
Dagboek van de   MARIJAN  .  

Zondag 06 juni
't Is al weer heel de week 's avonds veel later geworden dan gepland ... en de laatste 
voorbereidingen gisteren zijn wel héél erg uit de hand gelopen (pas om 2.00 u. naar 
bed ...) ... dus hebben we besloten om twee uurtjes later op te staan en te vertrekken. 
De wekker doet zijn ding om 6.30 u ... en vanaf 8.00 u zijn wij onderweg. Al met al 
verloopt het nog vrij vlot tot Luxemburg waar – God weet wie – op het idee gekomen is 
om de A6 (voor Aire de Capelle) net dit weekend eens open te leggen. We hebben 
ongeveer alle achteraf baantjes gehad, wanneer we iets voorbij 'Aire de Berchem' 
terug op de A3 richting Franse grens worden afgeleverd. Rond 12.20 u, op het eerste 
benzine station op de 'péage', stoppen we om de auto te tanken en ineens zelf ook 
iets te eten.
Wanneer we vanaf 13.00 u terug beginnen te rijden, wil het voor geen meter meer 
lukken. Bekaf door de opgelopen slaapachterstand, slepen we ons van de éne parking 
naar de volgende ... alwaar de hazeslaapjes al lang niet meer schijnen te volstaan. Na 
een koffie-tje en een koekje, lukt het terug iets beter maar ondertussen geeft de 
GPS aan dat we Port-Camargue, ons doel vandaag, ten vroegste om 20.40 u zullen 
bereiken. Dat zal lastig worden om dan nog onderdak, zowel voor de boot als onszelf, 
te vinden. Even voor Montélimar beslissen we onze route aan te passen en alvast langs 

Alex en Ginette – op de camping in 
Goudarges – te passeren. Zij 
regelen bij Alain alvast een bedje 
voor ons ... en tegen 20.30 u 
schuiven we bij hen aan voor een 
overheerlijke 'Salade Alex'. Wij 
herkennen salade, tomaat, zalm op 
lekkere plakjes brood ... maar het 
geheim van zijn dressing, wil de 
meester niet prijsgeven.
In weerwil van 't aangename 
gezelschap ... kruipen we na 't eten 

toch maar direct in ons bedje.

Maandag 07 juni
Wanneer wij rond 08.15 u komen 
kijken, heeft Ginette al een 
heerlijk ontbijtje klaar getoverd. 
Toch fijn wanneer je overal, eender 
wanneer, op een stel super-vrienden 
kan terugvallen!



't Is al 10.00 u vooralleer we ons eindelijk richting Le Grau-du-Roi, en z'n haven Port-
Camargue, begeven. Ginette en Alex dienen immers om 10.30 u present te geven voor 
een wandeling met de andere camping gasten.
Met hier en daar een beetje oponthoud, komen we rond 12.00 u in Port-Camargue 
aan ... meteen het begin van ons 'grote avontuur'.

1. in Le Grau-du-Roi vind je nergens parking voor een boot op de trailer ... alle 
parkings zijn er gelimiteerd tot 2.00 m doorrijhoogte ... behalve eentje, 
waarvoor een batch vereist is. Dus de auto maar even 'ergens' aan de kant 
gezet en op naar de Capitainerie. Daar leren we dat je best eerst een afspraak 
had gemaakt met het kraanbedrijf om er zeker van te zijn dat de boot ook 
effectief in 't water zal gezet worden. Ook al is juni toeristisch nog maar zus 
en zo, de service bedrijven draaien al op volle toeren. Dus blijft er niets anders 
over dan eventjes te wachten ...

2. vanaf 14.00 u kunnen we terecht bij het kraanbedrijf ... en alhoewel hun 
planning tjokvol staat, zullen ze toch nog trachten een plaatsje voor ons te 
vinden.

3. Wanneer we een half uurtje later, na het afwikkelen van de nodige 
administratie ons naar hun bassin begeven, is de boot al haast van de trailer 

getild nog voor we goed 
en wel stilstaan! Eerlijk 
is eerlijk ... iedereen 
doet z'n uiterste best 
om je verder te helpen. 
Enfin ... we krijgen nog 
wel even wat tijd om de 
fenders klaar te 
hangen ... maar dan 
gaat de MARIJAN 
onverwijld de 
Middellandse Zee in.

4. Wanneer dat achter de rug is, kunnen we terug met de auto en de trailer naar 
de Capitainerie om ons een plaatsje op de parking te verwerven. We boeken dan 
ineens ook maar een plekje in de haven voor de boot.

5. Nu dat geregeld is, is het aangewezen om misschien ook voor onszelf een 
slaapplek te gaan zoeken. Dat vinden we vrij gemakkelijk in 't hartje van de 
haven, in hotel “Le Spinaker”. (www.spinaker.com)

6. Wanneer we uiteindelijk de boot terug zijn gaan oppikken en naar zijn plekje in 
de haven hebben gebracht, kunnen we eindelijk naar ons hotel om nog eventjes 
te verpozen in het zwembad. 

Na een etentje op de kade (Le Bistrot du Port) ... kunnen we eindelijk in bed. (wij aten 
er Gentsche Stooverij1 ... maar dan van een Camarge stier ...!)

1 Ook hiervan kan je het recept opvragen bij Alex ...

http://www.spinaker.com/


Dinsdag 08 juni
Het zonnetje kan misschien nog niet helemaal overtuigen, maar een ontbijtje buiten, 
op 't terras van onze kamer, maakt 
allenszins veel goed. Een beetje 
later in de Capitainerie maken we 
kennis met de meteo ... en de 
weersvoorspellingen zien er voor 
ons niet goed uit. De stevige 
(zuid-)oostelijke wind zorgt voor 
ruwe zee aan de Rhone-monding ... 
en wanneer wij naar Cassis willen, 
moeten we daar wel doorheen. Niet 
getreurd, we verlengen onze 
ligplaats in de haven, we verlengen 
het hotelverblijf en 's namiddags trekken we er met de fiets op uit. Het 
SEAQUARIUM (www.seaquarium.fr) is echt een aanrader, wij zagen er al een paar, 
maar hier liggen toch wel enkele héél mooie aquariums.
's Avonds fietsen we tot net buiten de haven om ons gastronomisch te laten 
verwennen in restaurant “L'Amarette” (www.l-amarette.com). Waauw ... zo'n kwaliteit 
hadden we hier echt niet verwacht. Gewoon: heerlijk.

Woensdag 09 juni
Tja ... wat kan je erover zeggen? De lucht ziet wat grijzer dan gisteren en de wind 
blaast ook al wat steviger. De weersvoorspellingen kloppen dus! 

Da's niet zo erg, dan verkennen we 
straks maar de directe omgeving 
met de fiets. Vervelender is wel ... 
dat de voorspellingen voor de 
volgende dagen eigenlijk niet veel 
beterschap vertonen.
We zullen iets moeten gaan 
beslissen .... ofwel blijven we hier 
'stillekes' afwachten ofwel trekken 
we naar de Ardèche.
We maken gebruik van een extra 
dag Port-Camargue om Le Grau du 

Roi en z'n vissershaven te verkennen.

donderdag 10 juni
Nadat Alex en Ginette hebben bevestigd dat de chalet bij hen op de camping vroeger 
beschikbaar is voor ons, kunnen wij beginnen met inpakken ... Inderdaad, ons bezoek 

http://www.l-amarette.com/
http://www.seaquarium.fr/


aan de Middellandse Zee wordt vervroegd beëindigd.
We beginnen – maar deze keer iets beter voorbereid – terug aan de hele organisatie 

om de boot terug uit het water en 
op de trailer te krijgen.
Al met al valt dat deze keer reuze 
mee ... en rond 12.00 u begeven we 
ons op weg, richting Goudarges.
Het is iets na 14.00 u wanneer we 
op camping Les Amarines II 
(www.campinglesamarines.com) 
aankomen, waar Joëlle en Alain voor 
ons een spiksplinternieuwe chalet 
hebben gereserveerd. Tegen 18.00 
u tovert Alex nog eens met de 

potten en de pannen ... en tegen 22.00 u leggen wij ons te rusten.

vrijdag 11 juni
... hmmm heerlijk uitgeslapen ... en dat was ook eens nodig. Het zonnetje is al van de 
partij en nodigt ons uit om buiten 
op 't terras te ontbijten.
Na 't ontbijt wandelen we eens 
naar Goudarges. Best wel een 
gezellig dorpje met tal van 
winkeltjes, restaurantjes, 
terrasjes ... misschien iets voor 
vanavond.
Bij merkelijk aantrekkelijkere 
temperaturen dan aan de zee, ligt 
het zwembad er uitnodigend bij. En 
nog voor het middageten nemen wij 
een verfrissende duik.
Daar tijdens het eten, het een beetje begint te regenen ... stellen we ons bezoek aan 
Cornillon nog maar eventjes uit. Daarmee hebben we ineens wat tijd om te lezen ... en 
aan ons dagboek te werken!

http://www.campinglesamarines.com/


Zaterdag 12 juni
Het enthousiaste relaas van Ginette over hun bezoek aan Saint Montan, zet ons er toe 
aan om vandaag de auto te nemen 
en eveneens dat stukje Ardèche te 
gaan bezoeken. De trip voert ons 
via Barjac naar Vallons-Pont  
d'Arc ... en vandaar de Gorge de 
l'Ardèche in. Wanneer we de Gorge 
verlaten in de richting van St.-
Rémèze begint het stilaan te dagen. 
Dit baantje richting Saint Montan 
hebben we eerder (zie reisverslag  
Ardeche 2003) ook al eens 
gedaan ... maar toen hebben we 
verzuimd om er te stoppen. Sinds 1969 wordt dit dorpje, puur op vrijwilligers basis 
(zowel handarbeid als financiering), in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het 
resultaat is verbluffend. Letterlijk achter iedere hoek word je 'live' geconfronteerd 
met de Middeleeuwen. 
Een pannekoek later, keren we terug naar de camping.

Zondag 13 juni
Terwijl België zich opmaakt voor alweer een 
verkiezingsronde ... proberen wij Ginette op gepaste 
wijze in de bloemmetjes te zetten. Aanleiding: ... 
verjaardag met rond getal ;-) ...
Om 8.00 u hebben we haar en Alex uitgenodigd voor 
een ontbijtje op ons terras.
En tegen 10.00 u beginnen we aan de echte 
verrassing ... een tripje naar zee.
De eerste etape brengt ons naar Le Grau du Roi – 
voor ons zelf niet echt verrassend – waar we ons 
kunnen onderdompelen in het Fête des Pecheurs. Na 

het obligate rondslenteren tussen 
de diverse kraampjes ... gaan we 
stilaan terug naar ons hotel: “Le 
Spinaker” in de haven van Port-



Camargue. Daar vinden we in én naast het zwembad de nodige verkoeling en verpozing.
's Avonds laten we ons nog een beetje verwennen in L'Amarette ... om uiteindelijk net 
voor middernacht ons naar bed te begeven.

Maandag 14 juni
Terwijl politiek België nog aan het bekomen is van de tsunami-overwinning van Bart De 

Wever, laten wij ons ontbijt 
serveren in het zonnetje op ons 
terras. Zo tegen 10.00 u, beginnen 
we aan de tweede etape van 
Ginette's feestje. We zetten koers 
naar het Oosten ... en in dit deel 
van van het Oude Continent 
betekent dit naar het beter weer 
én ... de Côte d'Azur.
Zo tegen 13.20 u laten we Alex en 
Ginette 'los' in  Saint-Tropez, 
terwijl wij even verder, in Port-

Grimaud, de voorbereidingen voor ons september verlof gaan afwikkelen.
We beginnen stilaan vertrouwd te geraken met de 'drill'. Eerst moet je een beetje 
wachten ... (een afspraak bij het kraanbedrijf versieren ...) ... daarna ... nog een beetje 
wachten (een ligplaats voor de boot reserveren) ... Port Grimaud beschikt over maar 
liefst 3 (drie!) Capitainerie-n, en pas op ons laatste adresje vinden we een 
beschikbare ligplaats. En last but not least ... nu we hier toch zijn, kunnen we 
misschien ineens ook een chalet reserveren op camping “Prairies de la Mer”.
't Is al 18.30 u gepasseerd wanneer we eindelijk onze vrienden terug treffen aan de 
kade van Saint-Tropez. Zij hebben schijnbaar toch ook genoten van hun 'vrije' 
middag, althans dat vertellen shopping tasjes en glunderende blikken ons toch! Ze 
konden trouwens getuigen van een prachtig spektakel: de aankomst van een etape van 
de Giraglia Rolex Cup. (een zeilregatta waaraan zo'n 200 wedstrijdboten deelnemen!)
Na nog een etentje op een Tropeziens terrasje – waarvoor dank Alex en Ginette! - 
keren we, moe maar voldaan zoals dat heet, terug naar onze chalet op de camping. 't 
Is bijna middernacht wanneer we onder de wol kruipen, maar wij hebben allenszins van 
dit uitje én het gezelschap genoten!

Dinsdag 15 juni
Verrassend vroeg worden we spontaan wakker ... en in plaats van ons nog eens om te 
keren, het getokkel op ons dak belooft niet echt véél goeds, staan we direct op. We 
zijn gisteren immers vergeten om brood te voorzien, we kunnen dus best eerst en 
vooral naar het dorp om verse voorraad (brood en koeken) in te slaan.
We pikken ineens ook maar een krantje op ... we zijn eigenlijk wel benieuwd naar de 



diverse reacties op de overwinning van Bart De Wever's NV-A.
Daar het weer toch een beetje grijs blijft vandaag (da's een leukere omschrijving 

voor NAT), is dit misschien de ideale dag 
om een bezoekje te brengen onder de 
grond, aan l'aven d'Orgnac 
(www.orgnac.com).
L'aven d'Orgnac is een spelonk, geen 
klassieke grot, in die zin dat haar 
natuurlijke toegang enkel door een 
vertikale krater in het landschap gevormd 

wordt. Hierdoor vind je er enkel druipsteen 
afzettingen en geen enkel spoor van pre-
historisch leven. Ze werd in 1935 ontdekt 
en sinds 1938 toegankelijk gemaakt door 
het dynamiteren van een toegangstunnel. 
Vandaag zijn 3 van de 30 zalen toegankelijk 
voor het publiek. De volgende zalen zullen 
pas veel later toegankelijk worden 
gemaakt, ten einde de originele staat te 
kunnen bewaren voor toekomstige generaties. 
L'aven d'Orgnac is heel erg on-frans: een echt mooie infrastructuur met een zeer 
interessante rondleiding, perfect georganiseerd dus.

Woensdag 16 juni
Een héle vakantie ... en niet varen, 
dat kan niet! Hier in de Ardèche 
zijn er genoeg mogelijkheden. 
Vandaag kiezen wij voor een 
afvaart van de Cèze (www.ceze-
canoe.com). Deze voert ons van 
Goudarges naar Cazernau ... zo'n 7 
kilometer verder.
Verrassend veel moois biedt de 
Cèze ons hier. Naast mooie 
landschappen, mogen we ook 
genieten van diverse vogels.

http://www.ceze-canoe.com/
http://www.ceze-canoe.com/
http://www.ceze-canoe.com/
http://www.orgnac.com/


's Namiddags lukt het ons eindelijk 
om eens naar Cornillon te gaan. Een 
héél authentiek dorpje, dat her en 
der een schitterend panorama over 
de Cèze-valei biedt.
Op de terugweg kiezen we ervoor 
om nog een ommetje langs de 
Cascades du Sautadet (bij Roque-
sur-Cèze) te maken. Hier heeft de 
Cèze zich gedurende duizenden 
jaren door het gesteente gesleten 

en er een uniek natuur-fenomeen 
achter gelaten.
's Avonds, na het avondeten, gooien 
we ons in een echt 'jeu de boule'-
duel. Wanneer de zon al een tijdje 
onder is, moeten we de strijd bij 
een onbesliste 1-1 staken ...

Donderdag 17 juni
Ai ... wat gaat de tijd toch snel, 't is ondertussen alweer onze laatste vakantiedag in 
de Ardèche. Het onweer van 
vanacht moet nog weggeblazen 
worden uit de valei ... en in 
afwachting van de verwachtte 
opklaringen, gaan we eerst nog even 
shoppen. Thuis, tijdens het 
werkjaar, heeft Marijke daar 
nauwelijks tijd voor.
's Namiddags noopt de brandende 

zon ons 
toch nog 
tot een 
duik in 't zwembad. Als in de Ardèche het zonnetje er door 
komt ... brandt het ineens flink door!



Vanavond laten we ons nog eens een keertje overdonderen door Alex' keuken-
truukjes. Deze keer heeft de chef 
geopteerd voor een verse zalm in 
't voorgerecht en een Provencaalse 
barbeque met varkens saté als 
hoofdschotel. Heerlijk! Tussen het 
voorgerecht en de hoofdschotel, 
maken we van de beschikbare tijd 
gebruik om ons “jeu-ke” af te 
werken. Uiteindelijk moet de 
'jeugd' met een nipte 13-10 het 
beslissende spel prijsgeven. 

Vrijdag 18 juni
Aan alle schone liedjes ...
Ook voor ons dus, en bijgevolg dient de steven weer naar het Noorden gericht. Ach, 't 
is misschien niet allemaal volgens planning verlopen, maar we hebben er niet minder 
van genoten.
En ... in september doen we een nieuwe poging om de Middellandse Zee varend te 
bedwingen.

Tot dan!
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