
Verslag Lustrum 2013 
In Leerdam werd me gevraagd een verslag te maken van onze ervaringen rondom het 9de Doerak lustrum-
feest. Vereerd zegde ik toe na thuiskomst e.e.a. op te schrijven.  
Het heeft helaas lang geduurd voor ik het verslag van het feest en de tocht erheen en weer terug, af kon ma-
ken. Daags na thuiskomst openbaarde zich bij Paul een zeer ernstige ziekte die al spoedig een grote, riskan-
te operatie noodzakelijk maakte. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en nu we 9 weken verder zijn be-
gint hij al weer aardig op te knappen en staat mijn hoofd ook weer naar andere zaken.  
Ik heb de afgelopen dagen veel plezier gehad met het herbeleven van de spannende tocht en het fantastische 
feest en hoop dat andere Doerakkers hierdoor in gedachten ook nog even terug zullen zijn bij deze geslaag-
de zomerse happening in Leerdam 
 
9de lustrum van de Doerakclub in Leerdam 
 

Donderdag 25 juli 
De toertocht naar Leerdam gaat van start met ondersteuning van kleindochter Veertje. In Leerdam zal onze 
oudste kleindochter Lieke ook aan boord komen, het feest meevieren en samen met haar zus de terugtocht 
meemaken. De vakantie met hun ouders gaat wegens ziekte van papa onverwacht niet door dus proberen ze 
er met opa en oma nog een leuke zomer van te maken. (Het kan verkeren.) 
Om half elf vertrekken we uit de haven van Dronten na het tanken van 97 liter diesel, daar moeten we toch 
een tijdje op kunnen varen. Lieve dochter brengt me nog even mijn tasje na die ik bij haar had laten liggen. 
Portemonnee en alle belangrijke zaken zaten er in! Ons kind fietst nog een stukje mee langs de vaart, zwaai-
en. 
 

Via de Kampersluis komen we van de Lage- in de Hoge Flevolandse Vaart. Lunch aan de Nabbert, een van 
de mooie aanlegsteigers in onze polder. Verder varen, Paul is niet te 
stoppen. Hij  
wil vandaag een goede spurt maken, maar wat ligt er weer veel maaiafval 
in het water!  
Het is bloedheet, kalm aan dus en veel drinken. We leggen rond 17.30 
aan bij Maaserhard en gaan aan de BBQ. Koeien op bezoek. ’s Avond 
een beetje tv, Veertje en ik doen spelletjes, ze maakt me in met Stap Op, 
ons antieke fietsspel dat het nog altijd goed doet bij de meiden! Morgen 
revanche, maar nu op tijd pitten nadat we eerst op muggenjacht zijn ge-
weest. Het is nog steeds benauwd warm. 
 

Vrijdag 26 juli 
Paul loopt om half 7 al buiten, het slapen lukt al een tijdje niet meer. We poetsen ons schip schoon en droog 
en jagen de spinnen uit de stuurhut. Na het ontbijt willen we meteen weg, maar dan krijgen we pech. De 
uitlaat geeft geen water zoals we gewend zijn en braakt ook nogal wat rookwolken uit. We varen voorzichtig 
door waarbij Paul af en toe een flinke stoot gas geeft (blijkt achteraf goed van hem!) maar helaas gaat na 20 
minuten varen het alarm … de motor is te heet geworden. We varen voorzichtig naar de kant en gooien het 
walanker in de bush. Wat nu? Eerst maar laten afkoelen, nog eens kijken in de wierpot, nog eens starten en 
een stukje verder varen, naar een wat toegankelijker aanlegplekje. 
Intussen bel ik met Gicom en krijg monteur Harry aan de lijn. Hij wil wel komen maar heeft een adres nodig 
om ons op te sporen, we liggen natuurlijk in the middle of nowhere. Na enig speuren op de kaart denken we 
aan de Schollevaarsweg te liggen. Veertje en ik trekken er op uit om bij de boerderij in de verte naar het 
huisnummer te gaan kijken … kilometertje wandelen … nr. 58. Harry weer gebeld, hij komt eraan. 
Na een tijdje belt hij dat hij de Schollevaarsweg al enkele keren op en neer is gereden maar geen water heeft 
gezien. Weer op onderzoek uit, nu bij de naburige vissers gevraagd. De lieverds zoeken het via hun mobiel 
op en het blijkt de Tureluurweg te zijn, verlengde van de Schollevaar. Paul heeft dezelfde info losgepeuterd 
van een passerende automobilist. Weer Harry bellen en ja hoor, daar komt hij aan, hoera! Ik kan hem wel 
om zijn hals vallen J 
Luik open, op z’n knieën en z’n buik de koelleiding nalopen … wierpot … impeller is niet helemaal jofel 
meer, nieuwe erin en de koelvloeistof ook maar bijgevuld, (wist niet eens dat dat ook moest), wierpotdeksel 
met een beetje vet ingesmeerd … Starten en flink gas (!) Wauw, daar komt me toch een klont waterplanten 
in de wierpot ploffen! Met die nieuwe impeller kon hij net wat meer kracht zetten en het leed is geleden. 



Wat ’n opluchting! De oude impeller kan nog als reserve worden bewaard, maar na de vakantie zorgen we 
voor een nieuwe reserve.  

Zo, we durven de reis naar Leerdam weer te vervolgen. Veertje is er stil en 
een beetje moe van. Het is nog steeds heel benauwd warm, maar is er wel 
wat regen gevallen. We varen weer en zijn rond 3 uur al bij het kasteel 
waar we aan de Lange Wetering een leuk plekje vinden om aan te leggen.  
Paul laat zich door Veertje verleiden om wat in de rubberboot te dobberen 
en ik ga met Paddy een stukje wandelen, alles op tropentempo. Er valt nog 
een beetje regen, maar veel verkoeling brengt het niet.  
 

Zaterdag 27 juli 
Weer heel vroeg wakker, Paul loopt al om 6 uur met Paddy buiten en 
maakt foto’s van het ochtendgloren. We steken vroeg van wal en om 9.00 
uur zijn we bij de sluis in Almere-haven waar al 2 schepen liggen te wach-

ten, even geduld dus. 
De sluis is smal, maar we weten al dat we er in passen. Toch blijft het spectaculair om langzaam naar het 
licht op te stijgen. Veertje gooit € 2,50 in de klomp van de aardige sluiswachter en dan varen we het Gooi-

meer op. Na zo’n 10 boeien gaan we naar bakboord en varen recht op het 
eilandje ‘De Schelp’ af. We leggen aan achter een groot schip van zee-
scouts uit Rotterdam. We krijgen een rondleiding op dat fantastisch op-
geknapte ex-schrootschip. Overal hingen foto’s van hoe het er eerst uit 
zag. Wat hebben die jarenlang hard geklust!  
 

We zijn mooi op tijd op het eiland … de lucht wordt steeds donkerder en 
we krijgen per telefoon een foto van dochter Jacqueline hoe de voorspel-
ling er op de radar uitziet. Het haventje stroomt vol vluchtelingen en wij 
krijgen een catamaran langszij. Daar komt het dan … plenzen, bliksemen 
en donderen, maar na alle waarschuwingen valt het nog best mee.  
Het klaart op, de zeilers varen weer uit en nu is het wachten op de andere 

Doerakken van de Flevolandse stertocht. Tegen 5 uur nog niks en dan begin ik te twijfelen of het allemaal 
wel goed zal komen. Dus maar eens bellen en net als ik wat heb ingesproken op een antwoordapparaat ko-
men ze er aan! De Foeks van Peter & Mary Foekema en Twenty Two van Tineke & Henny van Ramele met 
hondje Gabber. Ze leggen aan tussen de palen aan de overkant en ik ren rond om te helpen en bij te praten.  
Tussen de 3 Doerakken wordt steeds heen en weer gehobbeld om de kennismaking te verstevigen, 06-
nummers uit te wisselen en elkaars schip te bezichtigen. De scouts naast ons vieren hun laatste avond van 
deze zeilkampweek, gezellig!  
 

Zondag 28 juli 
Slapen wil nog steeds niet goed lukken, toch wat spanning voor de reis naar het onbekende?  
We vertrekken om 9 uur. Eerst richting Naarden en dan tussen de betonning langs de kust richting Hollandse 
brug. We moeten helemaal rechts houden voor de onderdoorgang ‘sport’. De overtocht over het wijde water 
naar Muiden valt erg mee, weinig wind en een duidelijke 
route. Goed op de boeien letten dan lukt het best. In Muiden 
door de sluis, gaat ook prima. We zijn met de drie overgeble-
ven Flevo- stertocht-groepers keurig bij elkaar en dat zal 
de hele reis naar Leerdam ook zo blijven. Het is wel even wen-
nen dat kon- vooivaren, maar we genieten van al het moois 
dat we onder- weg op de Vecht tegen komen. We varen lang 
achter elkaar door met even een plaspauze voor de hondjes 
en dan is 6 ½ uur toch wel lang. Dat gaan we op de terugweg 
wat langzamer doen. 
 

Muiden, Weesp, Nigtevecht, Loenen, Breukelen (Nijenrode), 
Maarssen! 
Het is er lekker druk met veel Doerakken van de stertocht uit Friesland, leuk! De Rietzanger moet twee keer 
verkassen, de eerste keer omdat we op een plek liggen met een bord ‘Uitsluitend Huwelijksparen’ J De 
tweede keer omdat we bij een duiker op een drempel vastliggen, geen lekker gevoel. Een stukje dichter naar 
de dorpskern is nog een ruime plaats. Driemaal is scheepsrecht, hier krijgen ze ons vandaag niet meer weg. 



Veertje heeft wel zin in pizza en prompt fietsen Mary en Peter langs, aan het stuur een tas met pizza. Samen 
op zoek en we vinden een echte Italiaanse pizzabakker… smullen! 
 

Maandag 29 juli 
Opstaan en per telefoon zingen voor de jarige mama/dochter. Paul gaat 
nog even naar de Aldi voor brood en mandarijnen. De man van de afval-
bakken komt langs en oogst zijn kar vol. Ik loop naar de tochtgenoten 
voor overleg. Spannende punten: De vaart door Utrecht en de oversteek 
over het Amsterdam-Rijnkanaal. Het vertrek is op 10 uur vastgesteld, dan 
zit er een uurtje tussen de sleep Doerakkers uit Friesland en de Flevolan-
ders i.v.m. sluizen en zo. 
 

Precies om 10 uur steken we van wal en varen we door het dorp Maars-
sen. We leren dobberen voor gesloten bruggen, komen ogen te kort om al 

het moois te bevatten en nemen dus maar heel veel foto’s zoals van deze 2 prachtige molens.  
We varen langs Oud-Zuilen en dan zijn we al in Utrecht. We gaan tussen de woonboten door en met een 
grote boog om een scheepshelling. Een eindje verderop de 
dames van de Roode Brug, die blijkbaar verbannen zijn. 
Boten en ramen zijn door de burgemeester gesloten. 
Nog een spoorbrug on- derdoor en daar zien we de Dom! 
Door de Weerdsluis de grachten in. Het is prachtig en span-
nend, maar Paul stuurt ons tiptop langs kades en onder de 
brugjes door. We genie- ten en fotograferen ons suf. Nooit ge-
dacht dat de stad er van- af het water zo mooi uit zou zien! 
 

Heel veel grachten en bruggen later varen we rond 1 uur door 
de Oranjebrug.  Nog een brug in de verte … Maar eerst 
een kwartiertje honden- plaspauze! Waar kunnen we even aan-
leggen? Het wordt improviseren: Boot aan een boom, Paddy en Gabber van boord, ja hoor meteen resultaat! 
De brugwachter komt informeren wat onze plannen zijn, meteen doorvaren? want anders moeten we nog 
een poosje wachten. Hij bedient meerdere bruggen en gaat op z’n brommertje heen en weer. De bruggen 
blijven opduiken vandaag, we zijn al lang de tel kwijt. 
Dan komt het moment waar ik het meest tegenop heb gezien: de oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal!  
In de sluis, die helemaal vol komt te liggen, zakken we eerst een meter, de sluisdeuren gaan open en de woe-
lige wateren komen naar binnen. Daar gaan we dan! In de verte zien we een groot schip aan stuurboord aan-
komen, we wa- gen de oversteek met nog drie anderen, maar 
Henny en Ti- neke wachten even, terecht, want hij gaat hard! 
In de wat bre- dere sluis aan de overkant gaan we weer een 
stukje omhoog het Merwedekanaal op. Weer wat bruggen en 
dan besluit de konvooileider het haventje van Vreeswijk bin-
nen te lopen. Even zoeken … is er wel plek voor alle drie? Ja 
hoor, er zijn voldoende ligplaatsen. Het haventje ligt tussen 
de nieuwbouw, keurig maar wel een beetje saai. Ach, we kun-
nen douchen en dat is ook lekker. 
 

Dinsdag 30 juli 
Vandaag steken we dus de Lek over en ik begin alweer te bibbe-
ren. We vertrekken iets later dan afgesproken, de konvooileider zit zonder gas. Gelukkig weet hij ook hier 
prima de weg en al snel zien we Peter met de gasfles achterop de fiets terugkeren. Zonder veel moeite vaart 
Paul de Rietzanger achteruit en ondanks de wind gaat het heel goed. We zijn al snel bij de sluis voor de Lek 
en moeten met vele andere boten nog even wachten. Imposante hellende kademuren met dikke touwen. 
Schepen zij aan zij en dan kan iedereen een stukje naar beneden zakken. Het verval verschilt met het getij op 
de Lek. Volgens buurman naast ons is de oversteek een eitje, veel makkelijker dan het Amsterdam Rijn-
kanaal. Moeders is alweer gerust gesteld! En hij heeft gelijk, we varen rustigjes de Lek over. Paul en Veertje 
staan me stiekem uit te lachen. Weer een ervaring erbij!  
 



Aan de overkant ook weer sluizen naar het zuidelijke deel van het Merwedekanaal. We varen verder het 
kanaal af en komen sneller dan we dachten aan het einde. Nog een keersluis door, de hoek om en de Linge 
op. Meteen aan bakboord is de haven van De Gors waar we 
met wat pas- sen en meten nog met z’n drieën aan de 
los/zwemwal kunnen liggen.  
Nog één dagje en we zijn in Leerdam.  
Veertje is overgelukkig … we hebben hier wifi! Ik kijk 
vluchtig even of er belangrijke mail is, maar heb er helemaal 
geen zin in, leve de vakantie en laat alles maar even waaien.  
We gaan het dorp in en doen wat boodschappen. Met voor ie-
dereen een loempia tijgen we weer naar de boot. Vanavond is 
het onze beurt om te trakteren. Leve de stertocht! 
 

Woensdag 31 juli 
Vandaag een geen spannende oversteken dus heel ontspan-
nen wakker worden, eitjes koken, beschuitje … Paul gooit met 
Paddy de kaarten voor de thuisblijvers op de bus. Het is bewolkt 
en af en toe valt er wat lichte regen. Waarschijnlijk de laatste 
koele dag want voor vrijdag voorspellen ze 35 gra- den!  
We liggen vlakbij de waterkraan en ik wil heel graag wat water 
bijtanken. Paul haalt de sleutel van de kraan bij de haven-
meester en de tank is al gauw vol. Veertje slaapt nog even door, 
maar om 10 uur gaan we toch vertrekken. Dit keer met de 
Twenty Two voorop die er meteen ‘n spurt in zet. We gaan lek-
ker over de mooie Linge, passeren een pontje en prachtige 
huisjes aan de dijk. In een uurtje zijn we in Leerdam, varen de 
haven in en leggen riant aan de kade bij het trapje aan. Hier 
mogen we vast niet blijven liggen, maar dat zien we morgen 
dan wel weer. 
 

De kade op, het centrum in met Tineke en Henny … Bakker Bart, broodje op het terras…  
Op de terugweg zien we ineens een boekwinkel. Ik stuif naar binnen en ja, ze hebben waterkaarten. Ik koop 
er een van de Vechtstreek en Grote Rivieren Midden. Dat heb ik gemist, dat zelf kijken. Met zo’n goede 
konvooileider is was dat niet nodig, maar zelf de route kunnen volgen vind ik toch heel prettig. Mijn dag is 
weer goed! Deze waterkaarten zijn niet alleen gloednieuw (2013-2014) maar ook scheur- en waterbestendig! 
 

We lopen een rondje door de haven l en melden ons meteen bij de havenmeester, betalen voor de twee extra 
nachtjes. Best een grote haven vergeleken met Dronten, maar anders hadden we dit feest hier natuurlijk ook 
niet kunnen houden.  
We zien de mensen van de organisatie al druk heen en weer lopen. We willen graag aangesloten worden op 
stroom, de koelkast maakt overuren! Nog even wachten, er zullen later nog kabels worden uitgerold. Wat is 
het toch allemaal goed geregeld.  
Rond half vijf arriveert onze tweede “matrees”, Lieke, met haar papa en mama en met een heleboel bagage. 
Help! Die twee pubers slepen heel wat mee. De Rietzanger lijkt af en toe wel een tweede hands kledingzaak! 
We gaan met de hele familie naar pannenkoekenrestaurant: Het Veerhuys. Een prachtig oud gebouw op de 
stadswal. Allemaal een grote pannenkoek met wat drinken en dan afscheid nemen van papa en mama, die 
nog een heel eind terug moeten rijden.  
 

Donderdag 1 augustus 
7 uur op, met z’n allen naar de HEMA voor het ontbijt. Er is ook markt en we keren met een heleboel fruit 
terug aan boord.  
Over onze inham wordt een lint gespannen, alleen toegang voor Doerakken, daarvoor houden wij het lint 
graag omhoog. De inham loopt langzaam vol. Wij mogen vooraan blijven en keren het schip met de boeg 
naar de uitgang. Twenty Two achter ons keert ook vast om. Leuk om te doen en te zien. 
We eten een boterham en veel fruit en plonzen met z’n allen in het water om af te koelen want het is HEET!  
32 graden in de schaduw. Henny filmt het hele gebeuren en belooft ons een DVD met alles wat hij heeft 
opgenomen. Geweldig, zo komen we de winter wel door! 



Koken is geen pretje met die hitte. We houden het op wat boterhammen en een grote pan yoghurt met blau-
we en rode bessen. We zoeken koelte waar we het kunnen vinden, op de steiger, op de kade of in de stuurhut 
als er een lekker windje waait. Nog even gezellig met de buren kletsen en dan om half 12 slapen. 
 

Vrijdag 2 augustus 
Wonderwel toch goed geslapen tot acht uur. Dit wordt de hele dag zweten en afkoeling zoeken. Buurvrouw 
Tineke loopt met een natte handdoek op hoofd en schouders en ik doe haar al gauw na. 38 tot 40 graden is 
geen alledaagse temperatuur voor ons en ik heb lang niet zo ontzettend getranspireerd. Het loopt me echt 
letterlijk van het hoofd. Ik heb geen korte broek maar daar weten de meiden wel raad op. Een oude spijker-
broek aan, Lieke tekent af boven de knie en knip … oma kan ook met blote benen de dag tegemoet. 
Samen met Tineke gaan we ons aanmelden, ook onze twee ”matreesjes” mogen meedoen. Dat wordt later 
wel afgeschreven. Even strategisch kiezen tussen de demonstratie in de glasblazerij en de stadswandeling. 
Twee om twee want Paul en ik hebben de demo pas nog gezien. We krijgen een heleboel spullen en papier 
mee in de goody-bag.Meteen het programma bestuderen. Veel te doen! Vanavond eerst het welkomstfeest. 
Ik hoop dat ik dan een beetje opgedroogd ben. 
 

Intussen blijven de Doeraks versierd en wel binnenvaren en al gauw ligt het in onze inham vierdubbel vol.  
Gisteren zijn Paul en Lieke al druk geweest met het opsieren van onze 
Rietzanger en hebben ze overal handdoeken en andere zonweerders ge-
spannen. Het ziet er erg rommelig uit al helpt het prima, maar vandaag 
duik ik de Zeeman in om wat goedkope lakens te scoren. Dat werkt uit-
stekend, het blijft binnen lekker koel. Ballonnen die we hebben opgehan-
gen knappen de één na de ander in de hitte.  
 

Bij het zwemvlondertje wordt druk gevist met een magneet. De vangst: 1 
fiets, 1 braadpan, 1 olielamp, 1 anker, 1 ijzeren mandje en 18 centen. De 
jochies en hun papa hadden er lol in en de doerakkers in de buurt genoten 
mee. Vandaag heb ik alleen Lieke en buurman Henny in het water gezien, 
we hebben namelijk ook gezien wat er allemaal in dat water dreef toen 

wind en stroming deze kant uit stonden. 
We eten weer makkelijk. Opnieuw een pan yoghurt met fruit gemaakt en weer was alles binnen de kortste 
keren op. Iedereen nam verder waar hij of zij trek in had want het zweet blijft stromen. Toch is het met die 
natte doeken op ons hoofd goed uit te houden. 
 

’s Avonds met z’n allen naar de opening van het feest. Nog even terug om klapstoeltjes te halen want het 
blijkt staande receptie te zijn. Lekker meezingen met het koor ’t gaat zoals het gaat, voorheen kommer en 
kwel, met als hoogtepunt ons Doeraklied! Nog een drankje van de club en dan naar ons eigen bootje om met 
de buurtjes nog wat te drinken en de film, op hun boot geprojecteerd, te bekijken van opa en oma’s zang-
kunst. Genieten van de feestverlichting! 
 

Zaterdag 3 au- gustus 
Heerlijk afge- koeld, lekker geslapen, tijd om eens flink te 
ruimen. Achter- stallige vaat weggewerkt, handdoeken opge-
vouwen, bendes kleding uitgezocht, Paul heeft zelfs even gestof-
zuigd. We heb- ben weer een opgeruimd schip, fijn! 
Ook het log- boek is bijgewerkt, voor zover de herinneringen 
opduiken. Er gebeurt heel wat in deze dagen! Al die verschil-
lende Doerak- ken, je raakt niet uitgekeken en gefotografeerd.  
We gaan weer winkelen en vullen de voorraad yoghurt aan.  
Voor de lunch nemen we pannenkoeken en tortilla’s en dan op 
naar de excursies. De dames naar de glasblazerij en wij Leerdam rond met een gids van de VVV. Al is het 
niet meer zo warm het geslenter put ons wel uit. We gaan langs de wal met alle kunstgalerietjes, het Hofje 
van mevrouw Van Aerden, glaskunst op vele gevels, het kunstwerk gebaseerd op Le Petit Prince, het voor-
malige station, het plantsoen, de herenhuizen, het oude hotel, de vele oude winkels en tot slot de kerk, die nu 
open is en waar behalve en mooie interieur ook een prachtige schilderijen tentoonstelling is te zien. Het ge-
zelschap valt voor het drankje al uiteen en we gaan met vermoeide benen naar ons schuitje. De meisjes 
zwerven ook nog ergens rond en gaan steeds meer hun eigen gangetje. 
 



Na de spaghetti wordt er wat opgetut want nu gaan we op weg naar de feestavond in Het Dak. Samen met de 
buurtjes vast op pad … even zoeken … Ergens achter die mooie molen is het, maar hoe komen we daar? 
Padvinder Paul vindt de juiste weg en we zijn bijna de eersten dus schuiven we aan een mooie tafel vlak bij 
de ingang, makkelijk met de hondjes. Er komt een aardige dame bij ons zitten, Louise van de Arend die met 
broer en schoonzus uit Almelo is komen varen en heel gezellig babbelt over haar belevenissen. Heerlijk als 
je zo 80 kunt worden! Er staan grote kannen water met ijsblokjes op de tafels. We schenken het in mooie 
blauwe glazen en frissen zo lekker op. De hele avond wordt het water aangevuld, maar ook met andere 
drankjes en hapjes worden we goed bedeeld. Opnieuw alle lof voor de organisatie. Wat een werk moet dat 
geweest zijn om voor zoveel mensen leuke dingen te verzinnen en dan ook nog sponsors zien te vinden.  
 

Een meisje van 16 speelt gitaar en zingt er de nieuwe liedjes bij. Lieke zingt ze woord voor woord mee. Er 
ontstaat een leuke groep meiden (6 en één jongen) die lekker buiten ‘chillen’ en de Macarena oefenen waar 
ze later op de dansvloer furore mee maken. Paul en ik dansen een paar keer lekker rond en ook met Lieke ga 

ik walsend en huppelend over de dansvloer. Met een beetje moeite pers ik 
er zelfs nog een soort cha-cha en jive uit.  
Het Doeraklied wordt nog eens gezongen. De voorzanger blijkt één van 
de solisten van de Matthäus/Passion te zijn die elk jaar voor de koningin 
optreden. We hebben beroemde leden bij deze club!  
De disco doet het geweldig, het geluid is net niet te hard. Af en toe lopen 
we naar buiten en ook daar worden we nog voorzien van lekkere hapjes. 
Binnen wordt een saté-buffet opgezet en bij het verlaten van het feest (wij 
rond 12 uur) kan er nog een broodje worden genuttigd! Nou nou … 
 

We lopen met een hele groep terug naar de haven en kletsen nog wat na. 
Rond 1 uur is het stil op onze boot, maar buiten wordt er nog tot ’n uur of 

3 doorgekwekt. Een lange zomernacht! 
O ja … wij wonnen de prijs voor de mooist versierde boot! Wat ’n verrassing! Vooral het spandoek dat Paul 
had geschilderd werd bewonderd. We kregen 2 boekjes met stadswandelingen in Nederland als prijs, altijd 
handig! 
 

Zondag 4 augustus 
Voor 7 uur op en aan de wandel … thee … ontbijt en op naar de gym, dat willen we ook eens meemaken. 
Na een half uurtje is het klaar en zijn we weer nat bezweet. Toch is het lekker weer, niet zo heet. Nieuwtjes 
worden uitgewisseld, morgen schijnt er politie te patrouilleren op de Linge vanwege lastige zwemmers die 
aan boord klimmen, je waterkraan opendraaien of je spullen van boord trekken … hoe is het mogelijk! We 
houden met z’n allen de pikhaak klaar om de boeven af te houden J 
Henny is naar de bijeenkomst van Python-drive geweest en heeft ook voor Paul een goody-bag meegeno-
men, lief hoor. Er zitten mooie spullen in. 
SMS van Jacqueline, een berichtje in de plaatselijke krant Het Kontakt met ons schuitje voor op de foto. Tja, 
dat krijg je als je zo vooraan ligt. Paul meteen op pad om die krant te scoren … maar hij komt woensdag pas 
uit, haha! 
Opnieuw stapelen we voor de lunch van alles op tafel, brood, koude pannenkoeken, worteltjes, besjes, sala-
des … we snaaien van alles naar binnen en maken ons langzaam klaar voor de tocht over de Linge met de 
salonboten. Net als we afsluiten maken we kennis met twee broers die ook op deze Doerakmanifestatie zijn 
afgekomen. Zij hebben vroeger op de Eistawerf gewerkt en misschien wel ons schip gebouwd! Helaas kun-
nen we niet lang met ze praten want de salonboten wachten niet. 
 

De nieuwe vriendinnen zoeken elkaar op en we vinden op het bovendek van het grootste schip, De Parel van 
de Linge, een mooi plaatsje. Voor we vertrekken kunnen we nog even genieten van de accordeonist op het 
andere schip, de Kroon van Leerdam. We varen stroomop rich-
ting Asperen en verder. De stuw bij Asperen was spannend, 
maar heel wei- nig ruimte om door te varen voor die grote bo-
ten. Het fort hebben we gemist want er kwam een goochelaar 
aan tafel zijn kunsten vertonen. 
De Linge is een prachtige rivier, de verzorging prima met de 2 
gratis consump- ties en het spectaculaire buffet dat uit de vloer 
oprees. Lekkere hapjes met een grote coupe ijs toe. Aan het eind 
van de tocht vloog nog een Deltavlieger over om foto’s te 



maken voor het Motorbootblad. Weer een volle, feestelijke en zonnige dag in Leerdam. 
Om 8 uur zijn we terug. We zetten een grote pot koffie en zitten weer gezellig weer op de kade. Om half 11 
doen we een wedstrijdje gapen en breken we de boel op. Nog even alle communicatiemiddelen aan de 
stroom en snurken maar. 
 

Maandag 5 augustus 
Dag van vertrek, lekker vroeg op, douchen, krulspelden, afwassen, typen … De meiden willen ook een op-
frisser maar die moeten heel lang in de rij en hadden koud water. Maar vast een kopje thee nemen, want we 
gaan lekker ontbijten in de glasblazerij. Goed verzorgd ontbijtbuffet en dan eet je toch weer veel meer dan 
bij een ‘gewoon’ ontbijt.  
Paul haalt bijna alle versiering op het schip weg. Ik ruim met de meisjes flink op en om half 11 gaan we naar 
de slotbijeenkomst met koffie. De lustrumcommissie wordt terecht in het zonnetje gezet. Wat hebben ze het 
goed gedaan! We krijgen allemaal nog een mok, verzorgd door Henny en Tineke van de Twenty Two, mee 
als herinnering. 
Dan gaan we de Rietzanger vaarklaar maken. We hijsen de bijboot weer aan boord, stoeltjes nog van de ka-
de, koelkast is weer mudvol, gooi maar los en om 12 uur varen we de Linge weer op.  
De zwemmende jeugd houdt zich koest, een politieboot vaart in de buurt. We slingeren de Linge af en lan-
den na een poosje weer bij Arkel, waar we eerst water gaan innemen en een ijsje kopen. We varen verder en 
gaan stuurboord het verbindingskanaal in naar het Merwedekanaal. We zien rood licht bij de keersluis maar 
kruipen er toch voorzichtig doorheen. Het Kanaal is nu niet zo vreemd meer. Van de Flevolandse stertocht 
varen we nog een poosje met de bemanning van de Twenty Two op. De Foeks is in Arkel achtergebleven, 
zij houden nog een poosje vakantie. 

Wij gaan vandaag voorop als een tierelier. Varen 1800 toeren (ca. 9 km 
per uur) leggen voor elke brug met rood even aan en drukken op de 
meldknop. Na overleg besluiten we eerst te kijken of er plaats is in Meer-
kerk, maar als dat vol ligt gaan we door naar Vianen. Daar liggen er ook 
heel wat maar we vinden toch alle twee nog een mooi plekje en rond half 
5 zijn we afgemeerd voor deze dag. Wandelend met de hond ontdek ik 
een AH en een Jumbo, maar we hebben van alles genoeg. Liggeld betaal 
je hier met de pinpas in de automaat. Wel even de lengte van het schip en 
het aantal nachten invoeren. Water en stroom zijn gratis, dus we sluiten 
voor de tv de walstroom maar even aan. 
Henny en Tineke komen voor overleg nog even buurten, koffie, biertje, 

hapjes… Morgen verder over de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, Utrecht door en dan zien we wel waar 
we gaan aanmeren. Om half 11 gaan we onder zeil. 
 

Dinsdag 6 augustus 
Om half 7 wandelt Paul door Vianen en om half 8 ga ik ook eens rondkijken. Wat een prachtig stadje aan de 
Lek. De moeite waard om nog een dagje te blijven, maar ja, we hebben al afspraken gemaakt dus maken we 
ons reisvaardige want om 9 uur is de afvaart. Lieke en Veertje liggen nog lui in de slaapzak, maar bij de 
sluis vraag ik toch even assistentie. Veertje is heel rap aangekleed en hangt meteen aan de touwen. We zijn 
door rood gevaren, maar ik dacht dat dat voor de brug was (waar we onderdoor konden, de gele lichten 
brandden niet). Later kregen we in de sluis een lesje van de sluiswachter. Dat licht is daar geen luxe, als er 
een groot schip in of uit moet lig je als klein bootje heftig in de knel en is het gevaar van verpletteren niet 
denkbeeldig! Oeps, schaamrood op de kaken. 
We nemen de Lek met gemak en varen naar de volgende oversteek, het Amsterdam-Rijnkanaal. Als je het 
eenmaal hebt gedaan weet je wat je te wachten staat. Ik ben er dit keer niet meer zo bang voor, gewoon goed 
uitkijken en geen waaghalzerij dan kom je prima aan de overkant. Op naar Utrecht, de laatste uitdaging voor 
vandaag. Paul weer met het zweet in de handen, vooral toen onder de Stadhuisbrug in de bocht een water-
fiets lag! Hij in de achteruit en bijna dwars, de bijboot haakt achter een paal maar hij blijf hangen. Twenty 
Two met de kont tegen dezelfde paal, Lieke op haar buik om de fiets af te duwen. Jeetje, wat spannend! Die 
twee op de waterfiets … ik ben benieuwd of ze ongeschonden onder die brug 
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vandaan zijn gekomen. 
Voor de Weerdsluis moeten we een poosje wachten en we spreken af dat 

we na Utrecht een aanlegplekje zoeken 
voor de lunch en de hondjes. Het wordt 
Oud-Zuilen waar we op de passanten-
plaats aansturen, met veel moeite want 
de stroming is niet mis! We leggen 
allebei met de boeg eerst aan, maar met 
de stroming achterop gaat het natuurlijk fout en draaien beide schepen 
met de kont dwars op de Vecht. Uiteindelijk komen we met een lijn om 
de middenkikker wel aan wal gesjord maar daar gingen heel wat vreemde 
manoeuvres aan vooraf. Voortaan met de stroom op de kont: eerst achter 
vastmaken dan draait hij vanzelf naar de wal. Wat leren we toch veel bij 

deze reis! 
 

Na de lunch komen de medereizigers vragen wanneer we weer vertrekken, maar wij willen eigenlijk nog 
even blijven. En zo komt het moment om uit elkaar te gaan, want zij willen graag kilometers maken en van-
daag nog in Breukelen overnachten. Morgen al Muiden uit en dat gaat ons veel te snel. We omhelzen, 
zwaaien ze uit en pinken een traantje weg. Dan zijn we ineens nog maar met z’n viertjes. We lezen, doen 
spelletjes, eten allerlei restjes en zijn gewoon even lui. 
 

Woensdag 7 augustus 
Na wandeling en ontbijt varen we om half 10 af. Oppassen want er staat er sterke stroming. Overal langs de 
Vecht staan kleurige hortensia’s. Voor Lieke halen we herinneringen op aan de heenweg. Breukelen komt in 
zicht. We vinden een plekje aan de kade. Behulpzame handen trekken ons aan de kant, we sluiten netjes aan, 
dan is er ook nog plek voor een ander… wel een hoge opstap. 
De meisjes gaan direct het stadje onveilig maken, er wordt regen verwacht. Paul gaat ook wandelen en ik 
heb heerlijk het rijk alleen. Even lekker ruimen en poetsen, niemand zit me in de weg. 
De dames komen terug met spelletjes, kaarten en broodjes en we gaan eerst lekker lunchen. Gebakken eitjes 
met spek, mmm. Onder de afwas komt een Doerak aan. Even helpen want het gaat heel krap! Het is Los 
Hermanos. Pim vraagt Paul later of hij ons spandoek mee naar de najaarsvergadering wil nemen. Het hangt 
nu nog steeds achterop de bijboot, zo blijven we nog even in feeststemming. Ik krijg een berichtje van de 
Twenty Two: ze zijn nu al in Almere, na een woeste overtocht met storm en hoge golven. Alles vloog door 
de kajuit, zelfs het tafeltje … zeven kleuren …  
Ben ik even blij dat we hier nog lekker aan de Vecht zitten!  
’s Avonds spelen we het nieuwe spel: Machiavelli. Ingewikkeld maar hoe meer we er in thuis raken hoe 
leuker het wordt J 
 

Donderdag 8 augustus 
Het heeft behoorlijk geregend en helaas is in die nattigheid ons mooie spandoek een beetje doorgelopen, 
alleen de rode kleur. Ik probeer het eruit te wassen, maar het wordt er niet mooier van. 
Om half 10 varen we af, dag Breukelen … een stadje om nog eens aan te doen! Leuk om er te winkelen en 
te wandelen. 
De eerste brug komt al snel in zicht en we moeten een poosje wachten, waardoor we al snel weer in een 
konvooi belanden. Geen punt. De achterburen hebben ons ingehaald en Los Hermanos vaart tot bij Nigte-
vecht achter ons aan. Dan gaan ze ons voorbij want wij houden lekker onze eigen snelheid (1800 toeren) 
aan. Het is weer genieten op de Vecht.  
. 

Tegen half 1 zijn we bij Weesp en na enig zoeken vinden we haven ‘De Zeemeermin’ in een inham aan 
stuurboord, net voor de eerste brug. De havenmeester leidt ons naar een vrije ligplaats aan de “Yuppenstei-
ger” en Paul vaart de Rietzanger netjes aan de kant. Hoera, 
weer een etappe afgelegd zonder problemen en met zon. Het is 
echt Hollands zomerweer met prachtige wolkenluchten.  
We gaan met z’n allen Weesp in, nadat we ons met moeite 
hebben losge- rukt van het internet: 74 mailtjes in de box en ik 
wil er toch graag zoveel mogelijk kwijt! Paul leidt ons 
langs verschil- lende wegen en ik ben totaal de kluts kwijt. Lie-
ke en ik nemen de ene weg, Paul en Veertje de andere en na-



tuurlijk werkt zijn postduiveninstinct nog prima, want zij zijn het eerst bij de brug naar de haven. Het is al-
weer warm en we duiken lekker de boot in. Veertje kookt, we krijgen noedels met gehaktballetjes. 
 

Vrijdag 9 augustus 
Vroeg uit de veren, douchen en boot drogen. Hij is kletsnat van de dauw. Ontbijt en hup, naar de bakker met 
Veertje voor de aanbieding waar een lieve juffrouw gisteren mee langs de scheepjes kwam. O.a. Petit pains, 
2 voor 1 euro. Na wat heen en weer praten, denken we er 4 p.p. aan te kunnen … maar dat was vóór we ze 
gezien hadden! Dat wordt de hele dag brood eten.  
Half 10 gaan we de Zeemeermin verlaten. Het is nog even prutsen om er goed uit te komen. Dan een poosje 
dobberen voor de Lange Vechtbrug en hop, op weg voor het laatste restje Vecht. In Muiden vlotjes door de 
sluis, weer geen Groene Draeck kunnen ontdekken.  
De wijde plas op: IJmeer, Hollandse brug, Gooimeer, Almere Haven. Lekker rustig op het water met wind-
kracht 3. Er moet alleen geen politieboot of een schip van Rijkswaterstaat langs scheuren … dan dobberen 
we als een eendje in een kinderbadje! Lieke wordt er zeeziek van.  
 

Net voor 12 uur komen we voor de sluis, even pauze want hij gaat om 1 uur weer in bedrijf. Twee broodjes, 
karnemelk …steeds meer voorraad verdwijnt, lekker! 
Soepel door de sluis en de Lange Wetering op. Om half 2 varen we het kommetje bij het kasteel in en meren 
af.  
Lekker buiten zitten en heel veel lezen. Ik lees achter elkaar 2 boeken van Francien Oomen uit van de ‘Hoe 
overleef ik…’ serie. Als oma moet je een beetje bij proberen te blijven. Lieke kookt, bakt 2 karbonaadjes en 
warmt een pan worstjes. Samen met de rest van de broodjes en een kuipje appelmoes is dat vandaag ons 
maal. Gelukkig eten we heel veel fruit tussendoor want met de groenten is het huilen als de meiden koken. 
 

Zaterdag 10 augustus 
Vandaag naar Almere-buiten, wat winkelen en dan zit deze tocht er eigenlijk zo’n beetje op. We overleggen 
of we vandaag nog wat door varen om morgen al in Dronten 
te zijn. Lieke vaart naar Almere buiten, ze doet het heel goed, 
beter dan ik. De Vaartsluis, tussen de Hoge- en Lage Vaart, 
wordt vlotjes ge- nomen. 
Rond half 11 zijn we al in het kommetje van de passantenplaats. 
Heerlijk al die winkels vlak bij, de dames zijn niet te hou-
den! 
We laten ons om 2 uur van de kant waaien en gaan de Lage Vaart 
weer op. De stei- ger bij de Knarsluis ligt helaas helemaal vol, 
een geliefd plekje zo middenin de Oostvaardersplassen. Wij 
liggen er ook graag.  
De tocht nadert nu toch het einde, nog even langs Lelystad, waar de bijboot een sopje krijgt en vast wordt 
opgevouwen en dan het allerlaatste stukje. We zijn weer in 
Dronten. 
 
 
 

Het was een prachtig avontuur voor deze onervaren Doerak-
kers, en wat hebben we genoten van het feest, de schepen 
maar vooral van al die aardige en behulpzame mensen. Ik 
kan niet wach- ten tot het volgende lustrum. Als we kunnen zijn 
we er zeker weer bij! 
  
 
Jeannette Fremouw 
De Rietzanger 
 


