
Varen naar 
België en Frankrijk 



Stukje schrijven / foto’s maken

• Stukje voor clubblad

• Stukje voor website

Zowel stukjes als foto’s sturen
naar Pim:
Penningmeester@doerakclub.nl

• Foto’s maken voor clubblad 
en/of website

• Foto’s verzenden d.m.v.
WeTransfer.com

mailto:Penningmeester@doerakclub.nl


Programma:
• Welkom
• Interessante sites
• Voorbereidingen

-papieren
-uitrusting
-stremmingen
-boeken en kaarten
-wat is verplicht wat is handig

• Pauze (verschuifbaar)
• De routes door België
• De routes door Frankrijk

(Eerst maar even naar Parijs)
• Na borrelen (optioneel)



Voorbereiding 
papieren:
Eigendomsbewijs

Verkrijgbaar bij 
Watersportverbond

2 jaar geldig

(ANWB-leden krijgen korting)



Voorbereiding 
papieren:
Registratiebewijs marifoon

Basiscertificaat marifonie



Voorbereiding 
papieren:
FD-nummer voor Antwerpen

(Financiele Dienstnummer)

Gratis verkrijgbaar



Voorbereiding 
papieren:
• Vaarvergunning België

(deelvignet of jaarvignet)

• Verkrijgbaar op eerste sluis 
na Antwerpen of via 
internet

• € 40.- of € 80.-

• Via internet € 8.- duurder

• Andere verkooppunten op 
de site



Voorbereiding 
papieren:
Vaarvignet Frankrijk

• Maand of jaarvignet

• Jaarvignet voor eind maart 
via internet besteld = 17% 
korting (zelf uitprinten)

• Verkrijgbaar op vaste 
verkooppunten (zie site)



Voorbereiding 
papieren:
• Bootverzekering

(internationaal 
verzekeringsbewijs)
gratis verkrijgbaar

• Reisverzekering
(denk aan de duur bij 
doorlopende reisverzekering)

• Paspoorten

• Dierenpaspoort

• Medicijn overzicht



Stremmingen en berichten / teletekst 722



Stremmingen en berichten: 
vaarweginformatie.nl



RIS (River Information System) App voor tablet



Tip
• Auto staat niet op openbare weg

(in garage of op haventerrein)
• Schorsen kan online; inloggen met

• Betalen kan alleen via iDEAL
• Kosten schorsen € 73.-

• Rekenvoorbeeld:
4 maanden á € 35.- = € 140.-
Besparing € 67.-

Schorsen 
wegenbelasting



Kosten

• Incl. jaarvignet Frankrijk

• Incl. vignet België

• Diesel

• Liggeld

• Tol voor tunnel

• 4 maanden onderweg



Kosten

• Incl. jaarvignet Frankrijk

• Incl. vignet België

• Diesel

• Liggeld

• Tol voor tunnel

• 4 maanden onderweg

Exclusief: eten en drinken

•€ 1900.- a € 2000.-



Boeken en kaarten

• België

- Vaaratlas en gids
- Overzichtskaart
- Vaarwijzer / Belgische           

binnenwateren
Frank Koorneef

boekwinkel 
watersportwinkel
Datuma Gorinchem

• Frankrijk

- Fluviacarte
kaarten per vaargebied

- Overzichtskaart
- Vaarwijzer / Franse 

binnenwateren
Nelly Duijndam en
Hans Westerweel

Fluviacarte.com
Datuma Gorinchem



Gratis en bijna gratis



En nu 
praktisch:
• Stootwillen

• Rubber 
matten

autobanden
verboden!



Verplicht!



Verplicht Nuttig



Nuttig: compressor en ventielen



Loopplank & planken voor damwanden

• Nuttig maar:
Nog nooit gebruikt



Schijnwerper en verrekijker



Lange lijnen minimaal 2X 30 m en mes



Walstroomsnoer 20 m en aansluitingen



Waterslag minimaal 20 m en aansluitingen



Wierpotjes en hulpmiddelen



Haak en functies

• In sluis om lijnen op te halen

• In sluis middenbolder en trapje

• Aan plankensteiger voor spring



Jerrycan & hevel



Reserve onderdelen

• Impeller

• V-snaar

• Oliefilter

• Brandstoffilter

• Zekeringen

• Lampjes

• Acculader

• Stuur-, gas- & koppelingskabel

• Slangen 

• Motorolie

• Olie voor koppeling

• Koelvloeistof

• Schroefasvet

• Accuvloeistof

• Tyribs

• Steekwagentje

Voorraad eten mee





Feestdagen

• België

Maria-hemelvaart of
Moedertjesdag

15 augustus

Zowel voor België als Frankrijk:
Winkels dicht en mogelijk
sluizen ook!

• Frankrijk

Quatorze Juliet (14 juli dus)

Maria-hemelvaart

15 augustus


