Vakantie 2002 met de “ La Luna “
Op Zondag 28 juli om ca. ½ 10 vertrokken uit de haven voor een welverdiende vakantie met
het hele gezin ( Henry, Anneke. Henry Jr. Barry, en Dylan).
Met een graad of 28°C. Was het heerlijk weer voor het begin van de vakantie, we zouden de
eerste nacht naar Warmond aan de Kaag gaan en bij Jachthaven Cico overnachten, Nol
Veenman ( van de Therese ) met z’n vrouw en een stel kennissen waren daar ook, dus was het
’s-avonds onder het genot van een bakkie gezellig babbelen daar op de Jachthaven Cico.
Maandag 29 juli
Als je met je ogen knipperde dan liep het zweet al van voorhoofd af zo warm was het, dus
besloten we maar om niet te lang te gaan varen, de westeinderplassen was van de kaag af ver
zat . Dus konden we voor de rest van de dag wat zwemmen en met de rubber boot een beetje
spele-varen. We hebben de BBQ in de hens gestoken en lekker gegeten aan een eilandje.
Overnacht bij Jachthaven de Graaf aan de westeinder.
Dinsdag 30 juli
Om Ca. 10 uur vertrokken richting Vinkeveense plassen, een heel mooie tocht via de Amstel
en Oude Waver. Dit is nu genieten van het mooie Nederland. Bij de Proosdijersluis de plas op
Het weer veranderde snel en ’s-avonds regen, het koelde gelukkig wat af want het was ook
vandaag weer erg warm geweest. Overnacht hebben we Bij Jachthaven Omzicht.
Woensdag 31 Juli
Na een poosje rond gevaren te hebben op de plas zagen we een eilandje te koop liggen, het
zag er leuk uit dus even aanmeren om te kijken, zouden we, of zouden we niet, Ja we doen
het! Het jasje uit de boot en Keurig over het bordje Te Koop gehangen, Zo die hebben wij
mooi gehuurd voor een dag! Zo kost het niet veel.
Om een uur of 3 toch maar vertrokken naar de Loosdrechtse plassen, hier waren we vorig jaar
ook al eens geweest en de Kinderen wilden er weer graag heen, omdat er bij de Jachthaven
een Camping met Zwembad bij was.
Toen we ’s-avonds aankwamen bij Mijnden bleek het zwembad gesloten te zijn en ging ook
niet meer open, het was de winter ervoor kapot gevroren, je begrijp wel het was er gelijk geen
“zak meer aan” ( volgens de Kids ). Wel Overnacht bij Jachthaven en Camping Mijnden.
Donderdag 1 augustus
Hiep Hiep Hoera onze Barry is vandaag Jarig en wordt 11 Jaar!!
Dus eten we traditiegetrouw de man een moorkop op.
Na een litertje of 40 water uit de brandstoftank getapt te hebben ( per ongeluk water in de
dieseltank gegooid ) vervolgde we onze reis, de Vecht op varen richting Muiden dit is altijd
een mooie route en wie hier nog niet overheen is gevaren, raad ik dit echt aan, prachtige tocht
met veel natuurschoon, alleen het weer zat ons vandaag niet mee zo’n 70% van de dag regen
gehad. Gegeten en overnacht in Muiden bij Jachthaven Westzeedijk.

Vrijdag 2 augustus
We zijn er toch, dus ’s-ochtends eerst een bezoekje en rondleiding in het Muiderslot gehad,
Leuke rondleiding, en de jongens steken er misschien nog wat van op ook.
Koffie gedronken in de kasteeltuin, wat bootschappen gehaald en onze reis weer vervolgd,
over de randmeren richting De Eemhof ( van centerparcs ), we hadden de boot nog niet
fatsoenlijk aangelegen of de mannen stonden al te springen om naar het ( subtropisch )
Zwembad te gaan, hier hebben ze coole glijbanen vertelde ze me.
Nou Coole prijzen ook, de entree is 18 euro per persoon en of je nou ’s-Ochtends komt of om
een uur of 5 zoals wij vandaag maak niks uit, gewoon 18 euro meneer v.d. Lans!
Nou kinderen daar begin papa nu en nooit niet aan, ik ga toch zeker geen 90 euro betalen om
een paar uurtjes in het zwembad met m’n gezin te zitten. Voor ik het gezegd had tegen de
jongens zaten ze al in het zwembad, ga gemakkelijk pa gewoon effe over het hekkie klimmen
als die vent niet kijk! Oké het klopt niet maar hier vragen ze toch zeker zelf om met die
woekerprijzen. Nu pakken ze niks euro!
Zaterdag 3 augustus
We hadden het beloofd we zouden hier een dagje blijven, en achteraf kwam dat nog best uit
ook want het weer was bar en boos het kwam met bakken uit de hemel, dan zit je toch lekker
in zo’n subtropisch zwembad, en zeker als je met z’n vijven bent en maar 1 kaartje hoeft te
kopen de kinderen inclusief Anneke over het hekkie ( heb nog wat spannends ook ).
En ik kocht keurig een kaartje. ’s-Avonds lekker gegeten en overnacht in de eemhof.
Zondag 4 augustus
Om een uur of ½ 12 vertrokken uit de eemhof verder de randmeren op, Langs het dolfinarium
gevaren en om een uur of 5 aangemeerd bij Camping en Jachthaven Riviera het zag er leuk uit
en we kregen een mooie ligplaats aangeboden met een mooi grasveld erbij, maar dan moesten
we de havenmeester beloven dat we minimaal 3 nachten zouden blijven, nou laten we dit dan
maar doen, er is hier tenslotte zat te doen voor de kinderen, en het is aan te lopen naar
Sixflags Holland.
Woensdag 7 augustus
Vandaag zouden we onze reis weer vervolgen, we hadden het hier wel weer gezien, ondanks
dat het een leuke Camping en Jachthaven was met vriendelijke mensen.
De randmeren af gevaren en bij Ketelhaven de Hoge vaart op richting Almere.
In Dronten overnacht bij de watersport vereniging, leuke haven en vlakbij het winkelcentrum
van Dronten.

Donderdag 8 augustus
Als je van Rust en natuur houdt, raad ik je aan ook hier een keer te gaan varen van Ketelhaven
tot aan Almere-buiten zijn we zeggen en schrijven 2 pleziervaartuigen tegen gekomen, ikzelf
hou hier wel van maar de kinderen begint de verveling gauw toe te slaan.
Bij Almere-Buiten zijn we het markermeer overgevaren, dit is best wel een aparte ervaring,
het is toch knap breed en het lijkt wel of je op zee zit, Anneke vond het maar niks, de
kinderen en ik vonden het wel leuk beetje wild water.
Om ca. 7 uur kwamen we aan in de haven van Volendam, Als je hier nog nooit geweest ben
zoals wij is dit erg leuk wat een boten lagen hier nou toch, alleen een plaats nog dat ga niet
mee vallen hier.
Ik heb hem even op een plaats gelegd waar een groot bord bij hangt met de tekst “ Verboden
aan te liggen “ ahumm niet voor ons zeker, even aan de havenmeester vragen, en warempel
we mochten er nog blijven liggen ook ! ’s-Avonds een heerlijk restaurantje gepakt en even
over de boulevard gelopen. De nacht was wat onrustig hier maar ja, dit nemen we maar op de
koop toe.
Vrijdag 9 augustus
Van Volendam via Edam, Monnikendam, Broek op Waterland, naar Amsterdam gevaren een
bijzonder mooie tocht. We wilden bij de Sixhaven overnachten hier had ik wel eens wat van
gelezen dat het een zeer leuke haven was en het er erg gezellig kan zijn, echter hij lag om 4
uur ’s-middags al helemaal vol, dus maar doorgevaren naar Nieuwdam en daar overnacht, was
niet veel aan deze haven. En in de omgeving was ook weinig te beleven.
Zaterdag 10 augustus
Om een uur of ½ 11 vertrokken uit de Jachthaven we zouden door het centrum van
Amsterdam gaan varen dus de boel moest platgegooid worden om onder de lage bruggetjes te
varen, dat is nu weer een voordeel als je uit het Westland komt.
Superleuke tocht gemaakt door de deze grachten, ( prinsengracht , herengracht enz. enz.)
alleen even op de rondvaartboten letten want die denken dat ze de enige zijn op het water.
Via Ouderkerk a/d Amstel weer naar de Vinkeveense plassen gevaren, het eilandje lag nog te
koop en het was gras was gemaaid en het zag er keurig uit, ik zeg tegen Anneke, dat zullen ze
vast voor ons gedaan hebben laten we hier maar overnachten.
Zondag 11 augustus
Heerlijk geslapen aan zo’n eilandje, even met de rubber boot naar de jachthaven gevaren om
te douchen, Wifried lag hier ook met zijn boot, maar hij sliep nog die luilak!
Om een uur of 10 kwamen onze vrienden langs voor een dagje met de kinderen, deze hebben
hun dag wel gehad de rubberboot maakte overuren wat een genot dit jonge grut aan de gang te
zien.
‘s-Avonds in het restaurant gegeten bij de Jachthaven de Roef dit raad ik echt geen mens
aan een heel dure prijs voor een zeer slecht maal!

Maandag 12 augustus
De heimwee begon toe te slaan, en weer was ook maar zo zo het was niet echt slecht maar van
een hele mooie zomerdag was ook geen sprake, dus besloten we om richting huis te varen.
Mooie tocht via Wilnis over de Grecht richting Bodegraven, de oude rijn op, ik had wel eens
van Rinus gehoord dat dit ook mooi varen is nou daar heb hij zeker gelijk in, echt een mooie
rit.
Ik weet niet of het alleen aan ons gezin ligt, maar waar we ook zitten en we gaan richting huis
na een paar dagen of weken dan moet dat ook zo snel mogelijk ook, gas erop dus!
Het allemaal niet zo veel zin gehad dat doorvaren want we kwamen precies onder etenstijd
aan bij de sluis, dus gingen wij ook maar even een patatje halen, het duurde wel erg lang die
pauze van de sluiswachters ik heb ze maar gebeld om te vragen of ze me er a.u.b. door wilden
laten gaan, na nog eens drie kwartier wachten gingen ze de sluis bedienen en konden wij
verder. Het was echter al 10 uur in de avond geworden toen we bij Drievliet aan kwamen we
zijn hier maar blijven slapen want doorvaren had toch geen zin meer .
Dinsdag 13 augustus
Na het ontbijt zijn we omstreeks 10 uur gaan varen richting haven, Harry en Joke met Jan
Torenstra en Helen kwamen we in de Zwet nog tegen die gingen nog heerlijk een paar daagjes
weg, nou wij waren weer lekker thuis !
We hebben een hele leuke vakantie gehad, zeker als dit ook nog eens van je kinderen te horen
krijgt, pap en mam het was echt gaaf hé.

