
Varen met MS “Jozefien” 

Vakantie 2020 

 

Maandag 29 juni 2020 

In de Vada jachthaven in Wageningen is het heel stil, het restaurant is dicht en behalve nog één 

passant zie je geen mens. Hier blijven we dan ook niet. Sanitair is wel open en ik ga lekker douchen in 

een doodstil washok.  

9.45 uur maken we los en varen bakboord uit de Neder-Rijn op. Weer flinke wind maar meest in de 

rug en zo nu en dan zon. Bij Driel moeten we nog door een grote sluis en ik vind het nu best een 

beetje eng met die harde wind. Maar deze keer gaat het een stuk beter. Er is geen beroepsverkeer 

wat mee wil en gedachtig de goede raad in de vorige sluis leggen we eerst achter vast en dat werkt:  

voor is daarna geen probleem. We worden met een stuk of vijf jachten vlot geschut.  Om 11.30 varen 



we uit de sluis en even na twaalven zijn we bij Arnhem. 

 

 

Er staan daar veel prachtige huizen op de oever en ook liggen er veel woonboten langs de oever. We 

varen onder de grote bruggen door en lang de Eusebiuskerk met zijn indrukwekkende toren  

Langs de kade liggen veel grote Rijncruisers stil. Ook de boot van de Zonnebloem ziet er verlaten uit. 

Een half uur later draaien we met een hele wijde boog de IJssel op. Omdat daar veel stroom staat is 

het wijs om eerst een paar honderd meter door te varen en dan te keren en stroomafwaarts de IJssel 

op te gaan want je drijft zo in een vaartje naar de punt waar de rivieren samenkomen. Op de IJssel 

krijgen we dus ook een flink vaartje en het is er een stuk woeliger als op de Rijn. Dat komt ook door 

veel drukker beroepsvaart van binnenvaartschepen die flink de gang erin hebben. De eerste heeft 

meteen al een blauw bord zodat we naar bakboord moeten en links passeren. Bij een volgende gaan 

we zo te keer dat een van onze pikhaken die niet al te vast lag overboord schiet. Die zijn we kwijt en 

dat is jammer want het is de pikhaak waar onze  haak op geschoven kan worden. Gelukkig hebben 

we er nog een. Bij de Steeg gaan we even kijken bij jachthaven de Engel. Het is een prachtig plekje, 

maar omdat de komende dagen de voorspelling voor het weer niet geweldig is besluiten we nog een 



stuk verder te varen. We slaan Doesburg deze keer 

ook over en varen door naar Zutphen. Daar lig je 

beschut en praktisch in het centrum van de stad. Om 

15.50 draaien we daar de haven in. Luut heeft van 

tevoren gebeld en er is een plekje voor ons. We zijn 

van plan hier een aantal dagen te blijven. 

Dinsdag 30 juni 

Na een lange dag varen is een dag rust ook weer 

lekker. Er staat veel wind en zo nu en dan zijn er 

buien. “s Middags gaan we op zoek naar een 

supermarkt want de voorraad moet weer aangevuld. 

Er is niet al te ver weg een grote AH en daar doen we 

onze inkopen. Terug zijn we net voor de bui weer 

binnen. 

 

 

 

Woensdag 1 juli 



 

Het is droog en in de loop van de dag gaan we toch maar eens even de stad in. Het is niet koud de jas 

hoeft niet aan. Via de Zaadmarkt lopen we even naar de Vaaltstraat, maar Petra Prins is dicht op 

maandag, dinsdag en woensdag. Dan maar de gezellige winkelstraat door.  



  

Bij Blokker een nieuwe pluizenborstel gekocht 

want met katten aan boord is die onontbeerlijk. We nemen een cappucino op een terrasje en keren 

terug naar de haven. 

Donderdag 2 juli 

Vandaag willen we toch weer verder. Er staat nog wel wat wind maar het is droog. Ik ga eerst een 

bakker zoeken want al het brood is op. In de Lange Hofstraat die we de vorige dag gemist hebben 

vind ik wel drie bakkerijen en een slager. Bovendien is er markt op de Groenmarkt. Omdat mijn zelf 

geroosterde muesli bijna op is sla ik op de markt de nodige ingredienten in. Er staat een fantastische 

kraam met van allerhande soorten granen ,noten en kruiden. 

Bij de slager is het lang wachten maar dan heb ik een ribeye en twee worstjes gekocht en aan de 

overkant van de straat ligt een verse krop Bataviasla naar me te roepen. Brood en nog wat lekkers 

voor bij de koffie en zo kom ik met een volle boodschappentas tegen tienen weer aan boord. 

Poort van het mannen en vrouwenhofje uit 1723 



 

Om 10.20 uur verlaten we de haven van Zutphen. Het weer is bewolkt met zo nu en dan heel even 

zon. Omdat we flink stroom mee hebben  varen we in minder dan vier uren naar Hattem. 

De weerberichten voorspellen niet veel goeds en we boeken voor een paar nachten. 

Wel is er een wifi met wachtwoord. We krijgen bericht van Lente dat haar diploma-uitreiking   via 

internet live te volgen is. De wifi hapert natuurlijk om de haverklap maar we krijgen toch nog net het 

cruciale moment waarop Lente haar toespraakje en diploma krijgt te zien.

 

Vrijdag 2 juli 

Luut heeft last van een zere knie en het weer wil ook niet echt meewerken dus gaan we alleen even 

naar het centrum van Hattum. 



 Ik wil wel even naar het bakkerijmuseum, maar als we daar binnenlopen komt er een meneer 

roepen dat het museum gesloten is. 

Als ik zeg dat dat nergens staat en 

dat de deur open was krijg ik te 

horen dat ik beter op de website 

moet kijken en die deur , ja “anders 

kunnen wij er niet uit”. Geen 

hartelijk welkom dus. We gaan maar 

even wandelen. Ik ontdek in een 

tweedehands boekwinkel een paar 

leuke kookboeken voor biijna geen 

geld en daarna zoeken we een terras 

voor een cappuccino. “Bij de 

jongens” hebben ze gebak van 

Holtkamp.  

 

Die naam ken ik van de filmpjes van Cees Holtkamp op YouTube  en van zijn boek. En inderdaad 

geniet ik bij de koffie van een heerlijk stuk chippolatataart. Bij het teruglopen naar de haven ontdek 

ik nog een winkeltje “Twee steekjes los” en daar moet ik natuurlijk even een rondje doen langs alle 

mooie bolletjes wol. 

 Ik maak een heel gezellig praatje met de eigenares 

en kom met nieuwe ideeën en een strengetje katoen/zijde de winkel weer uit. In de haven arriveren 

nieuwe buren en we horen een verontrustend bericht dat er aan boord van één van de boten een 

coronatest gedaan is.’ 

’s Nachts om bijna twaalf uur hoor ik een boel lawaai op de steiger en als ik even later ga kijken rijdt 

er een brancard met patiënt begeleid door ambulancepersoneel in pak en met masker terug over de 

steiger naar de wal. Toch een coronapatient? 



 

 

Zaterdag 3 juli 

Het lijkt wel herfst: regen en harde wind. We gaan niet varen vandaag, maar verlengen nog een dag. 

Ik blijf aan boord, Luut doet een paar boodschappen.  

Zondag 5 juli 

Als we wakker worden is het weer nog niets beter. Het heeft afgelopen nacht hard doorgewaaid met 

flinke uitschieters. Donkere lucht voorspelt regen, geen weer om te varen. Nog maar een dagje 

verlengen dus. De hele dag houden we stormachtige wind met flinke buien. De pijnlijke knie van Luut 

wordt iets beter met de gedwongen rust en ibuprofen. Het quiltprojectje dat ik meegenomen had 

wordt weer weggeborgen want ik kom tot ontdekking dat ik het pedaal van de naaimachine thuis 

heb laten liggen en met de hand naaien is geen optie. Dan maar een stuk weven aan een bandje.  Ik 

heb onderhand het uitzicht in de jachthaven genoeg gezien en hoop dat we morgen weg kunnen.  

 

Camperplek bij de haven 

 

 

ons uitzicht 

 


