
Vaartocht SK 246  “Condacum” 
2013.    

In het vaarseizoen 2103  plannen we een tocht naar de Rhone richting Lyon - Valence. 
Voor onze Condacum fans brengen we dan hier ons relaas van deze reis. 

 Na de lange kille winter maken we onze boot vaarklaar om deze zomer terug naar Frankrijk te 
varen. Ten opzichte van verleden jaar willen we nu van St Jean de Losne  wat verder naar het 
zuiden afzakken richting  Lyon – Valence. Maar alvorens  deze tocht aan te vatten trekken we 
eerst nog van uit onze ligplaats in Emblem met 4  jachten op VVW toertocht naar Ieper. 

  VVW Ieperlee: 

 VVW Ieperlee werd in  1993  opgericht,  en met beperkte middelen werd deze jachthaven 
uitgebouwd.  In al die jaren veranderde er weinig. Bij het overlijden van de toenmalige voorzitter 
Daniël Deprez, nam ik 3 jaar terug door omstandigheden  het voorzitterschap over. Met VVW 
namen we het initiatief om een eerste stuk van de oude steigers te vernieuwen , en te trachten om 
de club nieuw leven in te blazen. Inmiddels heeft het stadsbestuur van Ieper  de pontons volledig 
vernieuwd, en gezorgd voor een  havenkantoor aan de wal met uitstekende   
douches en sanitaire voorzieningen, en kreeg VVW Ieperlee de uitbatingconcessie van de stad 
toegewezen .  
Samen met de stad Ieper werd de vernieuwde jachthaven door Gouverneur van West Vlaanderen, 
Carl Decaluwé op 20 april plechtig geopend, en zijn we klaar om de bezoekende jachten in de best 
mogelijke omstandigheden te kunnen ontvangen.  

  

 VVW Ieperlee :  Feestelijke opening op 20 april 

  

VVW vaartocht naar Ieper:  

 



  

Maandag 15 april:                      Emblem  -  Dendermonde.    
(Vaartijd: 6u00,  sluizen:2) 

In Emblem wachten we op Angy, Lady Nara en Bijou om samen naar Ieper te varen. Het tij op de 
schelde staat vandaag heel slecht, om in een trek van uit Emblem tot Gent varen is dan ook niet 
haalbaar. We vertrekken dus maar om 12u30 om tot Dendermonde. Om 15u30 zijn we aan de 
steigers in Ruppelmonde, waar we een half uur wachten om met tij mee verder naar Dendermonde 
te varen. Om 18u30 meren we  500m boven de sluis van Dendermonde af aan de kleine steiger 
op de Dender. 

 Dinsdag 16 april:                    Dendermonde  -  Brugge (VVW Flandria)   
(vaartijd: 6u45,  2 sluizen)  

 We staan vandaag vroeg op om tijdig op de Schelde met stroom mee naar Gent te varen. Bij het 
vertrek is het zwaar bewolkt, maar rond 10u is het zonnetje terug. Na een vlotte vaart van 6u45 
meren we om 15u af in Brugge. We houden kaptains hour bij Dorine in het clubhuis van 
Flandria.   

  

  

  

Woensdag 17 april:                  Brugge -  Nieuwpoort (VVW Westhoek)  
(Vaartijd: 5u, 2 sluizen)  



 De doorvaart van Brugge gaat bijzonder vlot. Na 1u10 zijn we door Brugge. Sneller kan bijna 
niet. De zon is weer van de partij, en op het kanaal van Plassendaele hebben we ook geen enkel 
oponthoud. Na een vaart van 5u meren we om 14 uur af in mijn oude club VVW Westhoek. 
Met onze groep maken we in de namiddag een fietstocht naar Nieuwpoort-Bad.     

  

Donderdag 18 april:                Nieuwpoort -  Ieper (VVW Ieperlee)  
(Vaartijd: 6u30, 2 sluizen)  

 Het heeft de ganse nacht gestormd op het spaarbekken in Nieuwpoort. Mia heeft dan ook weinig 
geslapen. Maar deze morgen hebben we weer een stralende zon. Tot Diksmuide gaat het heel vlot. 
Maar aan de Knokkebrug voorbij Diksmuide  spelen de sluiswachters wel met onze voeten, want 
niettegenstaande er weinig vaart is, moeten we meer dan een uur wachten aan deze brug. Het 
vaarvignet voor jachten gaat dit jaar in Vlaanderen naar omhoog, maar de service aan deze brug 
blijkbaar naar omlaag. Aan de sluis in Boezinge moeten we daarna ook nog een half uur wachten,  
zodat we pas na 6u30 varen kunnen afmeren in Ieper.     

  

 
Wachtsteiger aan Knokkebrug 

Op vrijdag bezoeken we de mooie stad Ieper, en op zaterdag wordt onze VVW jachthaven 
feestelijk geopend. In Ieper laten we de boot een weekje liggen om van hieruit verder terug te 
varen tot Eeklo, waar onze 33e  Internationale VVWtoervaart zal doorgaan.  

 Van Ieper varen we naar de VVW toervaart in Eeklo.  

 Vrijdag 26 april:                     Ieper – Nieuwpoort (VVW Westhoek) 
(Vaartijd: 4u45, 2 sluizen)  

 Het is vandaag zwaar bewolkt met felle regen. De vaart naar Nieuwpoort verloopt deze keer 
echter zeer vlot, en na 4u45 varen meren we terug af bij VVW Westhoek. We gaan s’Avonds met 



Luc Carael van Blackton, leverancier van de pontons in Ieper , eten in het clubhuis “De Ark”  

   

Zaterdag 27 april:                  Nieuwpoort – Brugge (VVW Flandria) 
(Vaartijd: 6u30, 2 sluizen)  

  Zonnig weer vandaag, maar het is wel heel fris voor de tijd van het jaar. Om 9u30 vertrekken we 
uit Westhoek. Onderweg laat onze verwarming aan boord het afweten. Zullen die in Eeklo moeten 
uitbouwen en binnen doen voor een onderhoud. Op het kanaal van Plassendaele gaat het zeer 
langzaam. Aan de Leffingebrug moeten we een uur wachten omdat de mobiele ploeg nog terug de 
Rattevallebrug moet gaan draaien voor een paar achterop lopende jachten. Ondertussen horen we 
op de marifoon ook nog twee jachten die in Plassendaele 2 uur moeten wachten om richting 
Nieuwpoort te kunnen varen. Gezien men hier maar met een mobiele ploeg werkt om de 5 bruggen 
op Plassendaelekanaal te bedienen, is vanaf 1 mei de dienstverlening geregeld in blokvaren.  
In de drukke periode tracht men zo lange wachttijden te vermijden. De dienst met een mobiele 
ploeg op dit kanaal is naar onze mening een knelpunt in deze regio van West-Vlaanderen. 

Misschien kan automatische bediening van de bruggen een betere oplossing zijn. 

  

Krakelebrug Brugge. 

 
 Maandag 28 april:                     Brugge -  Eeklo (E.Y.K.)    
(Vaartijd:4u30,  1 sluis)  

 Om 9u30 vertrekken we onder een blauwe hemel naar Eeklo. Zonder enig oponthoud bereiken we 
als een van de eerste deelnemers aan de VVW toervaart de jachthaven van Eklo. Met de 
commissieleden van VVWtoervaren kunnen we direct aan de slag om het welslagen van dit 
evenement te verzekeren. We verwachten niet minder dan 95 jachten op deze toervaartreünie,  
waarvan er 20 van uit Nederland naar Eeklo afzakken .  

  



  VVW Toervaart Eeklo 

  

 



  

  

Maandag 13 mei:                    Eeklo -  Gent (Ganda Jachthaven)   
(Vaartijd: 3u30,  2 sluizen)  

  

We hebben vandaag alle rekeningen voor de toervaart voldaan, en alles in Eeklo opgeruimd. 
Onze vaargezellen trekken van hieruit verder voor een VVWtoertocht naar Zeeland. Wij richten 
onze steven niet naar Zeeland maar gaan alleen terug naar Gent en Antwerpen. Verleden week op 
de toervaart hadden we mooi en zonnig weer. Maar de weer berichten voor de komende dagen zijn 
niet rooskleurig. We mogen de volgende dagen regen en wind verwachten. Dat kan ons nu niet 
 meer deren, want we varen noch even naar onze thuishaven Emblem, om de boot volledig in te 
laden voor het vertrek naar onze geplande zomertocht. Mia haar vriendinnen, Denise , Lisette, 
Georgette en Irene zijn van uit Kontich met de trein naar Eklo gekomen, en zullen het tochtje 
Eeklo naar Gent mee varen. Tegen de middag breekt de zon er toch door, en is het dan toch nog 
een gezellig vaartochtje met onze gasten aan boord.   

   

Woensdag 15 mei:                Gent  - Emblem (VVW Emblem) 
(Vaartijd: 8u, 3 sluizen) 
 
We hebben vandaag een goed tij van Gent naar Antwerpen. 
We vertrekken om 9u uit Ganda Jachthaven, om tegen 10u30 te schutten in Merlbeke. 
In Melle is het om 11u hoogwater, zodat we zonder tegenstroom om 14u45 Ruppelmonde bereiken. 
Na een tocht van 9 uur meren we terug af op onze vaste stek in Emblem. 
Het was een leuke vaartocht met Angy, Lady Nara en Bijou. 
En we kunnen ook weeral terugblikken op een geslaagde toervaart in Eeklo. 
 
Onze toervaartvrienden geven we dan nu ook al bij leven en welzijn,  
afspraak op de 34e VVWtoervaart in Turnhout de week van Ons Heer Hemelvaart 2014.   

   

                Zomervaartocht 2013:                                

   

Zaterdag 25mei:   Emblem -  Geel       
                            (Vaartijd 3u30, 4 sluizen, 30 km)     

   
Alhoewel we de laatste dagen alles behalve goed weer hebben, het zijn precies aprilse grillen die we 
einde mei te verwerken krijgen, zet Dominic en Kyana ons deze morgen met de wagen af in onze 
jachthaven Emblem. 

Met een waterzon en veel te frisse temperatuur voor de tijd van het jaar gaan we om 10u00  van 
start voor onze lange zomervaartocht . 

Na een uur varen komen  we op het Albertkanaal.  Uit de sluis van Viersel  is het druk , en  zitten 
 we  wel wat tussen de beroepsvaart. Voor en achter ons zitten er een paar grote kleppers,  
maar aan 12km/u  kunnen we ze gemakkelijk voor blijven. De tijd dat ze hier de pannen van het 
dak vaarden, is blijkbaar wel voorbij, en de woelige baren op het Albertkanaal blijven bijgevolg 
ook achterwege. Een uurtje later draaien we in Herentals het Kempisch kanaal op tot bij VVW 
Geel.  Na ons middagdutje wandelen we naar Geel Ten Aard, aan de overkant van het kanaal.  
Bij de lokale bakker halen we een lekkere Limburgse vlaai. Bij de lokale beenhouwer Vandecruys 
willen we zijn vermaarde bloedpensen halen, een erkend streekproduct dat nog gedraaid wordt 



volgens een geheim recept, maar komen hiervoor wat te laat. Op zaterdag sluit hij om 16u00. 
De pensen zullen dus voor een volgende keer zijn.In Geel Ten Aard kan men ook met een stadsgids 
de Pierenwandeling maken. We lezen hier dat De Pier (aardworm) van Ten Aard een serieus beest 
moet geweest zijn. Vele jaren geleden werd hij hier aan de ketting gelegd.  

 Zondag 26 mei:     Geel  -  Bocholt      
                            (Vaartijd 5u30, 8 sluizen, 42 km)   

   
We liggen vlak voor sluis 8 , en met de sluiswachter hebben we gisteren afgesproken dat we om 
10u00 de sluis willen nemen. Om 10 uur starten we de motor en de sluis staat al open op ons te 
wachten. Het weer is niet beter, grijze wolken , maar we kunnen de 8 sluizen naar Bocholt gelukkig 
droog nemen. Er is weinig vaart, en in Bocholt liggen maar 4 andere jachten afgemeerd,  
maar tegen den avond tellen we toch 8 afgemeerde jachten. Het vaarseizoen komt hier in de 
Limburg stilaan op gang  . 

 Maandag 27 mei:   Bocholt  -  Maasmechelen   
                            (Vaartijd 2u30, 0 sluizen, 28 km) 

 Het is vandaag onze eerste zonnige dag. Voor ons vertrek gaan we achter brood bij “De dikke 
bakker” ,  maar die heeft zijn sluitingsdag op maandag. We eten dan maar onze laatste korst brood 
op, en stoppen daarna even in Bree om daar bij de bakker ons dagelijks brood aan te schaffen. 

Op de Middag zijn we in Maasmechelen,  de passantensteiger ligt vlak aan Maasmechelen Village 
outletcenter.  We meren hier maar voor de rest van de dag af, om van die eerste zonnestralen op 
onze reis te genieten, en een bezoek te brengen aan Maasmechelen Village. Bij de toeristische 
dienst om de hoek halen we de sleutel om da walstroom te kunnen aansluiten. Stroomverbruik 
 voor 24 uur kost 3€, en ze vragen ook 100€ waarborg voor de sleutel en het speciaal aansluitstuk.  

  

 



  

  

 
Maasmechelen Village. 

 Dinsdag 28 mei:    Maasmechelen  -  Maastricht   
                            (Vaartijd 2u45, 2 sluizen, 18 km)  

Voor we vertrekken leveren we eerst ons aansluitstuk en sleutel van stroomkast in bij de 
toeristische dienst en krijgen onze waarborg van 100€ terug. Het weer  wordt vandaag nog beter 
dan gisteren. Met volle zon varen we door richting Luik. We gaan via de sluis Bosscherveld (NL) 
de Maas op. Met dit mooi weer besluiten we om op de middag halt te houden in de Bassin van 
Maastricht. In de namiddag gaan we winkelen in de stad.  

  

  

  



 
t'Bassin in Maastricht. 

   

Woensdag 29 mei: Maastricht  -  Luik. 
                            (Vaartijd:4u30, 2 sluizen,  27km) 

 Het mooi weer van de twee vorige dagen is weer voorbij, en voor de rest van de week mogen we 
regen verwachten.  

Om 9 uur varen we af in t’Bassin van Maastricht. Aan de sluis van Lanaye is het bijzonder druk 
met beroepsvaart. Enkel de grote sluis is in werking, en dat geeft voor vrachtschepen wachttijden 
tot 6 schuttingen.  Met één schutting per uur, geeft dat wachttijden tot 6 uur. Men is aan de bouw 
van een nieuwe grote sluis van 250m  bezig. Dat is hier zeker nodig. Wij kunnen met de eerste 
schutting mee naar boven achter vrachtschip van  110m ,  en zijn een uur later op het 
Albertkanaal.  Om 13u30 meren we af in de jachthaven van Luik. We hebben van Kathleen voor 
onze verjaardag een Bongobon gekregen  om chocolade aan te kopen uit een keuze van  30 
chocolatiers. Op de lijst van die chocolatiers staat er ene uit Luik.   
Bij Darcis Chocolat & Patisserie in Luik, gaan we deze bon inruilen voor een fijn assortiment van 
pralines Darcis.  

   



 
Pralines van Darcis in Luik. 

   

Donderdag 30 mei:         Luik -  Statte (Huy). 
                                     (Vaartijd:4u30, 2 sluizen,  34km)  

  

Om 9u varen we af uit de jachthaven van Luik. Om 10u30 kunnen we aanstonds samen met een 
leeg vrachtschip de sluis van Ivoz-Ramez  binnen varen. De volgende sluis van Neuville gaat even 
vlot, en om 13u30 liggen we afgemeerd in de ons vertrouwde jachthaven van Statte. In 
vergelijking met de stortregen van gisteren is het weer vandaag een stuk zachter en breekt de zon 
er af en toe door.  

 Vrijdag 31 mei:      Statte (Huy) -  Namur. 
                            (Vaartijd:5u15, 2 sluizen,  29.5km)  

  

We varen op tijd af in Statte, omdat we in de namiddag in Namur boodschappen willen gaan doen. 

De eerste sluis in Neuville gaat heel vlot, maar bij de tweede sluis voor Namur, Grand Malades  
moeten we een uur wachten. Aan de bovenkant moest eerst nog de afvaart invaren, en deze grote 
sluis gaat dan ook nog zeer langzaam. We meren pas om 13u45 af in Port de Jambes. Het afmeren 
was deze keer in Jambes geen sinecure. Hier staat er vandaag zeker meer dan 5km stroom, en 
dwars afmeren in die sterke stroming  moet dus zeer snel gaan. Met volle kracht varen we 
tegenstroom de box in, om dan een full stop te maken. Dit manoeuvre moet dan ook “First time 
richt” uitgevoerd worden,  om zonder brokken te kunnen afmeren. Enige ervaring komt dan ook 
goed van pas. Dit doet ons terug denken aan onze avonturen in de sterke stroming  op de Donau in 
Regensburg. Met de grote regenval van de laatste dagen ziet het er naar uit dat de stroming hier 
op de Maas nog wel enkele dagen zal aanhouden.  

  

  

  



 
  

  

Zaterdag 1 juni:     Namur  -  Anseremme. 
                            (Vaartijd:6u, 7 sluizen,  30km)  

 Met de felle stroming liggen we met onze zijkant vastgeplakt aan lager wal in de box. Onze 
buurman, een oude schipper die op zijn jacht in de haven verblijft, helpt ons met de touwen en een 
spring midscheeps, om zonder kleerscheuren van onze ligplaats weg te geraken. Onze bedoeling is 
om vandaag tot Dinant te varen. Maar in deze felle stroming hebben we weinig zin om in die 
drukke stad halt te houden. We varen dan nog één sluis en 4 km verderop  tot in de havenkom van 
de jachtclub Anseremme. De  zon schijnt hier volop, en van avond gaan we het lokaal restaurantje 
van de club eens uitproberen, maar dat was geen wauw !.  

  
Rocher Bayard tussen Dinant en Anseremme 

  

  



 
Afgemeerd in jachthaven van Anseremme. 

 



  

  

  

Zondag 2 juni:       Anseremme  -  Vireux-Wallerand. 
                            (Vaartijd:5u30, 6 sluizen,  29km)    

 Vandaag plannen we om tot Givet te varen. Het schutten gaat zeer vlot, weinig vaart, maar 
hebben toch nog altijd 4 tot 5km tegenstroom. In Givet  liggen de pontons nog aan de kant.  
Hebben die waarschijnlijk nog niet gelegd met de sterke stroming. Das geen probleem, we varen 
dan nog 3 sluizen verder tot in  Vireux-Wallerand. We liggen hier aan een  stevige kaaimuur met 
water en stroomvoorziening, en de zont schijnt op zijn best. Wat moeten we nog meer hebben!.     

   

Maandag 3 juni:      Vireux-Wallerand  -  Revin. 
                            (Vaartijd:4u15, 6 sluizen,  26km)   

  

We varen vandaag tot Revin. Daar kunnen we naast de jachthaven in de Inter Marché 
boodschappen doen. In Namen hebben we niet kunnen bunkeren. We gaan hier met Jerry-cans 
diesel brandstof halen in het benzinestation van de Inter marché. De  stroming is vandaag nog niet 
afgenomen, in de bocht van Fumay , is de stroming zelf nog sterker en hebben wel 7km 
tegenstroom. Op de nieuwsberichten horen we dat het in Zuid Duitsland, op Rijn en Donau nog 
erger is, en er zich daar ramp toestanden voor doen. We vernemen hier dat de scheepvaart tussen 
Stenay en Mouzon terug opgang is gekomen. We zullen onze reis dan zonder problemen kunnen 
verder zetten.    

  

Dinsdag 4 juni:        Revin  -  Charleville-Mezières. 
                            (Vaartijd:6u15, 7 sluizen,  41km)   

  

We starten zoals gewoonlijk om 9u van Revin naar Charleville. Halfweg in Monthermé is men 
bezig om een nieuwe kaaimuur voor de jachten aan te leggen. Jaren geleden zijn we hier al eens 
gestopt, maar dan gewoon afgemeerd los in de oever. Deze nieuwe kaaimuur zal een aanwinst zijn 
voor dit mooie stadje. Ze hebben hier ook begrepen dat al de jachten  die hier anders voorbij varen, 
een economische waarde betekenen voor de stad. Om 15u30 meren we af in de ons vertrouwde 
jachthaven Mont Olympe van Charleville. We blijven hier een dagje liggen, want Mia wil hier 
morgen naar de kapper gaan.    

  



 

Mooie groene vaarweg voor Monthermè 

  

Het water staat hier ook soms hoger dan het sluishuisje,  



  

 

  

Jachthaven Charleville Mezières. 



  

  

Place Ducal in Charleville. 

  

 Donderdag 6 juni:    Charleville-Mézières  -  Mouzon. 
                            (Vaartijd:6u30, 8 sluizen,  45km)   

   

We varen vandaag 45km verder naar Mouzon. Sinds gisteren is het weer ook volledig omgeslagen.  
Het frisse weer heeft plaats gemaakt voor aangenaam mooi zonnig weer. De stroming is boven de 
sluis van Mézières  nagenoeg normaal te noemen voor de tijd van t’jaar. We hebben nog 3 km 
stroom tegen, en kunnen dus zonder verdere zorgen zoals gepland onze reis verder zetten via canal 
de l’est en canal des vosges. 

  



 

Hotel de ville de Mouzon, met zijn scheve toren !!. 

  Vrijdag 7 juni:          Mouzon  -  Dun sur Meuse . 
                            (Vaartijd:5u00, 6 sluizen,  39km)  

  

Vandaag terug prachtig zomer weer. Om 11u passeren we Stenay. Een mooie afmeerplaats,  maar 
we vinden het te vroeg om hier al halt te houden. We varen dan ook verder naar de volgende goede 
afmeer plaats  Dun sur Meuse. Hier is het aangenaam om een fietstocht te maken langs de 
visvijvers in een groene omgeving. We volgen ook van Dun sur Meuse in “Val Dunois”, tot Verdun 
en Saint Mihiel een stuk van de “front-line” van de 1e wereldoorlog . “Ten oorlog” , het VRT 
programma kwam hier ook langs, met de slag om Verdun. In Dun sur Meuse bevonden  zich toen 
de Duitse achterlinies. De regio   ademt nog duidelijk het oorlogsverleden   
met herinneringen van de 100 jaar geleden oorlog 14-18.  

  

   



 

Afgemeerd aan de pontons in Dun sur Meuse 

  

 

Midden een visparadijs !!. 



  

 
Herdenkingsplaats   oorlog 14 - 18 

  

 



 

  

 
Standbeeld onbekende soldaat in Dun sur Meuse. 

  

 Zaterdag 8 juni:       Dun sur Meuse  -  Verdun . 
                            (Vaartijd:7u00, 9 sluizen,  41km)  

  

Vanaf Dun sur Meuse tot voorbij Verdun, Saint Mihiel zijn er  17  sluizen nog manueel bedient.   
We slagen onderweg een praatje met een van de sluiswachters die ons meld dat VNF deze sluizen 
ook binnen de twee volgende jaren wil gaan automatiseren, en hun service wil gaan optimaliseren 
om de scheepvaart zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wat een verschil met 10 à 15 jaar geleden, 



was het een avontuur om van Givet in Toul te geraken. Op de middag varen we voorbij 
Consenvoy.  Er is hier weinig te beleven, en varen dan maar rechtstreeks door tot Verdun.  
De stad met zijn historisch verleden van wereldoorlog. De haven ligt hier zoals gewoonlijk volledig 
vol. We hebben nog juist een laatste plaatsje vrij aan de kade aan de overkant.  

 

Verdun  

   

  

Zondag 9 juni:         Verdun  -  Lacroix sur Meuse. 
                            (Vaartijd:4u30, 7 sluizen,  27km)   

   

Het regent deze morgen, en in Verdun is alles op zondag gesloten. We vertrekken dan maar om 
9u30, en varen een stukje verder tot Lacroix sur Meuse. Hier ligt er  een goede en totaal vrije 
ponton aan een mooie rustige aanlegplaats met alle voorzieningen.  

  

  



  

 Maandag 10 juni:       Lacroix sur Meuse  -  Commercy . 
                            (Vaartijd:4u30, 7 sluizen,  31km)  

  

We schuiven vandaag nog een stukje verder het “Canal de l’est” op tot Commercy. We varen al 
enkele dagen samen met een Duitse zeilboot  Sans Soucis uit Krefeld. Hij is ook onderweg naar het 
zuiden van  Frankrijk, en zijn eindbestemming wordt Griekenland. Gisteren vaarde hij 2 sluizen 
verder dan Lacroix,  tot Saint Mihiel. Voor de laatste sluis van vandaag zien we Sans Soucis terug. 
Hij is vastgelopen op een zandbank bij het invaren van het afleidingskanaal naar de sluis toe.  
We nemen zijn sleeplijn aan en trekken  hem  over de ondiepte het afleidingskanaal in. Commercy 
is bekend voor zijn “Madeleines koekjes” . In de “Fabrique de Madeleines”, op de hoofdplaats in 
Commercy gaan we verschillende Madeleines koekjes kopen.  

  

  



   

Dinsdag 11 juni:        Commercy  -  Toul . 
                            (Vaartijd:7u45, 17 sluizen,  29km) 

  

We vertrekken vandaag voor een lange vaardag met 17 sluizen tot Toul. Na 5 sluizen zijn we 
boven op het “Canal de l’Est” in Pagny sur Meuse, en gaat het nu bergaf  tot Toul. In Pagny is er 
een goede steiger waar men gratis kan afmeren. Normaal ligt deze steiger altijd vol . Nu varen we 
voorbij een volledig lege steiger. In Toul echter ligt de jachthaven bijna volledig vol. La  Moselle 
bij Toul is dit jaar van 2 juni tot 12 juni gestremd. We denken dat al de jachten die hier gans die 
tijd hebben gelegen, donderdag als de stremming voorbij is, verder de Moesel zullen afvaren 
richting Duitsland. Wij  en enkele zeiljachten die naar het zuiden willen gaan, van Toul nog een 
stukje de Franse “Moselle” opvaren,  en via Canal des Voges verder naar de Soane.   

In Verdun en Toul ontmoeten we een zusterschip van SK Vloot, de Cosmopilite. 
Hij is ook onderweg naar het zuiden tot St Jean De Losne.   

  



 

Toul. 

  

In Toul gaan we ook onze voorraad wijn "Gris de Toul" inslaan in de wijnkelder  naast. 
de jachthaven. 



 Donderdag 13 juni:    Toul  -  Maron . 
                            (Vaartijd:4u00, 5 sluizen,  19km)  

  

Het is deze morgen om 9 uur precies de vlucht  naar Egypte. 12 – 13 jachten liggen  klaar om af te 
varen van uit Toul. De eerste , en Nederlands jacht gaat al om 8 uur voor de sluis liggen. 
Met de derde schutting kunnen wij mee afvaren. Na drie sluizen komen we op het breed  water 
van  La Moselle. In tegenstelling met wat we dachten, dat die vroege vogels allen de Moesel zouden 
afvaren, zijn we met 8 jachten die in de opvaart de grote sluis  van Toul nemen. Iedereen vaart 
blijkbaar naar het hopelijk zonnige zuiden. Het zal dan ook deze  avond  druk worden in 
Richardménil , de eerste stopplaats op Canal des Voges,  als die daar allemaal willen afmeren.  

Na 19 km varen stoppen wij dan maar aan een knappe steiger in het dorpje Maron. Morgen nemen 
we dan nog de laatste grote sluis op La Moselle, om dan rustig het Canal des Voges op te varen. 

 

Kathedraal van Toul.  

  



Oude wasplaats in Maron. 

  

Vrijdag 14 juni:       Maron  -  Charmes  . 
                            (Vaartijd:8u30, 18 sluizen,  42km)  

 We vertrekken om 8u15 om tegen 9uur de laatste grote sluis op La Moselle in Neuves – Maisons te 
nemen. Na deze sluis gaat de vaarweg over op het Canal des Vosges. Om 10 uur varen we voorbij 
Richardménil, waar we bij een vorige reis  hebben overnacht. Het wordt vandaag een lange 
vaardag met 18 sluizen tot Charmes. De laatste vijf  sluizen zit er een Engelsman in de sluis voor 
ons,  en hij slaagt er in om telkens bij het uitvaren de  sluis voor onze neus in alarm te laten gaan. 
We moeten tot drie maal toe beroep doen op de agent van VNF om ons te schutten. Volgens de 
man van VNF komt dat omdat dat jacht voor ons, al de sluis uitvaart vooraleer de deuren volledig 
zijn geopend, en wordt zijn uitvaren uit de sluis niet gedetecteerd. Gelukkig is de man van VNF 
telkens snel ter plaatse. We nemen een douche en gaan deze avond eens lekker op restaurant eten. 
We blijven hier ook een dagje liggen om boodschappen te doen. 

  

  



 

Afmeerplaats in Charmes. 

  



   Zondag 16 juni:        Charmes  -  Thaon les Vosges  . 
                            (Vaartijd:5u00, 11 sluizen,  17km)  

  

Van in Toul volgen we al een collega , ander lid van SK Vloot, de SK 296  “Cosmopolite”.   
Verleden jaar kwamen we die ook al eens tegen op de Doubs. We liggen al enkele avonden  te 
samen. Gisteren hadden we de schipper en zijn vrouw, Arie & Anneke Lagendijk op de borrel op 
onze boot. Het werd laat, het was dan ook vroeg morgen, en dus vertrekken we wat later naar 
Thaon les Vosges.  

  

Afmeerplaats in Thaon les Vosges , op kop Condacum, dan jachtje Uiltje en daar achter 
Cosmopolite. 

  

  



 

Volksfeest  Thaon  100 jaar geleden. 

  

 



Maandag 17 juni:      Thaon les Vosges  -  Epinal  . 

                            (Vaartijd:2u30, 5 sluizen,  8km)  

 We gaan vandaag maar 5 sluizen verder op tot Epinal,  

en laten daarom 3 jachten en 3 geladen grintschepen voorgaan. 

Deze grintschepen varen tussen  Thaon  en 2 sluizen verderop naar Epinal. 

Om 10u30 gooien we de touwen los en vertrekken onder een stralende zon naar  Epinal ,  

een tof stadje dat we zeker niet voorbij  varen.  

  

Dinsdag 18 juni:       Epinal  -  Void de Girancourt (sluis 8) . 

                            (Vaartijd:7u00, 22sluizen,  32km)  

 Van Epinal is het een half uur varen tot aan de sluizentrap van 14 sluizen. 

We vertrekken dan ook om 8u30 uit Epinal.  

We starten hier aan het laatste stuk naar omhoog, met 14 sluizen over 3.5km. 

We zijn hier op het  hoogste punt gekomen op onze reis naar het zuiden. 

Het was nog even werken geblazen. 

Van af hier gaat het nu gemakkelijker bergaf naar Soane en Rhone. 

Na 8 sluizen in de afvaart meren we af aan een kaaimuur beneden sluis 8 van Void de Girancourt.   

Het was vandaag een snik hete dag, en hier liggen we lekker  in de schaduw onder de bomen.    

Cosmopoliet  is gisteren niet mee naar Epinal gevaren, maar ligt hier terug op ons te wachten. 

  

  Woensdag 19 juni:   Void de Girancourt (sluis 8) -  Bains les Bains . 

                            (Vaartijd:5u30, 20sluizen,  16km)  

Deze nacht rustig geslapen in de wilde natuur, en we werden deze morgen gewekt door 

vogelgezang,  

van  “suske-wiet”  ,  “suske-wiet”.  

We varen samen met Cosmopoliet  20 sluizen verder tot Bains les Bains,  

waar er een zeer goede vrije ponton ligt, waar we juist met ons twee kunnen aan afmeren. 

Met de fiets gaan we naar het thermaal oord van  Bains les Bains, 3 km verderop.  

Dit valt wel tegen, want het is fel klimmen, en in Bains les Bains is er echt niets te beleven.  

We liggen wel vlak naast l’ Auberge  de Coney. Het is te warm om aan boord te koken,  

en kunnen gelukkig daar terecht voor de diner. 

  

  



 
Afmeerplaats in Bains les Bains.  

  

Met Anneke en Arie in l'Auberde de Coney.  



 Donderdag 20 juni:           Bains les Bains  -  Corre . 

                            (Vaartijd:7u00, 17sluizen,  28km)  

 Bij het afvaren deze morgen barst het voorspelde onweer los.  

Het duurt gelukkig niet te lang, want na de tweede sluis van de dag, klaart de hemel op,  

en kunnen we de verdere sluizen van vandaag droog nemen. 

Na een lange vaardag van 7 uur, de automatische sluizen gaan hier tergend langzaam,  

meren we af in de halte fluvial van Corre juist voor de laatste sluis van Canal des Vosges . 

In de nabij gelegen intermarché doen we onze boodschappen voor de komende dagen.   

   

Vrijdag 21 juni:       Corre  -  Port sur Saône . 

                            (Vaartijd:4u00, 5sluizen,  39km)  

 We nemen deze morgen om 9 uur de laatste sluis (sluis 46) op Canal des Voges. 

We leveren hier ook onze afstandsbediening in,  

die we in Givet bij binnenkomen van Frankrijk hebben mee gekregen. 

We komen nu op de rivier de Saône, men noemt die hier de Haute-Saône. 

Het heeft gisteren avond flink geonweerd, en er staat hier dan ook heel wat meer water op de 

Saône.  

We krijgen 3 km stroming mee, zodat het flink vooruit gaat.  

Om 13 uur vinden we een goede ligplaats aan de kopsteiger in Port sur Saône.  

  

 
Jachthaven van Port sur Saône. 



  

  

  

  

  

Zaterdag 22 juni:    Port sur Saône  -  Traves . 

                            (Vaartijd:2u30, 4sluizen,  20km)  

  

  

Na 3 sluizen vandaag maakt de Saône een heel grote bocht. 

Via het afleidingskanaal met een tunnel en  de 4é sluis van  vandaag ,snijden we deze bocht af,  

en gaan dan een stukje van 5 km  terug stroomopwaarts  tot in het kleine plaatsje Traves.  

We meren hier af aan de pontons van het vakantiepark Saône Valley. 

Hier kunnen 7 jachten afmeren op een rustige waterplas.  

  

 

Groene oase van Traves. 

  



 
Daar lig je zoals God in Frankrijk !!. 

  

 
De ezels van Saône-Valley . 



 Zondag 23 juni:       Traves  -  Port Savoyeux. 

                            (Vaartijd:3u30, 4sluizen,  32.5km)  

 Vandaag grijs weer , en frisse wind. 

Het is hier ook te koud voor de tijd van het jaar. 

We houden zoals over twee jaar terug halt in Port Savoyeux. 

Een jachthaven met zeer goede pontons. 

Hier maken we een lange fietstocht naar het nabij gelegen stadje Dampierre sur Salon. 

Maar op zondag is daar ook niets te beleven.   

   

Maandag 24 juni:     Port Savoyeux  -  Gray . 

                            (Vaartijd:3u00, 4sluizen,  31km)  

 We willen vandaag tot Mantoche varen. 

Op de middag stoppen we  aan de kaaimuur in Gray,  

om dringend boodschappen te doen want onze koelkast is ver leeg. 

Tussen Corre en Gray vindt men maar enkel lokale bakkers.  

Andere voedingswaren is op dit stuk een probleem. 

We hadden gelukkig proviand ingeslagen voor ons vertrek uit Corre. 

We hebben hier een goede ligplaats met water en  stroom,  

zodat we voor de rest van de dag hier blijven liggen. 

Mantoche zal voor morgen zijn.  

  

 

In Gray liggen we terug voor Cosmopolite. 



  

 

Gray. 

  

 Dinsdag 25 juni:      Gray  -  Mantoche . 

                            (Vaartijd: 0u45, 0 sluizen,  7km)  

 Vlak bij onze ligplaats is er een grootwarenhuis Inter Marché , met een wassalon. 

Mia maakt van deze gelegenheid gebruik om deze voormiddag een paar wasmachines te laten 

draaien. 

Na de middag varen  we dan een kort stukje verder tot Mantoche. 

Twee jaar terug konden we hier niet afmeren door te veel water. 

25 jaar geleden meerden we hier voor de eerste maal af met een huurboot.  

Bij de kruidenier is er een “depot de pain” waar we ons brood voor morgenvroeg bestellen. 

 

 

  



 

Afmeerplaats in Mantoche. Het ontvangstcomité stond hier klaar 

  



  

Woensdag 26 juni:   Mantoche  -  Auxonne . 

                            (Vaartijd:4u05, 3 sluizen,  43km)  

 Het gaat zeer vlot op de Saône,  

en op de middag meren we 43 km verder af in Port Royal van Auxonne. 

H2O uit St Jean de Losne heeft hier twee jaar terug  

een  splinternieuwe “port de plaisance”  met zeer ruime ligplaatsen geopend.  

We stoppen hier om te informeren of we op onze terugreis in augustus  

twee weken kunnen blijven liggen om dan van hieruit met de trein eens terug naar huis te keren. 

In deze nieuwe jachthaven is er ruimte genoeg  

en het station van SNCF ligt op wandelafstand van de haven. 

We maken hier dan ook al een afspraak tegen 15 augustus.  

  

 

Auxonne. 

  

  

  

  



Donderdag 27 juni:           Auxonne  -  St Jean de Losne  . 

                            (Vaartijd:2u30, 1 sluizen,  18km)  

 Van de jachthaven H2O Auxonne gaan we naar H2O  St Jean de Losne. 

Juist voor St Jean de Losne krijgen we vlak voor onze neus een gratis schouwspel van “La police 
navale” . Ze zijn met een helicopter en een speedboot een winch-up & en winch-down aan het 

inoefenen.  

Hier blijven we ook een dagje liggen, om morgen met de trein naar Dijon de reizen.  

Daar kunnen we terug onze voorraad Maille mosterd van Dijon aanvullen,  

en in de overdekte markthallen van Dijon  een verse kip "Poulet de Bresse" te kopen  .  

  

 

  



 

  

  

  



 

We hadden zoals verledenjaar terug een regendag in Dijon, ideaal om dan in de 

markthallen inkopen te doen. 

  

Zaterdag 29 juni:    St Jean de Losne  -  Verdun sur le Doubs . 

                            (Vaartijd:4u00, 2 sluizen,  48km)  

 In de plenzende regen gooien we deze morgen onze touwen los in St Jean de Losne.  

Van af hier is het de Saône, die na 215 km met 4 grote sluizen in Lyon de Rhône  vervoegd. 

Het houd gelukkig op met regenen als we op de middag in Verdun sur le Doubs afmeren .  

Het dorpje Verdun ligt aan de monding van Doubs  in de Saône,  

en in het kantoor van de toeristische dienst aan de haven  

krijgen we van een vriendelijke juffrouw een pak info en documentatie mee over deze regio. 

Op onze terugweg in augustus stoppen  we hier  met Kyana zeker een paar dagen ,  

om te zwemmen in het mooie gemeentelijk zwembad.  

  

  



 

 Verdun sur le Doubs. 

 

  

  



 Zondag 30 juni:       Verdun sur le Doubs  -  Chalon sur Saône  . 

                            (Vaartijd:2u00, 0 sluizen,  15km)   

 Het slechte weer van de laatste dagen is voorbij getrokken,  

als we van morgen vertrekken voor een kort stukje verder naar Chalon. 

De service in deze haven is optimaal. 

Op de pontons staan er twee havenmeesters ons op te wachten  

om ons een ligplaats aan te geven en onze touwen aan te nemen.  

Voor onze achterlijn vast te maken staat er een zwemtrap in de weg. 

Dat is geen probleem, ze plaatsten prompt een bolder bij op maat van onze boot,  

om ons stevig vast te kunnen leggen.  

  

 

Jachthaven van Chalon sur Saône. 

  

Dinsdag 2 juli:          Chalon sur Saône  -  Tournus  . 

                            (Vaartijd:3u00, 1 sluizen,  30km)  

 Van af St Jean de Losne zitten we echt in verlof. 

Goed weer, en we varen enkel maar in de voormiddag. 

We stoppen in elk stadje of dorpje dat ons de moeite lijkt om te bezoeken. 

Vandaag meren weg om 11u af aan een de lange stads-ponton in centrum van Tournus,  

met water en stroom voorziening, en men kan hier 36 uur gratis afmeren.  



We maken een wandeling in deze oude stad,  maar dat is maar van korte duur. 

Het was vandaag heel warm, en een  opkomend onweer maakt dat we snel terug aan boord zijn.  

  

  

 

Tournus. 

   

Woensdag 3 juli:      Tournus  -  Macon  . 

                            (Vaartijd:2u30, 0 sluizen,  29km)  

 In Macon kan men afmeren aan de ponton in het centrum van de stad,  

maar verder is daar geen enkele andere faciliteit. 

Wij stoppen daarom 3 km voor Macon in een  splinter nieuwe jachthaven  

met meer dan 400 ligplaatsen. Hier is dan ook ruimte zat !.  

We liggen hier in een rustige inham van de Saône,  

en blijven hier een dagje liggen om de stad te verkennen. 

  

  

  



 

Jachthaven van Macon. 

  

Macon. 



  

  

 

Steiger in centrum van Macon. 

 Vrijdag 5 juli:           Macon  -  Montmerle sur Saône  . 

                            (Vaartijd:2u45,  1 sluis,  31km)  

 We wachten deze morgen tot 9 uur, om eerst onze toegangssleutel bij de havenmeester af te geven. 

31 km verder stoppen we aan de ponton van  Montmerle. 

Het contrast met gisteren en eergisteren is zeer groot. 

Na de drukke en bedrijvige stad Macon liggen we nu in een mooie omgeving in een rustig stadje. 

Het is zeer warm vandaag, en vlak  bij onze afmeerplaats vinden we aan de brug over de Saone  

een leuk hotel - restaurantje  met een knap terras  

onder honderd jaar oude lindebomen als natuurlijke zonneparaplu’s. 

Mia heeft dan ook geen goesting om vandaag  de  kookpotten uit te halen,  

en we  gaan dan maar lekker eten op het terras van dat restaurantje . 

Dit etablissement , “Emile Job” is een echte aanrader, met een excellente keuken ,  
en ze serveren ook mijn voorkeur dessert, baba maison au rhum,  

die nog beter is dan de baba in “Le train bleu” in de gare de Lyon in Parijs. 
We stippen deze halte in de Beaujolais streek zeker al aan op onze terugweg.    

  



  

Montmerle sur Saône. 

 

In restaurant Emile Job . 



  

 

  

Boven op Chapelle des Mines in  Montmerle. 



 Zaterdag 6 juli:        Montmerle sur Saône  -  Villefranche s/ Saone   . 

                            (Vaartijd:1u00,  0 sluizen,  12km)  

 We gaan voor aleer te vertrekken nog een fietstochtje maken naar het kapelletje  

dat wat hogerop is gelegen in Montmerle,  

de zogenaamde “chapelle des Mines” en de “Tour des Mines”. 

Van op deze plek hebben we een prachtig uitzicht over de Saone en  de Beaujolais streek. 

Om 10u30 varen we een uurtje verder tot de  volgende stad, Villefranche s/ Saone.  

Dat is de hoofdstad van de Beaujolais .  

We liggen op km punt 40.5 aan linker oever in de “halte fluvial  de Jassens Riottier”. 

Het centrum van Villefranche ligt op rechter oever , wel ver , 3 km  van onze ligplaats. 

Met de fiets trekken we naar deze  bruisende winkelstad. 

Bij de toeristische dienst krijgen we een stadsplannetje  

die ons via een aantal middeleeuwse portaaltjes laat wandelen. 

  

   

Villefranche. 

  

  

 

 

 

  



Zondag 7 juli:           Villefranche  -  Trévoux   . 

                            (Vaartijd:0u45,  0 sluis,  9km)  

Gisteren hadden we een prachtige fietsuitstap naar centrum van Villefranche. 

Vandaag varen we maar 9 km verder naar de volgende halte fluvial in Trévoux. 

Een oude historische stadje in een prachtige omgeving,  

waar we in het restaurantje dat we ontdekten in maart jongsleden,  

bij onze verkenningstocht met de wagen en voorbereiding van onze vaartocht,  

terug hun specialiteit van de streek, kikkerbillen met pommes dauphinois   gaan eten. 

Morgen blijven we in deze mooie plaats nog een dagje liggen  

want we  liggen hier ook naast de camping en naast “ l’espace de baignade et de loisirs de 
Trévoux”,  

en op onze terugweg met Kyana gaan we hier zeker een paar dagen stoppen  om te gaan zwemmen.  

 

 

 Trevoux. 

  



 

  

Dinsdag  7 juli:         Trévoux  -  Lyon   . 

                            (Vaartijd: 2u30,  1 sluis,  30km)  

 We varen vandaag tot Lyon, de tweede grootste stad in Frankrijk. 

Op 12.5 km van Lyon passeren we in St Cyr au Mt d'Or het gekende Frans restaurant van Paul 

Bocuse. 

We stoppen hier wel niet, maar mijn chefkok Mia , zal vanavond trachten Paul Bocuse te evenaren 

!!. 

In Lyon gaan we naar de nieuwe jachthaven vlak naast het moderne winkelcentrum  Lyon 

Confluance.  

Het havenkantoor zijn ze nog aan het bouwen, zal tegen 2014 pas klaar zijn. 

We gaan hier twee dagen de tijd nemen om Lyon te verkennen, die het de grootste plein van 

Europa  “ Place Bellecour”  heeft. 

  

  



 

Jachthaven van Lyon. 

  

 

Op wandel in de stad, aan Place Bellecour. 



  

 

Place Bellecour, grootste stadsplein in Europa. 

   

 

Hotel  de Ville  van Lyon. 

  



  

 

  

 



Vieux Lyon. 

  

 

  

Vrijdag  12 juli:       Lyon  -  Les Roches de Condrieu   . 

                            (Vaartijd: 4u00,  2 sluizen,  41km)  

 We komen vandaag op ons eindpunt van de vaartocht 2013. 

We varen van Lyon, 40 km de Rhone stroomafwaarts tot Les Roches de Condrieu. 

In deze jachthaven laten we onze boot twee weken liggen om eens naar huis te gaan. 

Van hieruit hebben we een goede trein verbinding naar Lyon  

waar we volgende maandag de rechtstreekse TGV trein naar Brussel nemen. 

In 3u1/2 staan we dan van Lyon in Brussel. Met de wagen doen we er 8 uur over.  

 

Les Roches de Condrieu 



  

 

  

  

 

Jachthaven Syripel in Les Roches de Condrieu. 

Het vervolg van de reis lees je verder in deel 2: Onthaasten op de Saône  

 


