
Varen met MS “Jozefien”

Vakantie 2021

Week 2

Zaterdag 12 juni 2021

Omdat er op de randmeren een windkracht vier verwacht wordt willen we vroeg weg. Kwart 
voor zes ben ik wakker en na een ontbijt en opruimen start Luut de motor om 7 uur. 

7.10 uur varen we de Eem uit, het is dan nog heel rustig en er is nog niemand op het water

Om 8.40 leggen we aan voor de sluis in het Nijkerker Nauw. Er ligt ook een binnenvaartschip 
te wachten. De 
sluiswachter vraagt of 
de schipper het goed 
vind dat wij voorin gaan 
en dat is prima. Wij blij 
want het schip is zwaar 
geladen en als die vlak 
voor je bij het uitvaren  
gas geeft dan kolkt het 
behoorlijk in de sluis.

Om 9.50 meren we af in
Harderwijk. Achter de 
brug is nog net een 
plekje vrij aan de kade.



Zondag 13 juni 2021

Het lijkt al weer een dag met mooi weer te worden. Vandaag willen we fietsen op de 
Veluwe. Om elf uur stappen we op de fiets. Met de herinnering aan Zaandijk heb ik koffie in 
de thermosfles en koek en een broodje mee voor onderweg. We missen zoals wel vaker het 
eerste knooppunt maar na een eind teruggefietst te zijn vinden we toch nummer 11. Het is 
uitgezocht fietsweer en algauw zijn we bij een bospad dat even verder langs een grote 
zandverstuiving voert.
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 Onderweg staat midden in 
het bos ineens een ijscokar en ik trakteer me op een boerenjongensijsje. Luut is geen ijseter. 
Een stuk verder vinden we een leeg bankje en we drinken koffie en eten meegebrachte koek 
en brood op. Het laatste deel van de tocht voet door lanen met grote villa’s en gemaaide 
veldjes. Daar is het ook prachtig. Als we weer bij de boot zijn hebben we er zo’n 35 km 
opzitten. Niet gek voor mijn doen en mijn accu heeft nog stroom want ik heb een stuk 
zonder ondersteuning gefietst.

Maandag 14 juni 2021

10.10 uur We vertrekken uit Harderwijk en koersen richting Elburg.

Het is niet erg ver en om 12.30 uur zijn we afgemeerd aan de graskant van het kanaaltje naar
Elburg.

We gaan ’s middags een drankje halen bij onze Deense vrienden: Anders en Inge-Britt 
Nielsen. Na een reis met hun camper door Denemarken zijn ze weer aan boord van de 



Christina. Het is heel gezellig, er komt nog een stel Denen op bezoek en Inge -Britt heeft het 
heel druk met vertalen. Ze spreken wel wat Engels maar van hun Deens maken wij niet veel.

Dinsdag 15 juni 2021

Ik heb op de knooppuntenapp een fietsroute uitgestippeld en nadat we ’s morgens eerst 
naar de markt zijn geweest stappen we op de fiets om de omgeving eens wat beter te 
verkennen. Waar we een landschap met veel weiland en open gebied verwachten klopt het 
beeld dat we door de kaart gekregen hadden helemaal niet. Heel veel groen, prachtige 
bermen en schitterende landgoederen. 

We fietsen door het landgoed Schouwenburg. De rododendrons zijn jammer genoeg 
uitgebloeid. Als ze in volle bloei staan moet het een prachtig gezicht zijn want het zijn er heel
veel. Van Schouwenburg steken we over naar Landgoed Zwaluwenburg. Het kasteel krijgen 
we niet echt te zien maar we belanden wel bij de A.Vogeltuin. 





Een tuin waar allerlei medicinale planten gekweekt worden. We maken een praatje met de 
tuinman . Hij kan ons heel wat vertellen over de planten en waar ze voor dienen.

Na thuiskomst zien we Anders en Inge-Britt nog even en zeggen vast gedag. Morgen gaan we
weer verder.

Woensdag 16 juni 2021

We maken vaar gereed want we willen niet te laat weg. Fietsen weer op het achterplateau, 
maar o schrik de kabel schiet los van de lier waar we mijn electrische fiets mee op het 
zwemplateau tillen en de fiets verdwijnt in het water. Ik duik de kajuit in om het dregje te 
zoeken wat Luut van Rixt cadeau heeft gehad en na een paar slagen heeft Luut beet. De fiets 
komt weer boven water en heeft op het oog niet veel schade. 



Of het motortje en display het nog doen zullen we later zien.

Om 9.55 maken we los en varen nog een rondje in de haven om de Christina en opvarenden 
te groeten en daarna zijn we weer op pad. Via het Veluwemeer varen we naar de nog 
nieuwe Reevesluis. 

Er liggen al een aantal jachten te wachten en we komen naast een enorme catamaran en dat
past maar net. Na de sluis gaan we al gauw stuurboord uit naar het Reevediep. 

Dat is een kortere verbinding met de
IJssel die nog niet zolang geopend is. Na



de Scheeresluis komen we op de IJssel. Voor vandaag is het genoeg en we besluiten in de 
Kamper Bovenhaven te gaan liggen.

 Het is warm maar een beetje wind van de IJssel is aangenaam
en zo is het goed uit te houden. ’s Avonds krijgen we visite van
de dochter van mijn nicht Ruth met haar echtgenoot: Amber en
Jim. We drinken een drankje op de steiger en ik geef
rondleiding door onze “Jozefien”. Ondanks de warmte slapen
we ’s nachts goed.

Donderdag 17 juni 2021

Het was in Kampen goed verblijven maar te warm om de stad
in te gaan. Na een douche in het mooie “Bad ûus” maken we
los en om half tien varen we weer op de IJssel. We gaan eerst
tanken dus een eindje de IJssel af. Even voorbij Kampen ligt een bunkerstation.
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100 liter diesel gaat er in de tank en we kunnen weer even vooruit. We besluiten richting 
Meppel te gaan en varen tegenover Kampen het Ganzendiep in . Daar komen we voor een 
sluisje met hefdeuren maar we kunnen zo invaren. 

We worden vlot geschut en varen een mooi gebied in: het Kampereiland. We zien langs de 
oever de prachtigste huizen met serres en een eigen boot voor de deur.



Daarna wordt het landelijk: weilanden met koeien en schapen. Stuurboord uit komen we in 
de Goot en daarna komen we op het Zwarte Meer. Onder de wal varen we door het 
Scheepvaartgat naar het Zwarte Water . We kijken even of er plaats is in Zwartsluis maar het
ligt vrij vol en omdat het erg warm is besluiten we nog een poos door te varen. We gaan 
onder de brug door en door de openstaande sluis het Meppelerdiep op. Daar is niet veel 
gelegenheid tot aanleggen, alleen jachthavens  We gaan richting Meppel en willen door tot 
Havelte in de Drentse Hoofdvaart. Je moet daar geen haast hebben want het is wel eens 
even wachten voor een sluis of brug. Er zijn daar nog brugwachters die met de hand de brug 
of sluis bedienen en de eerste brugwachter vertelt dat ze te kort mensen hebben en het dus 
wel eens even duurt omdat één brugwachter van de ene brug naar de andere moet. De 
Paradijssluis heugt ons nog van vroeger dus we leggen voor en achter een lijn om de bolder. 



Hij kolkt inderdaad flink en we liggen zo maar een paar meter hoger. Voor de eerste brug bij 
Havelte meren we af, het is mooi geweest. We kunnen een stoel op de kant zetten en ik ga 
lekker in de schaduw zitten lezen. Het is veel te warm om te koken dus haalt Luut bij de 
Chinees Babi Ketjap en saté.

Vrijdag 18 juni 2021

We krijgen in de vroege morgen een bui, maar die is kort en hevig. Daarna is het weer 
vochtig warm. Ik wil eerst mijn fiets uitproberen en als hij niet goed is naar de fietsenmaker. 
Die zit niet ver van de boot. Als ik de accu in de fiets heb gezet gaan er geen lampjes branden
dat is niet goed. Maar als ik opstap ondersteunt hij wel maar op maximum en dat gebruik ik 
nooit. Het laat zich niet regelen. We zoeken de fietsenmaker op. Als we ons verhaal vertellen
is hij somber over de vooruitzichten. Er is overal water in gekomen en dat is op den duur 
funest voor de hele fiets. De enige raad die hij kan geven is het display open te maken en dat
goed te laten drogen, misschien dat dat iets oplevert. Verder kan hij niets voor ons doen. We
zoeken een terrasje op in Havelte en bestellen cappuccino met cheesecake en appelgebak 



(troostvoedsel). Terug bij de boot besluiten we door te varen naar Dieverbrug. Daar is 
stroom zodat ik eventueel mijn föhn kan gebruiken en als er plaats is achter de sluis willen 
we daar een paar dagen blijven. Na vier sluizen en een aantal bruggen die allen vlot met de 
hand bediend worden meren we af achter de sluis bij Dieverbrug. Ook deze sluis gaat flink te
keer, een leuk schouwspel voor de kijkers op de bankjes aan de kant. “s Avonds krijgen we 
een paar dikke hoosbuien met onweer, daarna koelt het wel wat af. 



Zaterdag 19 juni 2021

We doen boodschappen in Diever en daarna bel ik Boersen fietsenwinkel in Schagen. Ze zijn 
dealer van Nimoto.  Na mijn verhaal komt hij tot hetzelfde oordeel als de man in Havelte en 
Hij vertelt ook dat de Nimoto fietsen niet meer gemaakt worden. Hij heeft nog wel een 
tweedehands staan en wil  die wel rijklaar maken om aan ons te verkopen. Hij zal volgende 
week bellen. We wachten het af.
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