Reis met de “Off-Line” 2021
Zaterdag 14 augustus
Om 15.00 uur zijn we afgemeerd bij de
Groninger Motorboot Club, een jachthaven
met goede recensies. Onze plannen zijn
nog iets aangepast, we gaan naar de
Moezel. Ook zullen we morgen niet in
Delzijl overnachten zoals gepland. Als we
namelijk uit Delfzijl naar Herbrum
vertrekken moeten we over groot
vaarwater, de Eems. Maandag wordt het
slecht weer, met harde wind 6 à 7 Bft. Dus
gaan we morgen direct door zodat we nog
met goed weer over kunnen steken.
Zondag in Koblenz!

Wij, Dinie en Peter Oord, als eigenaren van
de ABIM werf te Ossenzijl willen in 2021
een reis naar de Duitse Waddeneilanden
of naar de Duitse Moezel maken. Dit is
afhankelijk van het weer want om naar het
Duitse Wad te gaan vereist toch wel mooi
en stabiel weer. We varen met een ABIMClassic 144 Superior Twin, genaamd “OffLine”, ons nieuwste model.

Zondag 15 augustus
Vandaag willen we een flink stuk varen. De
weersverwachting voor de komende dagen
is dermate slecht dat we vandaag graag de
Eems over willen steken. Na hartelijk
afscheid van de bemanning van de
’Freedom” genomen te hebben vertrekken
we. Delfzijl bereiken we vlot en de Zeesluis
staat al open. Hierdoor zijn we iets voor
laagwater al op de Eems, dus hebben nog
een uurtje stroom tegen. Daarna gaat het
echter snel en "vliegen" we met een
snelheid van 19,5 km p.u. over het bruine
water. Wat is dit water vies, alsof we door
chocolademelk varen!.

Klaar voor vertrek
Donderdag 12 augustus
Om 16.45 begint onze reis, de eigenaren
van ook een ABIM-Classic, de “Freedom”,
gaat ons tot Groningen begeleiden, daarna
moeten we het alleen gaan doen. We varen
vanmiddag naar Echtenerbrug waar de
“Freedom” al op ons ligt te wachten.
Vrijdag 13 augustus
Als we om 10.00 uur uit Echtenerbrug
vertrekken is het druk op het water, heel
gezellig. Het weer is vandaag niet zoals
voorspeld, maar het is wel droog. Gezien
de vooruitzichten neigen we er steeds meer
naar om voor de Duitse Moezel te kiezen.
Voor de Duitse Wadden lijkt het vooralsnog
te onvoorspelbaar. ’s Middags meren we af
aan een eilandje aan het Bergumermeer.

Bruin water
We varen langs Emden waar een grote
autoboot auto's lost en langs de Meyer werf
in Papenburg waar een mega cruiseschip
in de haven ligt.

Bergumermeer
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Autoboot

“Am Wasserfall”
Dinsdag 17 augustus
Ondanks dat we om 8.00 uur vertrekken,
het is best nog koud, zijn we om 14.45 uur
maar 31 km. en 6 sluizen verder. En dan
hebben we nog geluk gehad. Na onze
melding per marifoon bij de eerste sluis
zouden we de 2e schutting krijgen, samen
met een vrachtschip (sluizen zijn 160 mtr.
lang) Toen we om de bocht kwamen en de
sluis in beeld hadden riep de sluismeester
ons op om maar direct met een invarend
schip mee te gaan. Dat scheelde achteraf
anderhalf uur!.

Cruiseschip
Sluis Herbrum staat ook open en zo varen
we achter een vrachtschip snel naar
binnen. Ook de volgende sluis gaat lekker
snel. Helaas heeft onze favoriete haven
Marinapark Emstal geen plekje vrij voor ons
dus vinden we nog 2 sluizen verder een
voor ons nieuwe jachthaven. Het is
ondertussen al 18.55 uur dus bellen we
een restaurant in het dorp dat even later
een heerlijke Griekse grillschotel aan boord
bezorgd!

Dat schip, de "“Senda”", is 100 mtr. lang en
9,60 mtr. breed, de sluizen zijn 10 mtr.
breed. Je begrijpt dat zo'n schip stapvoets
de 6 sluizen in vaart. Ook op de korte
stukjes kanaal tussen de sluizen kon de
“Senda” niet sneller dan 8 km. per uur.

Maandag 16 augustus
Ca. 50 km. en 4 sluizen verder zijn we
aangeland in Lingen bij de jachthaven “Am
Wasserfall”, gelegen in een mooie
omgeving. Het Dortmund Ems kanaal is
afwisselend, soms vaar je door met bossen
omgeven weiden waarop vee graast, soms
vaar je door bos zonder uitzicht. Het
schutten gaat op zich wel goed, alleen
zitten je fenders onder de bagger als je de
sluis uitvaart. Nog 170 km. en 12 sluizen,
dan zijn we bij Duisburg op de Rijn.

Achter de “Senda” in de sluis.
Daarentegen stonden alle 6 sluizen open
toen de “Senda” aan kwam varen, dus
achteraf hoor je ons niet klagen. Nu zijn we
afgemeerd bij het "Nasse Dreieck" de
kruising van het DE kanaal en het
Mittellandkanaal dat naar Berlijn voert. Wij
hebben bijzondere herinneringen aan deze
plek!
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“Nasse Dreieck”

Schiffshebewerk

Woensdag 18 augustus
Vandaag hebben we 93 km. gevaren incl. 1
sluis (Münster) met een verval van 6,20
mtr. Dit is wel het mooiste gedeelte van het
DE kanaal, je vaart heerlijk rustig door
groene weiden en bossen. We liggen nu
voor
een
oud
Schiffshebewerk
Henrichenburg, een lift die tussen 1899 en
1962 dienst deed en de schepen 13,5 mtr.
omhoog bracht richting Dortmund. De
jachten worden nu in een nieuwe lift
geschut, voor de grote schepen is recent
een nieuwe sluis gebouwd met een
afmeting van 190 x 12 mtr. Morgen gaan
we via het Rhein-Hernekanaal naar de Rijn.
44 km. en 5 sluizen met een totaal verval
van 37 mtr.

Donderdag 19 augustus
Het Rhein-Hernekanaal voert ons dwars
door het Roergebied dus, op de goed
verzorgde sluizen na, zijn we daarover snel
uitgepraat.

Oude “Ruhrsluis”
Als we de laatste sluis, de oude Ruhrsluis,
uitvaren is ons hele scherm vol met A.I.S.
labels. Wat varen hier in de havens veel
schepen!

D.E. kanaal

Veel AIS signalen
Om 14.00 uur varen we de Rijn op, hoezo
stroom tegen, we schatten zo'n 5,5 à 6 km.
p.u.! We hoopten een snelheid van 10 km.
per uur te kunnen halen, maar dan is de
tank wel heel snel leeg.

Jachthaven “Henrichenburg”
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De Rijn

“Big Willy”

Snel gaan we terug naar een normaler
toerental. Wat wel opvalt is dat we de
vrachtschepen aardig bij kunnen houden.
Deze varen (geladen) met een snelheid van
ca. 9 à 9,5 km. p.u. tegen de stroom op. Dat
geeft genoeg afleiding dus zullen we ons de
volgende 171 km., tot we bij Koblenz zijn,
niet vervelen.
We meren af in de jachthaven Krefeld,
gelegen in een voormalig grindgat.

Om 14.30 uur varen we de jachthavens van
Hitdorf in, maar dat wordt een tegenvaller.
Door het hoge water is er veel schade aan
de steigers ontstaan en is er geen plaats
voor ons, dus gaan we door naar Keulen.
Al snel zien we de Dom van Keulen en
meren we af in de jachthaven.

De Dom van Keulen
Zaterdag 21 augustus
Nadat we getankt hebben varen we de Rijn
weer op.

Jachthaven Krefeld
Vrijdag 20 augustus
De zon schijnt als we vertrekken en de Rijn
lijkt spiegelglad. Als we de haven uitvaren
vaart er aan bakboord een vrachtschip met
een snelheid van ca 9,5 km. p.u. Die
moeten we bijhouden, dan hebben we een
mooi baken voor ons. Die schipper weet
precies wanneer hij oversteekt en
"verkeerde" wal gaat varen en dat maakt
het voor ons gemakkelijker. Als we langs
Düsseldorf varen zien we " Big Willy" langs
de oever staan. De enorme botenlift
waarmee de grote schepen die aan "beurs
Düsseldorf" deelnemen uit de Rijn getakeld
worden.

Tanken
Het is een prachtige zonnige dag zodat we
onderweg de bimini wegnemen. Genieten
zo lang het kan, is vandaag het motto. We
varen samen op met 2 vrachtschepen
waarvan de achterste ons pas in Bonn
oploopt. Het is dan al 12.30 uur. Na Bonn
begint het Zevengebergte, met de
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Drachenfels bij Königswinter, en maakt de
vlakke omgeving plaats voor heuvels. Wij
varen de jachthaven van Oberwinter in en
besluiten om eerst te gaan zwemmen. Na
het zwemmen zetten we onze fietsen op
het steiger, verkennen Oberwinter en
vinden een leuk Italiaans restaurantje.

Deutsches Eck

Pont bij Köningswinter
Zondag 22 augustus
Als we de Rijn weer opvaren is het droog
en eigenlijk nog best mooi. Dit zou qua
weer de slechtste dag van de week worden
met veel regen. Bij Remagen zien we op
beide oevers nog de pijlers van de in '45
ingestorte brug. 1 daarvan wordt nu
gebruikt als info centrum over de
gebeurtenissen op 17 maart '45.

Rheinlache
Maandag 23 augustus
Vandaag zijn we in Koblenz gebleven, het
is warm vandaag met alleen tussen de
middag een klein regenbuitje. Even lekker
bijkomen, wat schoonmaak en poetswerk
en natuurlijk een bier(tje) op een terras
langs de Rijn. Het internet in deze haven is
uitstekend.

Remagen
Het is rustig op de Rijn en de stroom wordt
sterker, vooral in de smallere gedeelten
tussen de eilanden. Om 14.00 uur zien we
slot
Ehrenbreitstein,
tegenover
de
Moezelmonding, het Deutsches Eck. We
varen nog even verder en meren dan af bij
Rheinlache, een leuke jachthaven op een
rustige plek.

En weer schoon!

Biertje op terras
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Dinsdag 24 augustus
Onder een stralende zon varen we onder
de
kabelbaan,
die
Koblenz
met
Ehrenbreitstein verbindt, door terug naar
het Deutsches Eck, waar we de Moezel
opvaren.

komt. Druivenranken staan keurig uitgelijnd
tegen de steile hellingen en langs de
oevers zien we leuke dorpjes met veel
vrolijk wit geschilderde huizen. De
volgende haven ligt in Treis-Karden die ons
beloond met een kopsteiger met een
werkelijk geweldig uitzicht vanaf ons
achterdek.
Woensdag 25 augustus
Als we om 9.30 uur vertrekken hangt er nog
mist om de heuvels maar beloofd het weer
een warme dag te worden. Om 11.00 uur
meren we af in Cochem, 1e rang precies
tegenover de burcht. Hier blijven we een
aantal dagen liggen.

Deutsches Eck
Sluis Koblenz komt leeg terug, dus kunnen
we de eerste van onze 10 Moezelsluizen
invaren. Het weer is zo lekker dat we
besluiten om de bimini weg te nemen.

Cochem

Zonder bimini
Ons doel, jachthaven Winningen, onder
een enorme hoge brug gelegen, bereiken
we al vroeg, maar helaas zijn er geen vrije
plekken meer.

1e rang, tegenover de burcht

Jachthaven Winningen

Uitzicht vanaf het achterdek

We varen dus gauw weer verder. De
omgeving is zo mooi dat je ogen tekort

Donderdag 26 augustus
Vandaag een heerlijk dagje in en
6

om Cochem doorgebracht. Eerst een leuke
fietstocht gemaakt. Wat opvalt is de stapels
wrakhout langs de rivier. Het hoge water
heeft hier flink toegeslagen.

Na in een bistro gegeten te hebben maken
we een mooie wandeltocht door de bergen
aan deze kant van de Moezel. Het uitzicht
op de burcht is van bovenaf geweldig mooi.
Tijdens de afdaling kom je langs een aantal
afbeeldingen die de kruisiging van Jezus
uitbeelden. Heel indrukwekkend. Als we
goed en wel aan boord zijn horen we een
trompettist spelen. Die staat aan de
overkant halverwege de helling bij een
soort kapelletje te spelen. Waarschijnlijk
doordat hij de heuvels achter zich heeft is
de akoestiek zo goed dat wij hem aan deze
kant van de Moezel nog kunnen horen.

Veel wrakhout
Op de rivier is een boot van de Duitse
Rijkswaterstaat bezig om dit allemaal in te
laden. Op de andere oever zien we tegen
de
berghellingen
steeds
meer
druivenranken staan. We zitten dus echt
midden in het gebied van de Moezelwijnen.
Als je zo omhoog kijkt voel je je wel klein.
De berg op

We voelen ons klein
Tegenover de burcht

De middag brengen we door in het stadje
Cochem waar we alvast druivenranken
voor het thuisfront bestellen. Nu nog zien
dat we die onderweg goed verzorgen zodat
ze heelhuids thuiskomen😉

Afbeelding kruisiging
Vrijdag 27 augustus
Omdat onze kinderen het weekend komen,
blijven we t/m zondag in Cochem. We
hebben vanmorgen eerst wat klusjes

Cochem centrum
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gedaan en zijn op de fiets naar de
supermarkt geweest. De watertank moet
ook gevuld worden, dus samen met een
buurman de slangen aan elkaar geknoopt
om zo de 60 mtr. tussen de kraan en onze
boten te overbruggen. Tussen de middag
hebben we geluncht op een terras vlak bij
de haven. Daarbij hoort natuurlijk een
moezelwijntje en een biertje.

Zaterdag 28 augustus
Vandaag bezoeken we de Rijksburcht. Dit
prachtige kasteel, gebouwd tussen de jaren
1000 en 1100, ligt op een berg op ca. 100
m boven de Moezel. De weg er naar toe
leidt vanuit het midden van het dorp steil
omhoog. Alhoewel het slechts 20 minuten
duurt voordat we boven zijn, is het een
heftige klim. Tijdens de rondleiding vertelt
de gids o.a. dat er vroeger onder de burcht
een zware ketting verankerd was die vanuit
de burcht bediend kon worden, om de
doorvaart op de Moezel te versperren. We
worden rondgeleid door de verschillende
zalen en vertrekken en maken vanaf het
terras foto's van de Moezel met in de haven
een hele kleine "“Off-Line”".

Terras bij de haven
Aan het begin van de avond komen onze
weekendgasten aan. Dinie maakt wat
lekkers klaar en zo zitten we heerlijk op het
achterdek te genieten van het eten en het
uitzicht. Kleinzoon Luca is erg onder de
indruk van Cochem en vooral van de
ondertussen sprookjesachtig mooi verlichte
burcht.

Door de poort

Kleine “Off-Line”

Sprookjesachtig mooi

In de burcht
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Beilstein

Oma en Luca voor de poort
De rest van de middag slenteren we door
het stadje, halen de reeds bestelde
druivenranken op en vermaken ons prima.
Als we ’s avonds om 21.00 uur weer op ons
achterdek zitten horen we opnieuw de
trompettist die vanaf de overkant van de
Moezel enkele nummers op zijn trompet
speelt.

De burcht bij Beilstein
Om 15.55 uur meren we af in Senheim
waar we nog nooit eerder zijn geweest en
het zal tevens ook wel de laatste keer zijn.
Het steiger zit onder de eendenpoep en de
ontvangst in het havenkantoor is ook niet
zo enthousiast. Men begon naar ons
paspoort te vragen, toen naar de
scheepspapieren(?) en gaven ons daarna
de rekening met een bedrag van € 23,50.
Ter vergelijking, in Cochem betaalden we
voor 4 nachten € 52,- ! Maar goed, je moet
alles uitproberen en op de terugreis varen
we gewoon weer door naar Cochem. Later
bleek het dat de haven geen eigendom is
van de Nederlandse campinghouder maar
dat zij de huur moeten innen voor de
gemeente Sennheim.

Zondag 29 augustus
Vanmorgen hebben "de mannen" nog weer
een lekkere wandeling over de berg
gemaakt.

De “mannen” op de berg
Daarna lopen we samen nog even door het
altijd gezellige stadje. Als onze gasten
vertrekken besluiten wij om ook nog een
stukje te gaan varen. We vertrekken om ca.
14.15 uur en varen o.a. langs Beilstein, een
parel aan de Moezel.

Jachthaven Sennheim
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Maandag 30 augustus
Het weer wordt met de dag beter en als we
vertrekken komt zelfs de zon al om de
bergen heen.

afmeren. Het steiger in Traben-Trabach is
door 2 jachten bezet, dus varen we nog een
1/2 uurtje door naar Kröv waar we om 14.30
afmeren

Weer op weg

Zeller Schwarzen Katz

In sluis St. Aldegund mogen we voorin
langszij
een
tot
passagiersschip
omgebouwd vrachtscheepje met een
lengte van 40 meter. Achter ons schuift een
115 meter schip de sluis in met aan beide
zijden misschien nog maar 20 cm. ruimte.

Langs Zell

Langszij in de sluis
De sluizen op de Moezel zijn lang 170 mtr.
en breed 12 mtr. Tijdens het opschutten
hoeven wij niets te doen, dus dat gaat
makkelijk. We passeren Zell, bekend van
de Schwarze Katz wijnen, hier willen we op
de terugweg.

Kröv

Mooi steiger in Kröv
110 meter achter in de sluis
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Dinsdag 31 augustus
Als we om 9.05 uur vertrekken is het nog
een beetje mistig.

In de jachthaven van Schweich
Woensdag 1 september
Als we langs Trier varen komt de zon al te
voorschijn.

Mist
We passeren Bernkastel, ook daar gaan we
op de terugweg heen. Als het meezit bij de
sluizen willen we vandaag een mooi stukje
varen zodat we morgen een korte vaardag
naar Saarburg hebben. Saarburg, aan de
Saar, wordt het eindpunt van deze reis,
daar keren we om. De sluizen staan
allemaal open voor ons, lang leve AIS! Als
we op de AIS zien en op de marifoon horen
hoe de situatie bij een sluis is, dan melden
we ons alvast. Vaak wacht de sluismeester
dan op ons, dat scheelt heel veel tijd. Om
15.30 uur meren we af in Schweich, ook
een plekje met leuke herinneringen. We
hebben vandaag 65 km. gevaren inclusief
3 sluizen in 6 uur en 25 minuten. Saarburg,
here we come!

Langs Trier
Uit sluis Trier komt net een politieboot
gevaren, dus staan de lichten op groen
voor ons. Bij Konz verlaten we de Moezel
en varen de Saar op. Nog 1 sluis en 11
kilometer en wij zijn op ons eindpunt van
deze reis, Saarburg. De sluis Kanzem heeft
haar deuren ook openstaan dus zijn we al
om 12.30 uur in Saarburg. Mooie tijd voor
een lunch op een terras naast de waterval.
In Saarburg loopt midden door het stadje
een watertje, heel steil, met een waterval
die wat watermolens bediend. Erg mooi en
schilderachtig om te zien. Hier vermaken
we ons nog wel even!

Fährturm Schweich
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Sluis Kanzem

De waterval
Donderdag 2 september
Vandaag gaan we weer terug naar de
Moezel. De zon schijnt maar er staat wel
een flinke harde Oostenwind. Het plan om
de bimini weg te halen vergeten we dus
maar. Sterker nog, de tent moet op een
gegeven moment helemaal dicht, zoveel
wind staat er. Sluis Kanzem gaan we door
met nog een jachtje. We passeren de rode
rotsen bij Trier opnieuw en varen door.
Trier heeft geen eigen jachthaven hetgeen
jammer is want het is een hele mooie oude
stad. Trier is al voor onze jaartelling door de
Romeinen gesticht en enkele monumenten
uit die tijd zijn bewaard gebleven. Mocht je
Tier willen bezoeken dan kun je in Konz of
in Schweich afmeren en van daaruit met de
bus naar Trier.

Saarburg vanaf de andere oever

Centrum Saarburg

Rode rotsen
Even later komen we de Patria tegen, waar
ik ooit 2 jaar als stuurman op gevaren heb.
De romp was in die tijd wit wat ik toch
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mooier vind dan dit blauw, maar goed het
schip vaart dus nog steeds.

Genieten van de zon!
M.P.S. Patria

We varen rustig naar de eerste sluis waar
we een halfuurtje moeten wachten. Bij het
dorpje Lieser zien we een mooi en groot
middeleeuws
uitziend
gebouw.
Waarschijnlijk een hotel met heel veel
kamers.

Ons doel voor vandaag is een leuk
steigertje bij Trittenheim, maar dat is bezet
door 2 jachten, dus helaas.
Neumagen-Dhron is nog 5 km. en blijkt een
prachtige jachthaven te hebben. Ook hier
zie je, net zoals in bijna alle Duitse
jachthavens, een hek met een codeslot.
Gooi dat hek dus nooit achter je dicht
voordat je die code weet want dan wordt
het lastig 🙈

Hotel?
Nog steeds liggen er langs de oever stapels
wrakhout, nog als gevolg van het hoge
water.

Hek met codeslot

Wrakhout
Wij varen rustig door langs de mooi
uitgelijnde druivenranken die hoog tegen
de steile hellingen geplant zijn. Al snel zien
we de burcht Landshut op de berg boven
Bernkastel en draaien we de jachthaven in.
De vriendelijke havenmeester geeft ons
een plaats naast de pagodetent waar we

Jachthaven Neumagen-Dhron
Vrijdag 3 september
Na het tanken halen we eerst de bimini
weg, want we willen genieten van de zon.
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vanavond ook kunnen eten volgens hem.
Maar eerst fietsen we naar Bernkastel om
de noodzakelijke foto's te maken. Hier staat
ook het smalste huisje van het dorp, niet te
geloven dat hier ooit mensen gewoond
hebben. Als we later terugfietsen is de
rugtas gevuld met diverse aankopen en
zoeken wij gauw een plekje op ons koele
zwemplateau.
Het centrum van Bernkastel

De Moezel blijft mooi
Het smalste huisje
Zaterdag 4 september
Deze jachthaven zullen we niet snel
vergeten.
De
havenmeester
heeft
gisteravond voor ons gekookt, en hoe! Hij
bereide een geweldige rumpsteak met
gebakken aardappelen, fantastisch. En dat
in de pagodetent naast onze boot!
De burcht Landshut

Havenmeester en kok
Jachthaven Bernkastel

De pagodetent
14

Als we om 9.00 uur willen vertrekken is het
nog te mistig, dus wachten we nog 20
minuten.

Afgemeerd in Zell

Bernkastel in de nevel
Op een groot passagiersschip, dat in de
stad Bernkastel ligt afgemeerd, zijn ABIM
klanten aan boord, Jurgen en Monika Sahl,
die met haar ouders een riviercruise
maken. Uiteraard moeten we daar even
langs om te zwaaien. Ondertussen maakt
Jurgen ook foto's van de “Off-Line” die
volgens hem in de nieuwe folder moeten!

Aan de wijn
Ondertussen krijgen we een apje van
Gonnie en Willie, die dit weekend in
Cochem logeren. Zij zijn hier omdat er een
nieuwe ABIM, hun tweede, voor hen in
aanbouw is en zij volgend jaar ook deze
reis willen gaan maken. Of de koffie al klaar
is wordt er gevraagd, dus gaan we snel
terug aan boord. De rest van de middag
vliegt om terwijl we op het achterdek onze
ervaringen met elkaar uitwisselen.

Jurgen en Monika

Uitzicht vanaf het achterdek
Met dank aan Jurgen
We laten Bernkastel achter ons en varen
door richting Zell. Als we zijn afgemeerd
moeten we natuurlijk een Zeller Schwarzer
Katz drinken, waarbij ik als fervent
bierdrinker natuurlijk niet achter kan blijven.
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Zell in de avond

Dubbele brug

Zondag 5 september
Vanuit Zell naar opnieuw Cochem is 36 km.
en 2 sluizen. Helaas schutten we beide
sluizen samen met de Floralia, een geladen
schip met een lengte van 135 mtr. Het
schutten gaat prima, in- en uitvaren kost
wat tijd, maar in het ondiepe gedeelte van
de Moezel voorbij de sluizen gaat zo'n diep
geladen schip niet sneller dan ca. 7,5 km.
p.u. Op het diepere gedeelte herstelt die
snelheid zich wel, maar het kost gewoon
veel tijd. Grappig is overigens de
nummerplaat van de auto van de schipper.
Hoe krijg je dat voor elkaar?

Mooie dorpjes

Steigertje
Als we Cochem naderen zien we de burcht
van de andere kant. Na afgemeerd te zijn
belonen we onszelf met een drankje en een
portie bitterballen op een terras! Morgen is
het alweer onze laatste dag op de Moezel.

Mooi nummerbord
Onderweg weer wat foto's van leuke
dorpjes gemaakt, het is en blijft hier
prachtig!

Opnieuw Cochem
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Het uitzicht blijft mooi
Met bitterballen

Bij sluis Lehmen zien we een stapel
wrakhout, maar ook een behoorlijk plat in
elkaar gedrukte caravan, herinneringen
aan het recente hoge water.

Maandag 6 september
Vanmorgen zijn we lekker op tijd
vertrokken. Tijdens het varen genieten we
van onze laatste dag op de Moezel. Mooie
dorpjes, oude burchten en wijngaarden
tegen de hellingen, de Moezel blijft mooi.

Wrakhout bij de sluis

Mooie dorpjes

Zelfs een caravan
Als we vlak voor de laatste sluis zijn, sluis
Koblenz, besluiten we om ons verblijf op de
Moezel met nog 1 nachtje te verlengen. Om
13.00 uur meren af bij MWC Koblenz, ca.
400 mtr. voor de sluis. Morgen zien we wel
verder, nu eerst zwemmen😉

Oude burchten
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Laatste overnachting op de Moezel

Stroom mee, op naar Nederland!

Dinsdag 7 september
Nog 1 sluis en we zijn op de Rijn.

Langs Andernach
De laatste sluis op de Moezel
Als we bij het Deutsches Eck de Rijn
opvaren is het plotterscherm vol met AIS
labels, maar achteraf valt het mee.

Burcht bij Andernach
We meren al vroeg af in het plaatsje Porz,
net boven Keulen, en dat in de helft van de
tijd die we op de heenweg nodig hadden.
En wat te denken van het verschil in liters
dieselolie🤣 We liggen aan een steiger met
uitzicht op de Rijn en de mogelijkheid om te
zwemmen. Nou, gezien de hoge
temperaturen vandaag is dat gewoon een
must!

Het lijkt druk op de Rijn
De snelheid neemt nu heel snel toe van 12naar 18 km. per uur en we laten Koblenz
heel snel achter ons. Andernach, Remagen
de “Off-Line” glijdt er met hoge snelheid
aan voorbij.
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Jachthaven Porz

Grote schepen

Woensdag 8 september
Als we Keulen gepasseerd zijn zien we
steeds meer industrie langs de Rijnoevers.
Qua scheepvaart is het af en toe heel druk
waarna het zo maar weer een uur heel
rustig kan zijn. Düsseldorf laat een
gezellige drukte op de boulevard zien en
daar is het ook even heftig druk op de rivier.

Vlak voor Duisburg is dat opnieuw het geval
en denken we even met windkracht 6 op
het IJsselmeer te varen als we in het
schroefwater van de Herkules 2 varen.
Deze duwt 6, met steenkool afgeladen,
duwbakken tegen de stroom op. Wederom
vinden we een leuk jachthaventje met
uitzicht op de rivier. Als we net een frisse
duik willen nemen komt er een groot
passagiersschip voorbijgevaren. Wij zullen
ons vanavond niet vervelen!

Langs Düsseldorf
Groot passagiersschip
Donderdag 9 september
Als we opstaan zien we dat de tent en de
ramen voor het eerst niet nat dat scheelt
minstens een kwartier droogmaken, dus
vertrekken we op tijd. Het wordt al snel
warm dus genieten we van de zon en de
omgeving. Dit gedeelte van de Rijn is veel
drukker dan het deel boven het
Roergebied.
Duwcombinaties
koppelverbanden, zelf een samengesteld
iets dat een windmolen vervoerd, we
komen van alles tegen.

Veel industrie
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Duwcombinatie met 6 bakken

Kalkar
Wesel op km. 815 herinnert ons eraan dat
we alweer 225 km. van Koblenz verwijderd
zijn en nog maar 45 km. van Nederland. Na
Lobith gaan we SB uit en 11 km. later
opnieuw, de IJssel af. Het is zo warm dat
we
besluiten
op
de
voormalige
grindplassen bij Rhederlaag, met uitzicht
op de Posbank, voor anker te gaan. Eerst
snel een frisse duik, dan de Duitse
gastenvlag uit de mast halen, die daar
sinds 15 augustus hangt, en, o ja niet
vergeten, de ankerbal moeten we nog
hijsen!

Veel schroefwater

Langs Emmerich
De Nederlandse grens bij Lobith

Windmolens als deklast
Voor anker op Rhederlaag
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Heerlijk zwemwater

Spooldersluis

Vrijdag 10 september
We vertrekken vroeg, erg vroeg, omdat we
vandaag liever naar huis gaan dan in de
buurt nog ergens overnachten. Het is voor
het eerst in 7 dagen dat de bimini weer
opgezet is. Gisteravond regende het even
en hadden we mooi op tijd de tent weer
dicht.
Bijna thuis
Vlak voor Ossenzijl begint het te regenen,
het komt met bakken uit de lucht. Om 16.30
uur zijn we thuis, we hebben in 4 weken ca.
1.500 km. gevaren in 143 vaaruren.
Daarmee is een einde gekomen aan een
hele fijne reis.
Vroeg vertrek

Langs Deventer
De IJssel stroomt tot Zutphen nog best
heftig, daarna wordt de stroom minder. We
passeren Dieren, Zutphen en Deventer en
verlaten om 12.00 uur, net voorbij Zwolle,
de IJssel. De Spooldersluis opent snel haar
deuren en zo varen we sinds lange tijd weer
op een stroomloos kanaal.
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