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Woensdag 1 mei

André en ik zijn allebei niet lekker. Waarschijnlijk een 

buikvirus die we van Noud, onze kleinzoon, gekregen 

hebben. Hopelijk gaat het de komende dagen wat be-

ter zodat we de Smelne tocht mee kunnen varen. Wij 

organiseren samen met Sieb en Ans Babtist en Wijnand 

en Tiny van den Haak voor het eerst een vaartocht. 

We varen om 10.15 uur bij droog weer uit Niftrik weg. 

Om 16.00 uur varen we de passantenhaven van Den 

Bosch binnen. De andere schepen van de Smelneclub 

zijn gisteren al aangekomen samen met Sieb en Ans 

Babtist. Wij sluiten mooi het rijtje.

 

Sieb en Ans komen terug van de stad en komen even 

aan boord om het een en ander door te nemen. In 

plaats van de in het begin toegezegde 12 schepen die 

mee zouden gaan, is het aantal nu gereduceerd naar 

6 schepen. Wijnand en Tiny van den Haak sluiten in 

Maastricht aan. Zij hebben het Maastricht gebeuren 

op zich genomen . Dat er zich nu weer een schip heeft 

afgemeld houdt wel in dat de kosten van de toer per 

schip wat duurder wordt omdat we al wat activiteiten 

van te voren betaald hebben die we nu zo kort van 

te voren niet meer kunnen cancelen. Jammer, maar de 

mensen doen er niet moeilijk over.

Vanavond gaan we bijtijds naar bed.

Donderdag 2 mei

Het zonnetje schijnt als we opstaan. We hebben de 

hele dag om zelf wat leuks te doen. Om18.30 uur heb-

ben we het palaver in het clubhuis van ws de Water-

poort. We leren de mede vaarders kennen en ze lijken 

ons allemaal even leuk.De meesten kennen elkaar al 

langer van vorige toertochten. Wij zijn de jongsten van 

het stel. We nemen de vaartocht door, bespreken de  

 

 

havens die we aandoen en eventuele aandachtspun-

ten waar we op moeten letten. Zoals de veerponten 

die we op de Maas zullen moeten passeren. Na een 

heerlijk Chinees buffet, wat Wijnand van den Haak 

of ik denk wel Tiny geregeld heeft vanuit Maastricht, 

gaan we om half tien naar onze schepen terug.
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Vrijdag 3 mei

Vandaag hebben we om 13.20 uur een vaartocht over de Binnen Dieze georgani-

seerd. Sieb en ik lopen nog even de stad in om een menulijst te printen. Dit lukt niet 

in het clubgebouw. Lea adviseert ons om naar de copyshop in de stad te gaan. Die 

is vlakbij en de juffrouw helpt ons heel vriendelijk.

We lopen nog even naar de opstapplaats voor de Diezetocht om daarna naar de 

haven te wandelen. Hier bel ik naar Doedenbosch om te proberen of we het geld 

van de twee plaatsen in de boot, die we nu niet gaan benutten, nog terug kunnen 

beuren. Zonder resultaat. 

Met alle mensen en de hond van Albrecht en Betty wandelen we naar café ‘Zomers 

en Zomers’ waar we ontvangen worden met een kopje koffie en een ‘mini’ Bosche 

bol. Om 13.20 uur stappen we de fluisterboot in. Jammergenoeg mag de hond niet 

mee. De tocht blijkt een heel interessante tocht te worden met veel informatie over 

de historie van Den Bosch. We houden het bijna droog op een paar druppels na.

We lopen nog wat door de stad maar het is erg koud. Nadat we ons opgewarmd 

hebben met een tosti en een beker chocomelk met rum gaan we ieder onze weg. 

Wij lopen nog een rondje en komen net als we naar de boot willen lopen Ans en 

Sieb tegen. Samen lopen we naar de haven. Om acht uur s’avonds lopen André en 

ik nog even de stad in voor een lekker frietje bij Kees Kroket op de hoek. Na nog een 

lekkere koffie op de markt wandelen we weer naar de boot. 



Smelne tocht 2019  |  Den Bosch - Maastricht

3



Smelne tocht 2019  |  Den Bosch - Maastricht

4

Zaterdag 4 mei

Voordat we de trossen los gooien horen we dat Ans 

gisteravond met haar oog naar het ziekenhuis is ge-

weest. Ze had er al langer last van en dacht dat er 

iets in zou zitten. Na een telefoontje naar de huisart-

senpost moesten ze helemaal met hun fiets naar het 

ziekenhuis, even buiten Den Bosch. Ans heeft een zalfje 

gekregen wat de pijn moet verzachten.

Zoals afgesproken vertrekken we rond 10.00 uur uit De 

Jachthaven van Den Bosch. Leo en Lea staan met de 

plu, want het regent en hagelt, op de brug om hem te 

openen . Leuke mensen die ons van harte uitzwaaien.

 

In sluis Engelen kunnen we met z’n allen schutten en 

om 11.15 uur varen we de Maas op richting Lith. Onder-

weg krijgen we verschillende regenbuien op ons dak.

De sluis in Lith wordt netjes opengedraaid als André 

ons aanmeldt met de marifoon. We varen laag in maar 

als we de hoogste stand bereikt hebben wordt er aar-

dig aan onze lijnen getrokken door Jan de Wind. Om 

13.30 uur varen we de sluis uit.

In Maasbommel worden we opgevangen door haven-

meester Anja. We liggen met zijn allen aan de lange 

passantensteiger. De rest van de middag vertoeven 

we gezellig in het clubgebouw. 

Om 18.00 uur is de BBQ heet en kan er gebakken wor-

den. Anja en haar man hebben goed hun best gedaan  

 

 

op de salades. Voor ieder een pakketje vlees, stok-

brood en sausjes en smullen maar.

Om 20.00 uur wordt er door de groep een minuut stilte 

gehouden ivm dodenherdenking. Om 21.30 uur gaat 

iedereen zat en voldaan weer naar hun boten. Sieb en 

Ans komen nog even bij ons aan boord om over het 

eten in het Leuken te hebben. Restaurant Lucas belde  

 

 

dat hij de keuken niet op tijd kan openen om ons op 

6 mei van een diner te voorzien. Wel raadt hij ons een 

restaurant op de camping aan het Leukermeer aan. 

Sieb regelt dat we hier met de groep voor een schap-

pelijk bedrag kunnen eten.

Als we rond 23.00 uur naar bed gaan hebben we een 

leuke dag achter ons.
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Zondag 5 mei

Als we om 10.00 uur uit de haven varen heeft het al 

weer flink geregend. Onderweg klaart het wat op.  

De ponten die er op de Maas varen zijn allemaal ka-

belponten. 

Dit stuk Maas is voor ons erg bekend. Bij sluis Grave 

aangekomen meren we af aan de wachtsteiger. Wij  

 

 

varen als eerste naar binnen en daarna een huurboot 

met Duitse mannen.

Ze bakken er niets van. Uiteindelijk komen ze achterste 

voren bij ons aan zij liggen. André had al wel gezegd 

dat geen van die lui kon varen. Dat bleek dus ook. We 

mogen van geluk spreken dat geen van ons schade  

 

 

heeft opgelopen door die stuntelaars. De sluiswachter 

was ons zeer behulpzaam. Tijdens het gestuntel viel de 

hagel met bakken uit de lucht.

Maar met het uitvaren schijnt het zonnetje weer. Om 

13.30 uur worden we door Jan de Vaan van jachthaven 

de Driesen opgevangen . Het waait erg hard maar het 

achteruit invaren in een van de boxen gaat prima met 

behulp van een aardige man die achter ons ligt. Wim 

en Corrie komen voor ons liggen. Na een kwartiertje 

ligt iedereen op een mooi plekje op de Mookse Plas.

Wij hebben onze ‘klootballen’ bij en besluiten met de 

groep een rondje om de plas te wandelen en tevens  

 

 

te gaan klootschieten . Dat is een spel waarbij je pro-

beert met je groep een gelijke afstand met zo weinig 

mogelijk worpen af te leggen. De klootballen zijn van 

hout met stukken lood erin. Ik heb de groep in drieën 

gedeeld door ze nummertjes te laten trekken. We hou-

den het aardig droog en iedereen vindt het een su-

per leuk spel. Na afloop drinken we met z’n allen een 

borrel in de ‘Loopplank’ , het restaurant aan de haven. 

Corrie en Wim vieren vandaag hun 53 ste trouwdag. 

Gefeliciteerd!
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Maandag 6 mei

Ook vandaag vertrekken we om 10.00 uur. Het is droog 

maar koud. We varen langs Cuyk waar André even de 

marifoon pakt en de medevaarders uitlegt dat hier tij-

dens de Nijmeegse vierdaagse, op de dag van Cuyk, 

een pontonbrug door het leger wordt gelegd. De 

scheepvaart ligt hierdoor een halve dag stil zodat de 

wandelaars de Maas over kunnen steken. Wij hebben 

het een keer gezien en het is een hele happening.

De sluis van Sambeek bereiken we om 12.00 uur. De 

stuurboordsluis staat open en zonder problemen 

wordt er geschut. Na een rustig tochtje arriveren we 

rond 13.30 uur in ‘t Leuken. Hier hebben we plaatsen 

aangewezen gekregen en iedereen zoekt zijn box. 

In de middag maken we allemaal een korte of lange 

wandeling, net waar we zinnen hebben. Op een beetje 

miezelregen na is het vandaar aardig droog gebleven. 

Om 19.00 uur hebben we het restaurant bij de camping 

besproken. Hier krijgen we de keuze uit een hoofd- en 

nagerecht. Het wordt een lekkere en gezellige avond.



Smelne tocht 2019  |  Den Bosch - Maastricht

7

Dinsdag 7 mei

Om 9.00 uur vertrekken we uit ‘t Leuken. Volgens de 

weerberichten wordt het een droge dag. Dat komt 

mooi uit want we hebben een lange tocht met twee 

sluizen voor de boeg. De eerste, sluis Belfeld, varen we 

om 12.45 uur uit. We moeten de bakboord sluis nemen 

na een beroepsvaart. Alles gaat goed.

De tweede sluis, sluis Heel in het lateraal kanaal, ver-

laten we om 14.30 uur.Dit is een sluis met drijvende 

bolders en 6,7 mtr verval. Ook deze sluis wordt zonder 

problemen geschut. De meeste boten gaan, voordat 

ze in Wessem aanmeren, eerst even tanken in Maas-

bracht. Wij varen door naar Comfortparc in Wessem. Ik 

haal daar vast de sleutels en de WiFi code op en zoe-

ken een plaatsje aan de steiger. De rest van de boten 

komen een voor een binnenvaren.

Het is prachtig weer en een ieder neemt een stoel en 

wat te drinken en eten mee voor een borreluurtje op de 

steiger , lekker in de zon. 
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Woensdag 8 mei

Tot 14.00 uur zijn we vrij om te doen wat we willen. 

Wim en Corry fietsen naar Wessem om brood te ha-

len, ook voor andere mensen als ze dat willen. Wij 

pakken ook de fietsjes en rijden naar Thorn. Tussen 

Wessem en Thorn is een mooi wandel en fiets gebied 

gemaakt. In Thorn zoeken we de Aldi en na de bood-

schappen drinken we een kopje koffie in de Stads 

Herberg. Als we terug fietsen regent het een beetje. 

Om 14.00 uur komt een paardentram ons halen voor 

een rit naar en door Thorn. José verteld ons het een 

en ander over de geschiedenis van Thorn. Waarom de 

huisjes wit zijn en over de geiten en de bokken. De vele 

Maria kapelletjes en de Stichting waaronder de mees-

te kapellen vallen. We krijgen een borreltje aangebo-

den, gevolgd door een bittertje die Wim uit zijn rugtas 

tovert. José verteld een ieder wat ze in zijn/haar ogen 

ziet. De een is zorgzaam, de ander moet goed aan zijn/

haar gezondheid denken of zijn/haar dromen achter-

na gaan. Jammer dat het regent maar het was super 

gezellig in de tram.

Als we om 17.30 uur met zijn allen weer naar Thorn fiet-

sen om een pannenkoek te eten is het droog. We zijn 

weer terug als Ajax moet voetballen voor in de halve 

finale tegen Tothingham. Ze verliezen, jammer!



Smelne tocht 2019  |  Den Bosch - Maastricht

9



Smelne tocht 2019  |  Den Bosch - Maastricht

10

Vrijdag, 10 mei

Vandaag gaan we met de groep naar Aken. Jammer dat 

Albrecht en Betty niet mee gaan maar zij willen hun hond 

niet zo lang alleen laten wat natuurlijk heel begrijpelijk is. 

 

We vertrekken lopend vanuit de haven richting stati-

on. Het regent maar voordat we bij het station zijn is 

het al weer droog. De rest van de dag hebben we de 

plu niet meer nodig. Ik koop voor ieder een dagkaart 

Aken. Wijnand en Tiny stappen in Vaals in de bus. De 

tocht naar Aken is al een prachtige tocht door het zuid 

Limburgs landschap. Aken zelf overtreft een ieders ver-

wachting. Onze gids, Rietje, weet ons tijdens de wan-

deling steeds weer opnieuw te boeien met haar kennis 

over de geschiedenis van Aken en met leuke anekdotes 

over de verschillende heersers en bewoners van Aken. 

We drinken koffie met een stuk ‘Kuchen’ in een van de 

oudste koffiehuizen van Aken. Rietje staat erop dat zij 

foto’s van onze groep mag maken zodat iedereen op 

het plaatje staat.

Om 18.00 uur heeft de fam. Van den Haak een oud 

Akens restaurant gereserveerd waar we heerlijk ‘duits‘ 

eten. Sommigen bestellen eisbein of zweine haxen met 

sauerkraut. Of spargel, snitsel of een lekkere salade. 

Het was allemaal even lekker. Als we om 20.45 uur de 

bus terug naar Maastricht nemen zijn we moe maar 

voldaan en kunnen we terug kijken op een zeer ge-

slaagde dag.

Donderdag, 9 mei

Nadat ik de sepkeys in geleverd heb vertrekken we 

om 8.30 uur uit de haven van Wessem richting Maas-

bracht. We komen in de sluis bij een vrachtschip, de 

Stern, waarvan de schipper ons, de pleziervaarders, 

liever niet dan wel ziet varen. “Wij moesten maar eens 

leren varen en dan vooral vastleggen. Wij zijn een eco-

nomisch delict voor de beroepsvaart”. Hij laat ons er 

wel eerst uitvaren wat we erg op prijs stelden. De rest 

van het Julianakanaal verloopt goed. 

Om 12.15 uur bellen we Wijnand zodat hij weet dat 

we in aantocht zijn. Voor Sluis 20, de invaart naar het 

Basin, moeten de boten hun kappen laten zakken. Ze 

kunnen net onder de brug door. In het Basin is ruimte 

genoeg om een mooi plaatsje uit te zoeken.

Wijnand en Tiny van de Haak komen ons bezoeken en 

we gaan met zijn allen op de Markt in de stad een 

biertje drinken. Het zonnetje schijnt dus we zoeken een 

terrasje in de zon.
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Zaterdag, 11 mei.

Voor de middag hebben we ‘vrij’.

Om 13.30 uur haalt de fam. van den Haak ons in de 

haven op. We wandelen naar het VVV kantoor waar 

een gids ons op staat te wachten. Af en toe regent het 

een beetje maar we worden er niet nat van. Jammer 

voor Corrie Oosting. Zij voelt zich niet helemaal lekker 

en besluit om terug naar de boot te gaan. Ale gaat 

met haar mee.

De gids brengt ons met haar verhalen naar een Maas-

tricht ver terug in de geschiedenis. Ze vertelt over “de 

regels van de twee heersende heren” waar de Maas-

trichtenaren zich aan moesten houden. De één zei dit 

de ander zei dat. De Maastrichtenaar zei dan maar 

joa, joa. Zoiets van “het zal allemaal wel”.

We drinken koffie in een watermolen. De molenaar 

maalt graan en daar worden ook de lekkerste vlaai-

en gebakken, waar we allemaal een flinke punt van 

krijgen. We zetten onze wandeling voort langs de 

drie stadsmuren, het Looikwartier, de Lievevrouwen 

kerk, de St Janskerk en nog veel meer leuke stekjes in  

Maastricht.

Omdat morgen 2 stellen niet mee gaan naar Luik  

hebben we ons afscheidsdiner op het Lieve Vrouwen-

plein bij van Buuren. Erg gezellig en lekker!

Het was wéér een geweldige dag.
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Zondag, 12 mei

Moederdag!

Vandaag worden we opgehaald door een busje om 

naar de stad Luik te gaan. De bus haalt op het sta-

tion van Maastricht onze gids Paul de Wit op. Hij is 

een zeer bedreven man, altijd in het onderwijs gezeten 

maar sinds jaren actief voor zijn project in India. Hier 

helpt hij mensen met lepra. De opbrengsten van de 

rondleidingen die hij geeft komen dan ook geheel ten 

goede van deze mensen. 

In Luik beginnen we met koffie en een Luikse wafel, 

daarna met onze wandeling langs historische panden, 

kerken en kathedralen. Ook Luik is een handelsstad 

uit zeer vroegere tijden. Paul laat ons de verschillende 

bouwstijlen van de stad zien. Het is zondag en de win-

kels zijn niet open dus lekker rustig. Wel lopen we een 

stuk over de ‘vogeltjesmarkt’ waar het natuurlijk poep-

je druk is. We lunchen in een Italiaans restaurant ‘Ciao’.

Ook weer lekker. We bestellen vast ons eten voor de 

avond want we komen hier weer terug. Na de middag 

brengen we veel tijd in de kathedraal door waar veel 

kerkschatten bewaard worden die in de loop der jaren 

naar Luik zijn gebracht omdat veel kerken moeten slui-

ten. Paul probeert ons wat beeldspraak bij te brengen 

door schilderijen en beelden goed te bekijken en dan 

te vertellen wat je ziet. Dat valt niet mee, maar als Paul 

het dan vertelt klinkt het heel logisch. 
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Dit was de laatste dag van de Smelne reis. André en 

ik hebben ervan genoten, van de mensen die mee ge-

gaan zijn maar ook van alle leuke havens en plaatsen 

die we aangedaan hebben.

Paul vertelt ons hier ook in een paar minuten hoe het 

komt dat hij en zijn vrouw zich zo willen inzetten voor 

hun project in India. Ze hebben heel veel gereisd maar 

toen ze in India aankwamen werden ze zo overspoeld 

door de vriendelijkheid, de eenvoud en de armoede 

van de mensen dat ze niet anders konden dan er voor 

te zorgen dat de mensen met de ziekte lepra geholpen 

worden door goede medische verzorging , schoon wa-

ter en een goed onderkomen. We werden er allemaal 

een beetje stil van. Na de kerk beklimmen we een stuk-

je berg en hebben boven een prachtig uitzicht over de 

stad Luik.

Na weer afgedaald te zijn zoeken we een cafeetje op 

waar we een lekker ‘pintje’ drinken. Om 18.30 uur zit-

ten we weer te eten in het Italiaanse restaurant. Het 

busje haalt ons weer op en om 21.30 uur komen we bij 

het Basin aan. Hier nemen we afscheid van Wijnand 

en Tiny van den Haak. We besluiten dat we het geld 

wat we overhouden van de Smelne reis doneren aan 

de stichting van Paul. Iedereen is het daarmee eens.
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Bedankt allemaal!

Sieb & Ans Baptist

Wijnand & Tiny van den Haak

Albrecht & Betty de Vries

Ale & Corrie Oosting

Wim & Corrie Nieuwhof

Gerrit & Angela Lansink

André & Annemie van den Broek




