
Dagboek van de   MARIJAN  .   (deel 2)

Zondag 05 september
Het hoe en waarom blijft ook voor ons onduidelijk ... maar we hebben het onszelf ook 
nu weer niet gemakkelijk gemaakt. Vorige zaterdag zijn we met de renovatie van de 
badkamer begonnen, en dat valt nogal letterlijk te nemen. Na het verwijderen van 
meubels en toestellen is de hele badkamer gestript tot op blote muren en beton. Om 
het ons niet te moeilijk te maken, zijn wij dan maar een weekje gaan logeren in B&B 
“De Grote Kievit” (www.degrotekievit.be). Goed geslapen? Ja, uitstekend! Veel 
geslapen? Nee!
't Was iedere avond ver na middernacht vooralleer we in bed lagen en daar onze 
gastheren Jan en Marc ons niet zonder ontbijt lieten vertrekken, moesten we dus nog 
een kwartiertje vroeger opstaan dan gewoonlijk. Maar wat een heerlijk ontbijt was 
dat toch weer iedere keer!
Om een lang verhaal kort te maken ... zondag ochtend om 04.45 u. staat er voor ons 
een ontbijt met spek, ei, vers fruitsap, smoothie ... enz. ... klaar. Toegegeven, toen we 
rond 8.00 u. onze eerste tussenstop in Luxemburg maakten, volstond een tasje koffie 
nog ruimschoots!
Na iets meer dan 12 uur rijden, komen we tegen 18.00 u. aan op onze bestemming: 
camping Rivierra Village in Port-Grimaud. Na het lossen van de bagage, is het de 
hoogste tijd om een parkeerplekje te zoeken voor de boot. Da's geen probleem, 
gewoon 'eventjes' afspreken aan de receptie ... en daar zal iemand je wel begeleiden 
naar een geschikte plaats. Die plaats, die was inderdaad héél geschikt ... de weg 
erheen ... dat was andere koek. Zo'n camping ... en zeker de verbindingswegen, is 
hélemaal niet voorzien op een trailer van 8 m. ... die bovendien ruim 2,40 m. breedte 
laat optekenen. (de begeleider gebruikt immers een golf karretje ...!)
Na 't avondeten trakteren we ons zelf op een welkomstdrankje op een terras met 
uitzicht over de golf. Het is immers een prachtige avond.
't Is alweer middernacht geweest, wanneer we ons bedje opzoeken. 
...

http://www.degrotekievit.be/


Maandag 06 september
Echt overtuigend is het zonnetje 
nog niet van de partij wanneer we 
opstaan. Snel een ontbijtje 
genomen ... we missen dat van “De 
Grote Kievit” nu al! Nog een beetje 
achterstallige administratie (t.g.v. 
een computerpanne gisterenavond) 
op de receptie in orde gebracht ... 
en dan kunnen we naar de haven. 
Exact 11.00 u. is het, wanneer we 
ons aan de scheepswerf aanbieden 
om de MARIJAN te water te laten. 
Dit maal verloopt dat vrij vlot, we 
hebben ondertussen geleerd dat je 
zoiets vooraf dient te reserveren. 
Ondanks het feit dat we geen 
bevestigingsmailtje gekregen 
hebben, staan we toch correct in 

hun planning genoteerd. Oef!
Daarna kunnen wij terug naar de 
camping om de trailer te parkeren 
voor de rest van de week. Wanneer 
we dan rond de middag bij de 
havenmeester aankomen, om onze 
ligplaats toegewezen te krijgen, 
blijkt dat die net aan zijn 
lunchpauze begonnen is.
Dan maar eerst te voet terug naar 
de andere kant van Port-Grimaud, 
naar de scheepswerf en daar de 
boot oppikken. Na het voltanken 

van de boot, profiteren we er 
alvast van om eventjes van de echte 
zee te proeven, middels een 
verkenningsvaart door de golf van 
St.-Tropez.
Wanneer we ons aansluitend terug 
bij de havenmeester aanbieden, 
hebben ze het daar iets moeilijker 
om mijn reservering terug te 
vinden, maar uiteindelijk krijgen we 
onze 'favoriete' ligplaats: nr. 13! 

Afbeelding 2: Golfe de St.-Tropez

Afbeelding 3: Ligplaats - 13

Afbeelding 1: SMN Werf in Port-Grimaud
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De weersvoorspellingen daarentegen beloven weer niet veel goeds: regen, wind ...

Dinsdag 07 september
Vannacht zijn we, weer eens, vergast geworden op een 'technicolor' onweer, inclusief 
hozen water die uit de hemel kwamen vallen (wij en Port-Grimaud ... 't blijft een 
onstuimige relatie).
Niet getreurd, dan gaan we maar onze voorraad inslaan in de plaatselijke Casino. We 
profiteren er dan maar ineens van om door te rijden naar St.-Tropez om daar, naast 
het obligate rondkuieren, de tentoonsteling ter ere van hun beroemdste, – BB – te 
bezoeken. Wanneer we na het eten, langs de kade, terug naar de auto wandelen, 
maken we ons de bedenking dat het sinds deze nacht niet meer geregend heeft ... en 
dat 's namiddags het zonnetje er prachtig doorgekomen is ... en dat in weerwil van de 
voorspellingen.
Morgen ... morgen hebben we lak aan de voorspellingen en proberen we zeker een 
tripje met de boot te maken. We hebben ons al eens laten gijzelen door het 
weerbericht ... nu gaan we toch iets harder aandringen.

Woensdag 08 september
Yes! Al vanaf 't ontbijt is het 
zonnetje deze keer van de partij! 
Nu gaat het gebeuren. Eerst maken 
we een korte verkenning door de 
lagune van Port-Grimaud. Vanop het 
water ziet dat er toch weer net 
even anders uit. 
En dan ... dan kiezen we het ruime 
sop. Nu ja ruim? We blijven toch 
nog altijd onder de relatieve 
bescherming van een baai en de 
kustlijn. De zee vertoont inderdaad 
nog wel behoorlijk wat golfslag en 

bijgevolg beperken we ons (bij 
gereduceerde snelheid) tot een 
dichterbij gelegen bestemming: 
plage de Pamplonne – met stip hét 
strand van St.-Tropez.
Een klein uurtje varen later, kunnen 
we de MARIJAN aanmeren aan een 
boei, die daartoe voorzien is in de 
baai van Pamplonne. Zo tracht men 
in Frankrijk de onderwater fauna 
een beetje te beschermen tegen de 
o zo populaire pleziervaart aldaar. 

Afbeelding 4: Port-Grimaud

Afbeelding 5: Baie de Pamplonne
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Voor ons wel zo handig, dat bespaart een hoop gedoe – lees gerust gesleur – met 
anker, ketting, meertouw ...
Tijd voor een duik ... pick nick ... zonnebad ... luieren ... 
Ja, dit is wat we er ons van voorgesteld hadden!

donderdag 09 september
Daar vakantie voor ons toch nog 
steeds, prioritair, een beetje 
bijslapen betekent, is het ook 
vandaag weer middag wanneer we 
de haven bereiken. Het weer, lees: 
de golfslag, is niet beter dan 
gisteren, dus blijven we min of 
meer ook vandaag beperkt tot 
dezelfde afstand. Al snel wordt er 
beslist om terug naar de baai van 
Pamplonne te gaan en er weer een 
beetje te gaan luieren ...

vrijdag 10 september
't Is alweer onze laatste vaardag 
vandaag. Daar we voor het takelen 
van de boot afhankelijk zijn van 
scheepswerven, zijn we ook 
aangewezen op hun openingsuren. 
Dus, vrijdag 16.00 u. is echt het 
laatste tijdstip om de boot terug 
op de trailer te laden.
Maar, alsof de duivel er mee 
gemoeid is, de zee ligt vandaag 
biljart vlak ... en van deze 
gewijzigde situatie, willen wij wel 
gebruik maken om eens naar 't 
noorden te varen, richting Cannes.
We verlaten de golf van St.-Tropez 
via Sainte-Maxime en zetten daar 
resoluut koers naar 360°. Het 
uitgelezen weer leent zich tot een 
merkelijk hogere snelheid ... en we vorderen snel. Net onder Rade d'Agay vinden we 
een eerste pittoreske baai. Maar onze afspraak op de werf, laat ons niet toe om er 
lang van te genieten.
De MARIJAN wordt terug zuidwaarts gekeerd ... en de terugtocht naar Port-Grimaud 
wordt ingezet.

Afbeelding 6: Marijke aan het stuur van de MARIJAN

Afbeelding 7: Pittoreske baai ... in de buurt van  Agay

http://www.janvandenberg.be/vakantie/201009/reeks05.pdf


Bij een volgende gelegenheid willen we hier zeker terug naar toe!
Bij het binnenvaren van de haven, 
valt ons oog plots op een oude 
bekende, afgemeerd net buiten St.-
Tropez: de “Star Flyer” ... snel 
maken we nog even een ommetje.

Op de werf wordt de MARIJAN uit 
het water gehaald en terug op de 
trailer gezet.

Op de terugweg naar de camping, 
stoppen we eerst nog even aan de 
carwash ... die vandaag eventjes 
dienst moet doen als boatwash, 
voor een grondige reiniging van de 
buitenkant. 

Later op de camping krijgt de 
binnenkant nog een volledige 
beurt ... en is ons bootje klaar voor 
de terugtocht.

Afbeelding 8: De "Star Flyer" voor de rede van St.-
Tropez

Afbeelding 9: "boatwash" !?

Afbeelding 10: ... ook de binnenkant krijgt een 
volledige poetsbeurt



Zaterdag 11 september
Met nog één vrije dag en de boot 
netjes gepoetst op de trailer, 
kunnen wij onszelf trakteren op een 
dagje 'strandliggen'.

Tegen de late namiddag trekken wij 
nog een keertje naar St.-Tropez 
voor een laatste diner ... en onze 
afspraak bij de tattoo-shop ... voor 
een uitgesteld verjaardags cadeau-
tje ... of een belofte ...

Afbeelding 11: Zwemmen met zicht op St.-Tropez

Afbeelding 12: Valentino's "46" ... voor de 10de 
wereldtitel

Afbeelding 13: Valentino's helm deco ...



Zondag 12 september
Terug naar huis dan maar ... maar dit was écht wat wij er van gehoopt hadden. En ... we 
hebben weer wat meer ervaring opgedaan!

Zondag 19 september
Naar goede gewoonte, wordt na iedere vakantie de boot gespoeld in het Albertkanaal, 
de snelvaart zone is daar heel geschikt voor. Na een paar minuutjes worden de 
metertjes van het dashbord gecheckt alvorens het gas helemaal open gaat.
Wat! De benzine meter geeft aan dat er nog nauwelijks wat in de tank zit ... en dat 
terwijl die in Frankrijk op 't einde van de vakantie nog zeker halfvol was! De boot 
wordt onmiddelijk gekeerd ... om enkele honderd meter verder ... onherroepelijk zijn 
laatste druppeltje uit te blazen .... We kunnen nog wel de – juiste – kant bereiken ... en 
een wandelingtje, een lift en een autoritje later ... wordt de MARIJAN met behulp 
van een jerrycan terug bijgevuld.
Een bezoek aan de dealer leert ons dat er waarschijnlijk bij 't vullen, benzine in de 
ontluchtingsleiding is gesukkeld, waardoor de benzinemeter onmogelijk nog de juiste 
voorraad kan weergeven. Dit wilden we echt niet meemaken op volle zee!
Nu zijn we weer wat wijzer ... en er met een halve beroerte vanaf gekomen...

... Vrijdag 12 november ...
Tijdens een vakantie in Alpe d'Huez heb ik eindelijk de tijd gevonden om het 
reisverslag af te werken ...

De volgende afspraak staat gepland voor juni 2011. In de huidige planning steekt een 
rondje Corsica ... maar we zien wel wat er uiteindelijk uit de bus komt, we hebben 
immers geleerd dat je bij “water vakantie” helemaal afhankelijk bent van het weer ... 
daar moet je dus mee leren leven!

Tot dan!

Jan & Marijke
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