
27 mei 
 
Om 9.45 uur vertrokken met een zonnetje uit de haven 
Om 10 uur voeren we de haven uit richting het noorden naar Gouda met nog opkomend water in de 
kont. Net door de Maasbruggen hield de PORT OF ROTTERDAM een waterballet. Het  
bleek dat er een ambulance aan de kant stond, met erbij een brancard met iemand erop. Duidelijk 
een wens van een ernstig ziek persoon. Toen het schip wegvoer, toeterde hij nog een paar keer. 
Tijdens het varen bleek er speling op het stuur te zitten 
Rustig doorvaren naar het Aarkanaal, waar we om 14.45 stopten. Inmiddels was het behoorlijk 
bewolkt. Tegen 6uur was het weer helemaal zonnig. Heerlijk. Stuurrad in het water gehangen. 
 
28 mei 
 
Bij het ontwaken vanmorgen om 7 uur begon het te regenen en later te onweren. 
We besloten om voorlopig te blijven liggen. 
Om 10uur klaarde het op, stuurrad weer gemonteerd en vertrokken. Na verloop van tijd werd het 
zelfs droog en in de sluis naar de Amstel,Tolhuissluis was het zelfs droog,wat een mazzel. Rustig 
varend op de Amstel met wat verlate openingen van de diverse bruggen o.a. bij Uithoorn zijn we om 
14.30uur gestopt na Ouderkerk aan de Amstel. Liggen aan een walkant op palen. 
'SAvonds na het eten nog een stuk gelopen daarna gelezen en Skipbo gespeeld.  
 
29 mei 
 
Vanmorgen wakker geworden met de zon, heerlijk. Om 9uur vertrokken richting Weesp. Na de 
Amstel rechtsaf de Weesper trekvaart bijgedraaid. Om 9.45 lagen we tussen de Verner en Diemen 
brug vast,omdat ze met werkzaamheden aan de slagbomen bezig waren. Om 11.30uur ging de 
andere kant,maar voor ons niet. Eerst moest de andere kant er nog bij. Er lag een leeg 
binnenvaartschip en een aantal jachten. Eindelijk erdoor achter de beroeps. Na een vlotte doorgang 
Weesp binnengevaren, waar we om 13.00 uur aanlegden in het kommetje. Eerst gegeten en toen de 
plaats ingelopen, blijft een leuke plaats. Later natuurlijk een overheerlijke pizza gehaald. 
 
30 mei 
 
Het heeft weer geregend vannacht. We zaten  om 8.45 uur aan het ontbijt toen er al boten voor de 
brug gingen liggen. We besloten gelijk mee te gaan, zodat we om 9.00 uur Weesp uitvoeren richting 
Muiden. Twee sluizen werden klaar gemaakt, omdat er zoveel schepen waren. Na een vlotte passage 
waren we op het IJsselmeer. Bewolkt en windkracht 4-5 ging het lekker. Bij de sluis van Lelystad was 
er een motorboot die voor wilde piepen .We moesten wachten op de volgende sluis en hoe die 
motorboot het ook deed voor de zeilers lag hij het eerst in de sluis. Hierna ging het weer gestadig en 
om 17.30 uur lagen we vast in een inham, waar onze achterburen bij ons iets gedronken hebben. Het 
weer knapt weer iets op. 
 
1 juni 
 
Eerst schoongemaakt en een was aangezet. 
Vanmorgen met zonnetje om 9.30 uur vertrokken  richting Meppel. 
In Meppel boodschappen gedaan, geluncht en daarna vertrokken richting Groningen.  
Een half uur gewacht voor een brug in Meppel,we waren net te laat. 
Na een sluis op de Drentse Hoofdvaart richting Diever. 
Gestopt om 5 uur bij Havelte,liggen op een ondiep stukje  aan de kant. 
 
2 juni 



 
Om 9 uur vertrokken we met een zonnetje richting Assen. 
Bij de sluis van Uffelte bleek daar een optocht te zijn van versierde tractoren.  
Het was een jaarlijks terugkerend evenement van het hele dorp wat versierd was met vlaggetjes.  
Om 10.30uur vast gemaakt en naar de optocht  gaan kijken. 
Erg mooi.  
Na de lunch gevaren tot net na de sluis van Diever,voor de sluis was geen plaats,de schepen,die er 
lagen,lagen erg ongelukkig. 
In de richting van Diever richting gelopen ,weer terug en bij de sluis de winkeltjes en de uitleg van de 
sluis gezien. 
Wat gedronken en naar boord gegaan.  
 
3 juni 
 
Vanmorgen om 9 uur vertrokken eerst naar de overkant,de Shell pomp,waar we getankt hebben en 
water gebunkerd. 
Toen richting Assen waar we onderweg aansluiting kregen met 2 andere schepen,die in Die ver lagen. 
Een schip lag al met ons in de sluis in Muiden. 
Na een sluis in colonne  gevaren tot 12 uur rustpauze in Smulde tot 13 uur. 
In Assen wij met 2 schepen in Assen. 
Het Drents museum  bezocht. 
Er was een marathon door Assen. 
Het is bloedheet,de aller heetste dag sinds tijden 
 
 

 


