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Donderdag 9 mei 2013, 10.00 
uur 
 
Vertrek vanuit onze thuishaven Ascloa voor 
alweer de 10de toertocht. 
Jan en Elly waren woensdagmiddag al 
richting Heel gevaren om daar voor ons 
plaats vrij te houden, waarvoor onze dank. 
We vertrokken met  goede zin, droog weer 
met 7 boten, Stephan en Helga, Kurt, Kathy 
en hondje Lotte, Gunter en Renate, Uwe en 
Christa,  Nes en Nelly met  Marianne en 
Webster,  Jeu,  Andre, Petra en Christina. 
Voor de sluis van Roermond kwam de 8ste 
boot erbij, Leon met de Liberté. 
Leon was die morgen om half 7 vanuit Well 
vertrokken. 
Via sluis Roermond en sluis Linne 
arriveerden we rond half 1 in de Slaag in 
Heel en werden we hartelijk ontvangen door 
Jan en Elly. 
Nes had de boot nog versierd want er was 
een jarige aan boord. 
Nadat iedereen zijn boot had vastgelegd, de 
tafels en stoelen van boord waren gehaald, 
werden we door Nelly, onze jarige, 
getrakteerd op koffie met appeltaart en 
slagroom. 
Natuurlijk werd er uit volle borst voor Nelly 
gezongen. Het feest was alweer begonnen!! 
Na de koffie kregen we een zelfgemaakte 
bowl voor de dames en de mannen een 
lekker pilsje. 
Het weer was voortreffelijk dus we konden 
zoals gepland buiten barbequeën. 
Diverse barbecues kwamen te voorschijn en 
het vlees, salades, sauzen, stokbrood met 
kruidenboter teveel om allemaal op te 
noemen, niemand hoefde honger te lijden.  
Na afloop van het eten werden we verrast 
met muziek die verzorgd werd door onze DJ 
Helga. 

De avond vorderde en het werd toch wel 
iets frisser, maar met wat plaids en fleece 
dekens, wat te knabbelen en natuurlijk de 
nodige drankjes hebben we het toch nog tot 
een uur of negen volgehouden aan de 
waterkant. 
Iedereen ging langzaam aan weer terug 
naar zijn boot, en wat schetst onze 
verbazing: Onverwacht bezoek van oude 
toertochtvaarders Patrick en Marianne Vos 
vergezeld van een tray bier. Tegen tienen 
was ieder weer op zijn eigen boot en sloten 
we een geslaagde eerste toertochtdag af. 
 
 
 

Vrijdag 10 mei 2013 
 
Rond half elf had iedereen ontbeten en was 
klaar voor vertrek. 
Thomas en Claudia die een dag later 
zouden komen hadden zich al gemeld. 
Ze kwamen uit de sluis en zouden op de 
Maas op ons wachten. 
Er stond behoorlijk veel wind, maar bij de 
afvaart ging alles goed. 
De tocht, met  inmiddels 10 boten, naar 
Stevensweert verliep zoals gepland. 
Bij aankomst in de haven ging het 
aanleggen door de zeer harde wind iets 
lastiger, maar iedereen hielp elkaar en 
tegen half een had iedereen weer een plek 
gevonden en werd het havengeld door Leon 
geïnd en afgedragen. 
Er  werd wat gedronken en gegeten en 
tegen 2 uur begon de wandeling naar 
Stevensweert. 
Stevensweert is een oud vestigingsstadje 
gebouwd in een stervorm met leuke en 
mooie oude huizen. De wandeling ging via 
de vesting, door het dorp, langs de Maas 
weer terug het dorp in. 
We kwamen langs een leuk cafe en voor we 
het in de gaten hadden zat iedereen al 
binnen om iets te drinken. Een groep van 
een man of 6 was al vooruit gelopen en 
vond ons cafe ook wel gezellig, dus 
kwamen ze ons ook gezelschap houden. 
Hier heeft iedereen zich tegoed gedaan aan 
lekkere drankjes en hapjes. 



De wandeling werd weer voortgezet. 
Een groep ging naar de friture, de rest  
wandelde terug naar de haven. 
Hier wachtte hun  nog het bier van de 
“Vosjes”. 
Die nog geen frietje hadden gegeten gingen 
samen met Christina ergens iets eten met 
na afloop een lekkere ijsje toe. 
Ondertussen was Marcel en Anne met hun 
boot gearriveerd en was de vloot voor 2013 
kompleet: 11 boten in totaal. 
Voldaan ging ieder naar zijn boot en deed 
ieder zijn ding. 
De tweede dag was weer perfect verlopen 
en konden we rustig gaan slapen. 
 
 

Zaterdag 11 mei 2013 
 
Gelukkig was de wind wat gaan liggen en 
was het droog. 
Enkele wilden in de haven van Maasbracht 
diesel gaan tanken. 
De rest  voer al richting de Boschmolenplas. 
Iedereen had weer een fijne plaats 
gevonden in deze mooi gelegen Jachthaven 
en na wat problemen met de stroom en een 
fikse regenbui gingen we op de koffie met 
cake op de boot van Jeu. 
De meisjes voorin, de mannen op het 
“achterdek”. Jeu had nog nooit zoveel 
vrouwen op zijn bed gehad!! 
De zon kwam te voorschijn en op de steiger 
werden tafels en stoelen gezet. 
Een klein groepje ging een wandeling 
maken, de rest  bleef zich tegoed doen aan 
hapjes en drankjes. 
Tegen vijf uur maakten de meesten zich 
klaar om naar het dorp te lopen om daar 
een bezoek te brengen aan de Chinees. 
Hier stond een heerlijk buffet klaar. De soep 
kregen we aan tafel geserveerd en voor de 
rest konden we heerlijk smullen van het 
buffet. 
Op de terugweg werden nog een paar ijsjes 
gekocht en kwamen we weer voldaan aan 
in de haven. 
Kurt en Kathy moesten toen hun boot 
verleggen omdat ze op een “vaste” plaats 
lagen. 

We hebben ze allemaal geholpen en dat 
probleempje was ook weer opgelost. 
Na een afzakkertje bij Stephan en Helga op 
de boot, konden we de derde Toertochtdag 
weer als een leuke dag afsluiten. 
 
 

Zondag 12 mei 2013 
 
Na afscheid te hebben genomen van 
Gunter en Renate, die al terug voeren naar 
de haven, liep de rest naar Fietscafe de 
Tump om daar te ontbijten. 
We waren iets te vroeg, maar konden al 
vast koffie of thee drinken. 
Het was een zeer goed verzorgd ontbijt,  we 
kwamen niets tekort. 
Spek met eieren, gekookte eieren, diverse 
broodjes, brood, krentebrood, croissants, 
yogurt met vers fruit, muesli en diverse 
dranken, teveel om allemaal op te noemen. 
Teruggekomen in de haven hebben we een 
fikse regenbui afgewacht en iedereen 
startte daarna de motoren. De boot van de 
Engeltjes had wat startproblemen maar 
uiteindelijk kreeg Andre hem weer aan de 
praat. 
Gezamenlijk voeren we via Sluis Heel, 
Lateraalkanaal weer naar onze thuishaven. 
Hier hebben we ter afsluiting bij de boot van 
Nes en Nelly nog wat gedronken. 
Ondanks het matige weer was het toch 
weer een gezellige en geslaagde Toertocht. 
 
 


