
Reisverslag: Corsica - juni 2011

Zondag 12 juni:

Na nog enkele professionele verplichtingen vervuld te hebben, zetten we 
tegen 11.15 u. koers naar het zuiden. ... Na een valse start en bijgevolg een 
retour-tje langs huis ... vertrekken we uiteindelijk tegen 11.50 u. 
Daar de rest van de dag niet meer volstaat om de volledige trip naar 
Marseille vol te maken, hebben we een overnachting in Bollène voorzien. 
Onze afspraak met de ferry van de SNCM is toch pas morgen ...
Tegen half drie draaien we in Berchem (L) de tankplaats op. Een cola voor 
Marijke, een kofietje voor Jan ... en liters diesel voor de X5.
Vijf voor zeven wordt in Macon de X5 terug bijgetankt ... en voor ons mag 
het dan ook al iets stevigers zijn. 
Een uurtje later trekken we ons terug op gang voor het laatste luik van de 
dag. Naar Bollène zijn er nog 260 km af te haspellen. 't Is uiteindelijk 22.15 
u. wanneer we in Bollène de parking van het ETAP-hotel opdraaien.
In acht genomen dat we her en der zo'n twee uur hebben stil gestaan, heeft 
de X5 dat weer vlotjes gedaan! 't Blijft toch een leuke reiswagen.

Maandag 13 juni  :  

's Morgens vertrekken we direct richting Goudargues, waar we bij Alex en 
Ginette verwacht worden voor 't ontbijt, altijd iets om naar uit te kijken. 
Daar het zonnetje al flink van katoen geeft, gaan we snel na 't eten al naar 
het zwembad voor een verfrissende duik en een luilekker zonnebadje.
Na een snelle lunch bij 'La Cantonade' is het tegen 14.15 u. tijd om richting 
Marseille te vertrekken.
Exact 2 uur later staan we in Marseille op de kade en kunnen we het 
thuisfront verwittigen dat we het eerste deel van de reis perfect doorstaan 
hebben.

Dinsdag 14 juni  :  

7.20 u., de “Pascale Paöli” trekt zijn grote muil open ... en langzaam rolt de 
X5 de kade van Bastia op. Nog geen 2 uur later en 100 km verder ... zijn we 
op onze vakantie bestemming: Camping “Côtes des Nacres” in Solenzara. 



Daar we zaterdagavond pas onze planning duchtig overhoop gegooid hebben, 
hebben we niets gereserveerd ... en we prijzen ons twee 'contente' mensen 
wanneer blijkt dat we de laatste, beschikbare chalet toegewezen krijgen. 
Wanneer rond 14.00 u. de Marijan in 't water getild wordt ... en we de ons 
toegewezen ligplaats opzoeken, weten we het zeker ... twee héél contente 
mensen. Nu nog even langs de 'Port-a-Sec' om de trailer te stallen ... en 
ineens een vaste stallingsplaats voor de boot te regelen. Inderdaad ... de 
Marijan komt niet meer terug mee naar de Kempen ... die blijft in Corsica. 
Varen is voor ons toch slechts een vakantie aangelegenheid ... en Corsica is 
voor ons beide de ideale bestemming. Och ja ... vanuit Corsica zullen we ter 
gelegenertijd wel eens op Sardinië geraken ook zeker? 

Woensdag 15 juni  :  

Om 11.00 u. hebben we een afspraak in de haven van Solenzara ... en wat we 
daar zagen 'heeft me diep geraakt' (zong Raymond destijds ...). Wat een 
uitzicht ... en 't antwoord is: JA! Yes! Oui!

Donderdag 16 juni  :   Golfe de Porto Novo

Dit was de baai die ons destijds deed besluiten om van varen onze vakantie 
bezigheid te maken. 
Twee jaar later was 
het eveneens de 
doorslaggevende reden 
om terug te keren 
naar Corsica: 
ongerept, mooi, 
rustig ...
't Was even zoeken 
maar 't is ons 
uiteindelijk gelukt om 
ze terug te vinden. 
Drie pogingen tot 
ankeren later ... 

kunnen we eindelijk, ongestoord, genieten van zon, zee en wind!
Dit is VAKANTIE ... een pick nick met een koude aardappelsalade (jawel 
Alex ... ook Jan kan iets met een aardappel), een frisse duik in een haast 
ongerept stuk zee ... en daarna luieren in het zonnetje ... eventueel te 



herhalen ... maar niet persé in dezelfde volgorde.
Daar 's avonds gewoonlijk de wind wat gaat liggen, hoeven we ons helemaal 
niet te haasten om terug te keren ...  

Vrijdag 17 juni  :  

Wasplaats voor de boot gezocht ... en gevonden even buiten Solenzara ...
Winkels kijken richting Bastia ... en bijgevolg nog meer knopen gevonden om 
door te hakken ...

Zaterdag 18 juni  :   Port Taverna

Vandaag hebben we de wekker vrijaf gegeven ... we zullen wel zien hoe dat 
afloopt. Hmmmm ... ons lichaam schijnt nog heel wat slaapachterstand in te 
lopen te hebben. Ach, da's niet erg ... 't is uiteindelijk vakantie.
Vandaag doen we dan maar een korte trip naar Campoloro, of de haven van 
Taverna. Twee jaar geleden hebben we die eens aangedaan, maar dan wel 
met de auto ... en daar beschikten ze over twee fantastische lounge bars. En 
dan zijn we 's avonds meteen op tijd terug en kunnen we voor morgen een 
verse koude schotel maken voor de pick-nick op de boot.
't Is uiteindelijk 12.45 u. wanneer we kunnen vertrekken ... en dat betekent 
dat we in Taverna zullen moeten tanken want hier houden ze siesta aan de 
pomp.
Alhoewel de zee, bij opkomende wind, stelselmatig woeliger wordt, schiet 
onze trip toch goed op en 1,5 uurtje later liggen de 30 M die ons scheidden 
van Taverna achter ons. Spijtig genoeg kunnen we hier voor 16.00 u. niet 
tanken ... dus trekken we maar de haven in op zoek naar iets te eten.
Bij “Le Flibustier” worden twee heerlijke salades geserveerd ... en tegen 
16.00 u. trekken wij terug naar de boot. Op z'n Frans is 't uiteraard 16.15 u. 
alvorens er getankt wordt ... maar ons bevestigend antwoord, op de vraag of 
we nu nog willen vertrekken, wordt toch maar bedenkelijk in ontvangst 
genomen! Er staat inderdaad ondertussen al een stevige bries.
Nog in de voorhaven, na één blik op de kolkende zee, wordt er beslist om dan 
maar de nacht in Taverna door te brengen. Nu ja, da's rapper gezegd dan 
gedaan ... eigenlijk waren we daarop helemaal niet voorzien en Taverna ligt 
een flink eind van de bewoonde wereld.
Maar ook daar kan een mouw aan gepast worden: er worden aan de 
Capitainerie immers scooters verhuurd (toeval zeker?). Zestig euro later 



zitten Jan en Marij gezellig te scooteren op de N198 richting Moriani 
Plage ... alwaar we 
onderdak vinden in de 
laatste kamer van 
hotel “San Lucianu”.
Ach nu we toch terug 
mobiel zijn ... tuffen 
we maar een eindje 
terug, om bij 
Assepoester 
(restaurant 
'Cinderella') echt wel 
héél lekkere pizza 
Calzone te eten. Voor 
22.00 u., maar wel na 
een romantische 
strand wandeling, liggen we onder de wol.

Zondag 19 juni  :   Solenzara

Iets voor 7.00 u. worden we door een stralend zonnetje gewekt. En we 
beslissen om maar ineens gaan te eten ... dan zijn we daar voor de grote 
overrompeling.
Een schitterend (Engels) ontbijt in een prachtige tuin ... maken de 
bedenkelijke kamer wel weer goed ... en opgewekt trekken we tegen 9.00 u. 
terug naar de haven.
Ook in Corsica worden de weersvoorspellingen wel eens ingehaald ... en de 
weersverbetering die gisteren nog beloofd werd, blijkt een beetje 
achterwege te blijven ... maar met een volle tank beslissen wij er toch maar 
aan te beginnen.
Waauw ... drie uur en een kwart wordt het knokken tegen de wind en de 
golven, die in de buurt van Aleria echt wel erg stevig worden. Och ja, op de 
Sinksenfoor moet je voor zo'n rollercoaster flink betalen en zelfs in 
Bobbejaanland mag je op een rustige zondag geen drie uur aan een stuk 
blijven zitten! Spijtig genoeg ... betekent dat eveneens flink poetsen 
straks. Letterlijk alles is nat ... en omdat de zon flink blijft branden ... is de 
héle boot in no-time bedekt met een zout-film ... die je er echt wel zo snel 
mogelijk weer af wil.



Na het poetsen trakteren we onszelf op een overheerlijk ijsje bij “A 
Marina” (beter dan in St.-Tropez, volgens Jan!) en dan trekken we met een 
dag vertraging terug naar de camping, waar we onszelf eens duchtig kunnen 
douchen alvorens we terug in het haventje gaan eten.

Maandag 20 juni  :   shopping Porto-Vecchio

Bij “WELDOM” hebben ze ongeveer alles wat we straks nodig zullen hebben, 
dat moeten we dus 
goed onthouden. 
Verder dan de 
“Ambia” in het Géant 
center hoeven we 
echter niet te zoeken. 
In de Géant maken we 
gebruik van de 
infrastructuur om de 
nodige groetjes naar 
het thuisfront te 
versturen ... die zullen 
weer ferm blij zijn.

Dinsdag 21 juni  :  

Om ons zelf te belonen voor alle geleverde inspanningen, thuis en tijdens het 
verlof, trakteren we ons nog even op een rondje 'Golfe de Porto Novo'. Het 
weer is nog steeds schitterend en de zee, welliswaar iets woeliger dan 
voorspeld, laat een vlotte snelheid toe. En ruim 1,5 u later liggen we al te 
genieten van rust,  

Woensdag 22 juni  :  

Wat de Marijan betreft, is 't verlof eigenlijk al achter de rug. Vandaag gaat 
zij uit 't water en na een flinke poetsbeurt – a la Française volgens Marijke 
– kan zij naar de stalling. We zien haar terug begin september. Nog even 
langs de carwash, want de auto heeft eigenlijk best ook wel recht op een 
sopje en dan terug naar de camping. Daar begint Marijke met inpakken ... 
terwijl Jan vooral probeert niet in de weg te lopen. 
Nog een laatste hapje in de haven ... hmmm, we hebben hier echt een leuke 
tijd gehad!



Donderdag 23 juni  :  

Zo tegen 10.00 u. wordt volgens afspraak de chalet terug aangeboden ter 
controle en in 't bezit van een stempel waarmee we onze waarborg terug 
krijgen, begeven we ons naar de receptie. We maken ineens gebruik van de 
gelegenheid om een chalet te reserveren voor september. 't Is ons hier 
echt bevallen.
Daarna trekken we langzaam in de richting van Ghissoncia, op zaak naar 
Schweppes met cocos-smaak! Bij gebrek aan Schweppes, slaan we dan alvast 
maar een paar flessen Muskato in ... we hebben thuis nog wat te vieren!
We passeren nog even langs de bootstalling om de boot nog te voorzien van 
een stallingshoes (tegen het stof). Daar aangekomen, valt onze mond open 
van verbazing! De Marijan staat – zoals beloofd – netjes opgesteld in de hal 
met het havenkleed opengeslagen en de motorruimte opengezet ... opdat de 
boot zeker droog zou zijn alvorens wij de bache erover leggen. Zo'n service 
hadden we eerlijk gezegd in Frankrijk niet verwacht. Enfin, wij zijn zéér 
tevreden met onze keuze voor een stalling.
Van Solara gaat het dan naar Bastia, waar we na het inwisselen van ons 
retour-ticket ... we hebben immers ondertussen een trailer minder mee te 
nemen, nog van de resterende tijd gebruik maken om wat in de winkelstraat 
rond te kuieren. Voor Jan levert dit een nieuw fiets-tenue op ... en voor 
Marijke haar favoriete verjaardags cadeau. ('t Is je echt gegund, lieveke!)
Om 17.30 u. gaan we aanschuiven aan de laadkade van de ferry ... en kort na 
18.00 u. zetten we ons op het dek, met de snoet in de zon, om nog een paar 
laatste foto's te maken. 

Vrijdag 24 juni  :  

Zes uur, een iets te luide intercom rukt ons nogal bruusk uit onze slaap. Of 
we misschien nog graag komen ontbijten alvorens het schip te verlaten in 
Marseille? Ik denk het niet ... wij weten wel iets beters.
Nog even een snelle passage bij Alex en Ginette, verdomme ... die zijn wel 
echt lang op vakantie ... waar wij weerom worden verwend met een ontbijtje 
uit de duizenden!
Er worden al wat vakantie verhalen uitgewisseld ... evenals de souvenir 
kaartjes, daarmee zijn weer aanzienlijke besparingen op portkosten 
gerealiseerd!
En dan ... dan moeten ook wij, onvermijdelijk terug naar Geel. De A7, 



richting Lyon, zit op een vrijdagnamiddag toch al redelijk vol ... maar zonder 
trailer deze keer, murwen we de X5 er wel tussendoor. Al om 21.45 u. staan 
we in Geel voor 't kapsalon, tevreden te kijken naar het resultaat van de 
gepresteerde schilderwerken. 't Zal vroeg zijn morgen ... maar Marijke 
heeft er alweer hélemaal zin in. 

Conclusie  :  

Varen op de Middellandse Zee rond Corsica was weer zo mooi en ontspanned 
als we het ons herinnerden. De rust in die afgelegen baaien geeft je echt 
een royaal vakantiegevoel. Yes, hier zouden we best wel kunnen blijven ...
En die boot ... wel de havenmaneuvers gaan iedere keer weer wat vlotter ... 
en het ankeren hebben we ondertussen ook al wat beter onder de knie!
Nog een paar jaar oefenen, en we kunnen met iets groter gaan proberen.
Oeps! ... ik denk niet dat Marijke dat al wist ... dat zal ik misschien toch nog 
een beetje beter moeten gaan inkleden.

'k Zou zeggen ... Corsica, tot straks! 

Marijke & Jan.
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