
Corsica 2009

Situering:
Na prachtige vakanties in 2007 en 2008, keerden we in 2009 nog eens terug naar Corsica.

Vorig jaar op de terugweg naar huis – na een tussenstopje bij Alex en Ginette (Goudarges) – rijpte 
het plan om de volgende vakanties anders gaan aan te pakken. We hadden nu al enkele jaren de 
omgeving verkend met de motor ... om bijna steeds uit te komen aan de waterkant. Waarom blijven 
ontkennen, ... we wilden naar 't water.

Teruggekomen in Belgie ben ik begonnen aan de voorbereiding voor het examen om het vaarbrevet 
te halen ... en aansluitend de praktijk cursus gevolgd.

Van zodra die formaliteiten achter de rug waren, zijn we beginnen rondkijken op het internet naar 
de mogelijkheden om in Corsica een boot te huren.

In de laatste rechte lijn naar onze vakantie (01 mei 2009), hebben Marijke en ikzelf nog een praktijk 
cursus gevolgd ... en die is Marijke zo bevallen dat er ineens geen plaats meer was voor de motor 
tijdens onze vakantie. 

En zo ... zo begonnen wij aan onze eerste vaarvakantie ('t is te zeggen ... zelf én actief varen).

Verslag:
... volgt later nog ...

Conclusies:
– een vaarvakantie (hoe kleinschalig ook!), bracht ons alles wat we er van verwacht hadden. 

We hebben zin in meer!

– Huren in Corsica is minder vanzelfsprekend als het lijkt. De verhuurders die we vonden op 
het internet, vonden we nooit terug op het terrein ... de 
verhuurders op het terrein hadden nooit het type boot dat wij 
eigenlijk prefereerden ...

– de eerste boot, een Arimar 730 met 220 pk Suzuki er achter, 
was best wel chique (als kennismaking), met zekerheid 
indrukwekkend ... groot, maar een slokkop wat z'n 

brandstofverbruik betreft.

– De tweede een Jeanneau Leader 595 met 115 pk 2-takt erachter, leerde 
ons dat een 2-takt motor echt wel veel meer lawaai maakt dan een 4-
takt. Van het concept 'Cuddy cabin' waren we dan weer wel 
gecharmeerd. 

Impressies:
... volgens later nog ...
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