
Reisverslag – Solenzara – September 2015.

Zondag 06 september.
Sinds een week

of twee staat de trailer
al weer redelijk vol
geladen te wachten op
de aftrap. In principe
starten de werken –
een nieuwe keuken in
Solanzara – pas in
November, maar
gezien de omvang en
het gewicht, is het
waarschijnlijk toch
wenselijk om de lading
te spreiden over twee
vrachten. Kwestie om de Franse pers geen bijkomend voer over die roekeloze toeristen
te geven. Te hard rijden is één … maar dat met een overladen trailer doen, is ook voor 
ons ROEKELOOS!

Enfin … na een rustige trip met enkel wat oponthoud aan de laatste péage, God 
mag weten waarom(?), staan we om 16u30 alweer in Marseille op de kade. En … goed 
nieuws voor ons, ook zonder reservatie(!) kan onze trailer wel mee, mits een opleg van 
nog geen € 60,.

Vandaag is onze ferry de Piana, en da's een luxueuzere uitvoering, dat wordt 
weer een aangename overtocht!

Maandag 07 september.
Zes uur en de steward verwittigt ons dat we nog een uurtje te gaan hebben tot 

Bastia. Ruim tijd dus nog voor een lekker ontbijtje. D'as duidelijk één van de 
voordelen van de Piana, die heeft tenminste een lekker ontbijt buffet bij! Zeven uur en 
zoals belooft, zet de Piana ons in Bastia al op de kade. 't Zonnetje is er al van de partij 
en alles laat vermoeden dat dit weer een leuke vakantie zal worden.

Nog op de heenweg in Travo wordt er gestopt voor een tankbeurt en een 
afspraak bij de kapper voor Marij … blijkt daar dat die afspraak er al stond …

Klokslag 13u00 meldt Marij zich bij de kapper terug aan en een uurtje later 
kunnen we weeral verder met een fris gecoiffeerd hoofd!

Nog even een korte stop bij Isula Marine, om onze afspraak morgenvroeg te 
bevestigen, en dan naar de Spar, bij Mathieu, voor de nodige proviand.

De rest van de dag spenderen we aan het opbouwen van twee hoge kasten: 
eentje in de bergkamer en eentje in de keuken die de, nu nog losstaande, ijskast komt 
vervangen. 't Is uiteindelijk alweer 21u30 vooraleer we kunnen douchen en nog snel op
zoek moeten naar eten in de haven.
 
Dinsdag 08 september.

Om 9u00 staat Alain al met de Marijan op de bootshelling. Hij had gisteren 



wel geprobeerd ons te bereiken … maar Jan én GSM … 't blijft een moeilijke – of lees 
liever: moeilijk bereikbare – combinatie.

Enfin, gelukkig eten wij met zicht op de haven en zagen we Alain dus tijdig het 
terrein oprijden. Een kwartiertje later wordt de Marijan al terug vol getankt … en 
nog een paar minuten later blijkt dat de ons toebedeelde plaats al ingenomen werd 
door één of andere 'vandaal'. Da's in Corsica geen enkel probleem, dan geven we u toch
een andere plek zeker. Rond 9u30 ligt onze boot dan uiteindelijk proper afgemeerd … 
te wachten op wat komen gaat.

Wegens de strakke wind, komt vandaag van varen nog niets in huis! (nvdr: Dat 
kan gebeuren ...)

Woens   dag 09 september.
Daar vanavond tegen 17u00 een werkploeg verwacht wordt die de zonneluifel 

zal komen monteren, blijft ook vandaag de trip eerder kort. Daarom trekken we 's 
namiddags voor een eerste tripje, richting Baie de Favone. Niet zo ver van 
Solenzara, rustig en
eigenlijk wel een mooie
baai. 't Is meteen de
eerste kans om onze
snorkeluitrusting –
voor het eerst mee
sinds al die jaren –
eens uit te proberen.
Vooral het nieuwe
snorkelmasker – een
'easybreath' van
Tribord – bevalt
enorm.

Heel erg 'onzuiders' maar zo tegen 17u15 staat die beloofde werkploeg effectief 
aan de deur … met luifel én montage materiaal. En ruim een uurtje later hangt dat 
nieuwe kleinood op z'n plaats. Met dank aan onze buur, Mathieu1, voor de levering van
't materiaal én de ploeg!

's Avonds hebben we met Alain afgesproken om te gaan eten in 'La Dolce Vita',
uitgebaat door een neef van hem en een echte aanrader voor de liefhebbers van pizza!

Donder   dag 10 september.
Eerste ontbijtje onder onze nieuwe luifel, en ja hoor, dat geeft niks dan 

voordelen. Geen parasolvoet meer in de weg van onze voeten en eindelijk een ruime 
tafel die niet langer verstoord wordt door een 'tentpaal'.

1 Mathieu is de uitbater, eigenaar van de beide SPAR-winkels én de Bricorama in Solenzara en tevens onze buurman 
in 'Les Voiles Blanches'… en nooit te beroerd om ons te helpen. Zo stond in juni onze parkeerbeugel reeds 
gemonteerd op ons te wachten … Schitterende buren!



Daar we wat langer 
aan de ontbijttafel zijn 
blijven hangen, doen 
we vandaag weer maar
een korte trip naar de 
Anse de Cannella. 
Deze baai ligt nog 
korter bij Solenzara en 
geniet van een erg 
interessante 
beschutting. En 
bovendien is in één van
de zijden van de baai, 

het water iets warmer … wegens beschut tegen de instroming vanuit de Middellandse 
Zee. (Zo wist Alain ons toch te vertellen …) Oh ja … en zowaar … er zitten visjes, wat 
het snorkelen wel weer wat leuker maakt.

Vrij   dag 11 september.
25 Jaar dienst wordt bij Agfa nog steeds beloond met een cadeau, in mijn geval 

een reischeque. Na wat zoeken, bleek die eveneens inwisselbaar voor een 
hotelovernachting op Corsica. En zo trokken wij op die beruchte 11de september naar 
de westkust. De heenreis bracht ons via Aleria en Corte over de Col de Vergio naar 
Porto. Vanaf daar volgden we de kustweg door de Calanches naar Piana en ons hotel: 

Capo Rosso.
Schitterend gelegen, 
echt wel in orde én 
voorzien van een 
ongelooflijke keuken! 
Tja dit is zeker voor 
herhaling vatbaar!
Piana zelf is een beetje
overroepen en bijgevolg
trekken we al vroeg 
terug naar ons hotel 
om daar bij 't zwembad
te genieten van een 
cocktail. (Nvdr: voor 
haar een Orange 
Presée en voor hem een 
Mojito)



Zater   dag 12 september.
Dag 2 van ons

uitje naar de west
kust. Vanuit Piana
volgen we de D81
richting Ajaccio. We
passeren Cargése,
Sagone en
verschillende kleine
baaien … tot aan
Bastelicaccia. Dat
levert herhaaldelijk
prachtige panorama's
op en ons besluit is al
genomen … volgend
jaar doen we dit nog
eens over en dan huren
we daar ineens een bootje.

's Avonds hebben we net op tijd gedaan met eten om nog naar een concert, 
georganiseerd ter inhuldiging van een nieuw plein ter ere van Dominique Marfisi2, te 
gaan. 

Zondag 13 september.
Water dat van 't dak 
op ons terras klettert, 
is het eerste geluid dat 
we horen deze zondag. 
Stom … want de 
weersvoorspelling, 
gisterenavond, was dit 
even 'vergeten' te 
vermelden en bijgevolg
hing onze was nog 
buiten. Die kon dus 
meteen terug de 
machine in.

2 Dominique Marfisi is de componist van de melodie van het Corsicaanse nummer “Solenzara”. En zo veel jaren na 
zijn dood, was de tijd rijp om hem een plein toe te wijzen. 



Wanneer de lucht vandaag dan toch betrokken blijft én de kans op regen 
aanzienlijk, beslissen we om maar verder onze klusjes af te werken. D'er ligt nog zo 
één vervelend ding te wachten. De bovenste kast van de kolomkast moet nog 
gemonteerd … maar deze moet om een steunbalk heen gemonteerd worden. Dat wordt
meten, zagen, passen … en terug meten. Héél wat uren later, staat alles op z'n plaats, 
maar … 't resultaat mag gezien worden.

Maandag 13 september.
't Weer is nog niet helemaal hersteld en bijgevolg kiezen we voor een 

wandeltocht vandaag. Marij kiest voor een wandeling naar de Golfe de Porto Novo, 
één van onze favoriete
baaien … maar eveneens
een aantrekkelijk
wandeldoel … volgens de
reisgids.

't Blijft natuurlijk wel
Corsica … en een wandeling
willen doen is meestal
gemakkelijker dan het
beginpunt terug vinden. Zo
ook hier bij deze.
Uiteindelijk zullen we met
nog twee andere stellen
moeten zoeken … en
uiteindelijk, dank zij een
wandelkaart, het beginpunt
ergens anders terugvinden
dan waar de beschrijving
ons naar toe voerde. Maar
de trip loont de moeite … en het doel, Golfe de Porto Novo, blijft fantastisch mooi.

In tegenstelling tot bij ons aan de haven is het water van de baai vlak als een 
spiegel. Misschien morgen toch maar met de boot terugkomen.

Dinsdag 14 september.
Vandaag trotseren we de golven en zetten koers naar 't zuiden, naar de Golfe 

de Porto Novo, inderdaad ook gisteren al het doel van onze wandeltocht.
Wanneer we de baai zo tegen 13u00 bereiken hebben we nog alle plaats van de 

wereld om een gezellig stekje te zoeken. En inderdaad, de weersvoorspellingen waren 
wél juist: in de Golfe de Porto Novo is er nauwelijks wind … en 't water is er haast 
rimpelloos! Echt prachtig luilekkerweer dus!

Wanneer we ons comfortabel hebben geïnstalleerd eten we eerst een koude 
pasta salade. Die laten we verteren met een zonnebadje … om vervolgens de 
onderwaterwereld te gaan verkennen.



Ok, 't is niet hélemaal 't zelfde als de fauna in de Rode Zee … maar de 
onderwaterwereld in 
Corsica is verrassend 
mooi. De schaduw van 
onze boot wordt door 
een school vissen 
gretig gebruikt om wat
in rond te flaneren en 
dat maakt het 
snorkelen voor ons er 
alleen maar 
makkelijker op.
't Is bijna 17u00 
wanneer we terug 
huiswaarts keren en 
ruim 18u10 wanneer 
we in Solenzara 
aanmeren. Tegen de 
tijd dat onze boot terug

gepoetst is, begint het al te schemeren en zijn wij maar wat blij met een douche. Eten?
Dat doen we vandaag bij 'Au Resto', we kiezen er allebei voor de menu de Terre3.
 
Woensdag 14 september.

Onze boot wordt weliswaar iedere avond na het binnenvaren gepoetst, maar nu 
krijgen ook de kussens eens een extra beurt. Die gaan straks voor 9 maanden op 
stalling en we willen die nadien wel picobello terugvinden. Na de kussens is er een 
behandeling voor het hout en na het spoelen en drogen van onze snorkeluitrusting, is 
er tijd voor ons zelf, onder vorm van een laatste duik in 't zwembad, de eerste van dit 
verlof (!?). Daarna nog de laatste inkopen, wassen, strijken, eten … en een allerlaatste 
dessert bij de Glacier du Port met een wandeling door de haven als afsluiter.

Donderdag 14 september.
Pfft … en 't is weeral voorbij. Zo tegen 9u30 hebben we met Alain afgsproken in 

de haven. Die komt de Marijan terug ophalen. Die krijgt straks bij hem een verdiend 
sopje, onderhoudsbeurt … en dan kan die er voor de winter tegen.

En wij … gaan dringend poetsen en opruimen zodat alles hier aan kant staat 
tegen november4.

Groetjes,
Jan

 

3 'Au Resto' leerden wij kennen dankzij Alain en Delphine tijdens een etentje waarvoor zij ons hadden uitgenodigd.
4 Nvdr: ook voor de terugreis was de 'Piana' voorzien, aangekomen in de haven blijkt die omgeboekt te zijn naar de 

'Girolata', een stuk ouder maar groter … wat nodig bleek voor de extra(!) cargo die mee moest. Een extra anderhalf 
uur vertraging bij het laden, kregen we er gratis bij!


