifoon niet!), gaat
liggen op de
ontvangststeiger, je
meldt je en je kunt
gewoon blijven liggen
waar je ligt, no
questions asked.
Terwijl Ingeborg
contact legde met Miriam ging ik douchen. Prima
douches hebben ze hier. Daarvoor heb je een
electronische kaart nodig die je krijgt als je een
borg betaalt, je mag zelf bepalen hoeveel! Ik wou
niet lullig doen en gaf 5 euro.
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We aten een broodje in afwachting van de komst van de jongste zuster van Ingeborg, Miriam en zwager Paul
die ons hadden uitgenodigd bij hen een nachtje te komen logeren in de stacaravan die zij op de camping aan
het strand van l’Amélie hebben gehuurd. Wij mogen op de bedden van zoon Mark en een vriend van hem,
Timo, die beiden in een surfkamp zitten, ook op deze camping. Dat is nog eens wat anders: in plaats van
angstzweet: zand tussen je billen, ik verheug me er nu al op.
Op die camping hebben Ingeborg en ik elkaar in de zomer van 1971 opgeduikeld. Naderhand hebben wij met
zijn tweeën en later als gezin, toen onze kinderen Linda en Marijn klein waren, daar heel plezierig een aantal
malen gekampeerd. Goede herinneringen aan. Hier eindigt dus het verhaal van onze verhitte, in meerdere
opzichten, tocht dwars door het zuidwesten van Frankrijk. Voor onze wederwaardigheden tijdens het laatste
deel van de reis die op 16 augustus 2015 eindigde, verwijs ik naar ons weblog: www.wingiv.wordpress.com,
dat nog wel een tijdje in de lucht zal blijven. wb.
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