
Varen met MS “Jozefien” 

Vakantie 2020 

 

Maandag 6 juli 

Als we wakker worden is de wind flink afgenomen alleen komen vanuit het westen donkere wolken 

opzetten. Die beloven niet veel goeds en inderdaad als ik terugloop vanuit het sanitair gebouw vallen 

de eerste druppels en ik kan net naar binnen stappen voor ik een tweede flinke douche krijg. En zo 

volgen nog een aantal forse buien. Maar geen windstoten meer zoals de in afgelopen dagen en we 

besluiten als het maar enigszins droog wordt dan toch te vertrekken. Doel is Elburg en dat is niet zo 

erg ver. 

Om 11.10 uur maken we los en verlaten de haven van Hattem. Als we stuurboord uit de IJssel  

opdraaien zien we de volgende bui al hangen. 

 

 Het water is zo nu en dan flink woelig en voor het eerst wordt er regelmatig binnen gestuurd. Luut 

zit liefst buiten bovenop achter het stuurwiel en harde wind vind hij niet zo’n probleem. Maar deze 

buien zijn hem ook te gortig. Door passerende schepen gaan we een paar 

keer flink te keer met een grote plens water over de voorkant. Op een 

gegeven moment krijgen we zo’n harde klap dat een deel van de 

kabelaring losschiet van de rand. Gelukkig zijn we dan bijna bij het 

Reevediep. Daar kunnen we voor de sluis even aanleggen en Luut kan de 

boel weer op z’n plaats duwen. Voor de zekerheid aan de voorkant aan 

de leguaan maar een extra touwtje vastgemaakt. Als we weer losmaken 

kunnen we zo de sluis in. Het is hier gelukkig een stuk rustiger dan op de 

IJssel en we komen droog de sluis door. Door deze vrij nieuwe vaarweg 

kunnen we een heel stuk afsnijden en we zijn dan ook vrij snel op het 

Drontermeer. Met nog een paar buien te gaan bereiken we tegen drieen 

de ingang van het kanaal naar Elburg. Het ligt al aardig vol we varen een 

stukje door maar keren al gauw weer om om aan het eerste stuk van de 

steiger aan een vrij plekje af te meren. 



Om 14.55 liggen we vast, net op tijd voor de volgende dikke bui.   

Dinsdag 7 juli  

Er vertrekken al vroeg een aantal jachten en dat geeft ons de gelegenheid een eind verder langs de 

steiger af te meren. Het achterste eind heeft geen wifi en omdat die aan het grootste deel van de 

steiger heel behoorlijk is willen we er toch graag gebruik van maken. Daarna wil ik graag naar de 

markt, maar het begint weer te regenen. Dan maar even de bui afwachten. 

Half twaalf wordt het droog en dan kan ik nog net voor het einde van de markt een rondje lopen. 

Daarna lopen we met onze fietsjes aan de hand door de winkelstraat en haal ik brood bij de warme 

bakker. En ik koop vis: kibbeling en twee gerookte palingen, kost een kapitaal!

 

`s Middags gaan we op bezoek bij Inge/Britt en Anders Nielsen onze Deense vrienden waar we 

contact mee zijn blijven houden sinds onze tocht door België en Noord-Frankrijk. We drinken gezellig 

koffie en praten bij. Anders en Inge-Britt liggen de laatste jaren zomer en winter in Elburg met hun 

schip Kristina. Ze hebben hun huis in Denemarken opgegeven en kortgeleden een camper 

aangeschaft voor familiebezoek.   

Woensdag 8 juli 

Regen, regen het houdt niet op. En het weerbericht belooft ook niet veel verbetering de komende 

dagen. We vermaken ons met een mooi boek en ik weef een stuk aan mijn band. 

Donderdag 9 juli 

We verlengen nog maar een dagje want het regent nog steeds. Hoosde het gister zo nu en dan 

vandaag een venijnige motregen waarvan je in no time kletsnat bent. Maar zo langzamerhand willen 

we wel naar huis. Ook al omdat de vooruitzichten nog niet direct zomers zijn. 

We wachten tot het eind van de middag en gaan dan toch boodschappen doen. Jumbo is aan de 

andere kant van het centrum en ondanks regenjassen worden we flink nat. Op terugweg fietsen we 

nog even naar de Kristina en krijgen koffie van Anders en Inge-Britt. We nemen afscheid en zeggen 



dat we morgen toch een stuk verder willen varen. Ik 

krijg van Inge-Britt een prachtige gebreide baret en 

Luut een gebreide mascotte voor de boot! 

Vrijdag 10 juli 

10.50 vertrekken we uit Elburg. We varen eerst nog 

een rondje langs de Kristina maar we zien Anders 

en Inge-Brith niet dus zetten we koers naar 

Harderwijk. Het weer is fris ,maar we houden het 

grotendeels droog. 

Om 13.10 uur meren we af in Harderwijk. Er is nog 

plek aan de kade van de Gemeentehaven en we 

passen precies tussen twee andere schepen. Het 

weer is opgeklaard en we kunnen in het zonnetje 

op het achterdek zitten. 

 

 
We lopen nog een rondje door het oude centrum. Harderwijk is een stadje met een heel mooi oud 

centrum zoals meer oude Zuiderzeehavens.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 juli.  

Luut gaat ’s morgens even naar de markt fruit halen. Ik ben een beetje duf en blijf aan boord. 

S’Middags loop ik toch een rondje. Ik haal een entrecote en biefstukspiesjes bij de slager. En ik vind 

(toevallig      ) een heel klein wolwinkeltje. Maar als ik binnenstap blijkt het een heel goed 

 

 

 

 

 



gesorteerde zaak te zijn met hele mooie materialen. Ik laat me verleiden tot aanschaf van een 

haakpatroon en materiaal voor een hesje van heel mooi gekleurd katoenen garen. Een lekker werkje 

voor onder het varen, het patroon is simpel ik hoef niet steeds op het papier te kijken. 

De rest van de dag vermaken we ons met 

kijken naar de drukte op de boulevard. Het is echt druk in Harderwijk, de haven is vol. Boten liggen 

op een gegeven moment driedubbel en ’s avonds is er tot laat geroezemoes van volk op terrasjes. 

Wat we deze vakantie niet gehoord hebben zijn de disco’s en dat vinden we helemaal niet erg.  

Zondag 12 juli. 

Het ligt zo gezellig in Harderwijk we knopen er nog een dagje aan vast. De haven werkt met het 

aan/uitsysteem en dat gaat prima. Het is nog steeds mooi weer en we gaan fietsen. Ik heb een kaart 

van de Veluwe en we zoeken een route door de bossen en langs het Beekhuizerzand, een grote 

zandverstuiving. Er groeien prachtige bloemen langs het fietspad, ik maak een paar foto’s 

 





 

Als we terugkomen in Harderwijk hebben we zo’n 38 km gefietst. We gaan nog even bij AH langs 

voor wat boodschappen want morgen willen we echt verder. De weerberichten voor verderop in de 

week zijn weer wat minder en voor morgen geven ze nog mooi weer. 

 


