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De voorbereiding op zaterdag 9 september 

 

In de ochtend vertrok de voorbereidingsploeg richting 

Kampen. We hadden het gevoel dat we nog maar net 

terug waren van de reis van afgelopen mei. Alle spullen 

die noodzakelijk zijn voor de vaarvakantie werden 

verzameld. De tilliften en de rolstoelen waren al op 

vrijdag aan boord bezorgd. 

 

Op zaterdagmiddag rond half 

drie is de voorbereidingsgroep 

(Laura, Anja, Marlène, Jolanda, 

Bart, Elly, Jochem en Ingrid) 

aan de slag gegaan. Het schip 

werd behangen met vlaggetjes 

en alle accessoires die met de wereld te maken 

hebben. Het thema van deze week is dan ook 

‘Werelds’. Bijna alle steden die we deze week aan doen 

hebben iets met de wereld te maken. 

 

In de route van deze week werd een aanpassing 

gedaan De eerste dag zouden we van Kampen naar 

Deventer varen, helaas door een te lage waterstand 

konden we na Deventer Arnhem niet meer bereiken en 

is er besloten om vanuit Kampen Wijk bij Duurstede 

aan te doen.  
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Het welkomstcadeau werd op de kussens gelegd, 

namelijk een schoudertas met daarin een wereld 

stress bal, een reisboekje met een UIT-BUREAU pen 

en een kompas.  

 

Zondagmiddag en -avond 10 september 

In de ochtend werden de laatste decoraties 

neergezet om het thema Werelds te onderstrepen.  

Tussen twee en half vier 

scheepten 47 passagiers, 

hulphond Kaiko en 21 

medewerkers/vrijwilligers 

in.  

 

Ze kwamen vanuit het hele 

land. Van Culemborg tot 

aan Haarlem en van 

Friesland tot Enschede.  

 

Er werd geproost op een 

behouden vaart. 

Na een heerlijke  

pasta maaltijd kwamen 

de Kamper Koggezangers  
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ons in een gezellige sfeer brengen.  

Er werd uit volle borst meegezongen. Moe maar zeer 

voldaan ging iedereen  naar de hutten toe. 
 

Maandag 11 september van Kampen naar Wijk bij 

Duurstede 

 

Na een eerste nacht op de boot gingen we vandaag 

varen. De bemanning kwam aan boord en gooiden om 

acht uur de trossen los. 

We gingen op weg naar 

Wijk bij Duurstede.  

 

Dit betekende een lange dag varen. De verwachting 

was dat we ongeveer om vijf uur zouden aankomen. 

Nadat alle gasten klaar waren gingen we aan een 

uitgebreid ontbijt. 

 

Om te zorgen dat iedereen 

ook wat in beweging blijft 

hadden we speciaal 

hiervoor mensen aan boord.  



 5 

Dit jaar zijn dat Niet Pierewiet 

en Fiek Elastiek. Samen hebben 

zij een wereldwijd onderzoek 

gedaan naar blaasvoetbal. Met 

de vraag “leeft blaasvoetbal nog?” en zo ja, “Kan het 

een Olympische sport worden?”  

Na alle informatie is het dan toch echt tijd om te 

bewegen. Dit deden we met het vliegerlied. Iedereen 

deed enthousiast mee en de spieren werden goed 

losgemaakt.  

Om vijf uur zijn we in Wijk bij Duurstede aangekomen. 

Door het tijdstip en het regenachtige weer is er 

niemand meer van boord gegaan.  

 

Tijdens de voorbereidingen van het 

diner zocht iedereen een ander 

plekje op de boot.  De tafels werden 

werelds gedekt en om zes uur was 

het tijd om aan tafel te gaan.  

 

 

 

Het diner, dat uit vijf gangen bestond,  waren tussen 

de gangen door verschillende optredens van artiesten 

zoals  K3, Pussy cat, Evita, Andre van Duin en Dorus.  

Zo hebben we met elkaar een heerlijke avond gehad. 

Daarna was het tijd om het bed op te zoeken.   
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Bootlied op de wijs van ‘ik heb een tante in Marokko’ 

Refrein: 

Ja, zo varen wij de heel wereld rond  ahoy 

Gaat u mee, het wordt echt niet al te bont  ahoy 

Van Europa tot Zuid Afrika 

En dan nog naar Amerika 

We reizen de hele wereld rond  ahoy 

 

Het is eindelijk zover we gaan aan boord 

Ook het lied is klaar dat heeft u al gehoord 

We gaan lekker samen reizen 

Een kwis met ook wat prijzen 

’t Is eindelijk zover we zijn aan boord 

 

Refrein 

 

In Wassenaar ging ieder met de bus 

Voordat alle gasten zaten, ’t was een klus   

De koggezangers aan het zingen 

We moeten toch beginnen 

In Wassenaar ging ieder met de bus 

 

Refrein 

 

’s Morgens vroeg al varen voor een lange trip 

Maar wat voeren we toch rustig met dit schip 

In de avond goed dineren 

Met heel veel vreemde kleren 

’s Morgens vroeg al varen voor een lange trip 

 

Refrein 
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De ochtend starten met een goed ontbijt 

Met het gymmen nog wat calorieën kwijt  

In Arnhem op de wegen  

Met hier en daar wat regen 

Na blazen werd het snel weer borreltijd 

 

Refrein 

 

Naar Zaltbommel met een flinke 

tegenwind 

Even zoeken tot je een terrasje vind 

Met de quiz ‘ik hou van Holland’ 

Daarbij een team aan elke kant 

Je vraagt je af wie deze quiz verzint 

 

Refrein 

 

We beginnen met de laatste dag aan boord 

Op weg naar Rotterdam dat heeft u al gehoord 

Lekker zingen met ons “Tante Lien” 

Wij hebben haar in ’t echt gezien 

Beginnen met de laatste dag aan boord 

 

Refrein 

 

‘t Is nu zover we gaan weer richting huis 

Als u weer wakker wordt dan bent u morgen thuis 

Wat was het fijn hier met z’n allen 

In mei gaan we weer knallen 

’t Is nu zover we gaan weer richting huis. 
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Dinsdag 12 september van Wijk bij Duurstede naar 

Arnhem 
 

Rond half negen ging de reis weer verder naar 

Arnhem. Het weer was zonnig met af en toe een 

wolkje. Deze dag staat in het teken van Australië. In 

het kader van het onderzoek werd verslag gedaan over 

de leefbaarheid van blaasvoetbal in dit continent. In 

Australië is de didgeridoo een bekend 

blaasinstrument. Dit  is echter zo groot en zwaar dat 

hier geen blaasvoetbal mee gespeeld kan worden. Ook 

deze ochtend werd aan de gymoefeningen enthousiast 

meegedaan.  

Rond half twee meerden we 

aan in Arnhem. Tijdens het 

wandelen vielen er een paar 

kleine buitjes, maar dat kon 

de pret niet drukken.  

 

Iedereen ging van boord en er werd door velen 

heerlijk geshopt. 

 

Na een Afrikaanse maaltijd te hebben gegeten; 

bobotie met sperziebonen, stond voor de avond een 

demonstratie en een workshop didgeridoo gepland. 
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Deze workshop werd gegeven door Hans Karssen uit 

Harderwijk. Hij nam ons eerst mee met alle geluiden 

die een didgeridoo kan maken en liet een aantal 

muziekstukken horen. Daarna gaf hij een workshop, 

zodat wij het ook zelf konden proberen. Dat was nog 

geen gemakkelijke klus. 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 september van Arnhem naar 

Zaltbommel 

  

Na een heerlijke nachtrust vertrokken we om acht uur 

richting Zaltbommel. Vanwege een zware storm gingen 

we een uur eerder weg. Er vielen ook geregeld buien. 

Op deze ochtend stond Amerika op het programma. 

Ook hier hadden Niet en Fiek een onderzoek gedaan 



 11 

naar blaasvoetbal. De conclusie was dat blaaspijpen, 

hier alleen gebruikt werden door de indianen tijdens 

de jacht. De blaaspijp diende ervoor om de gifpijlen te 

kunnen afschieten. 

Nadat de benen en de 

armen weer los waren 

gemaakt arriveerden we om 

12 uur in Zaltbommel. 

 

De lucht trok open en vele gasten gingen heerlijk een 

frisse neus halen.  

 

In de avond werd de Quiz  ‘Ik hou van 

Holland’ gespeeld. ‘Holland tegen de rest 

van de wereld’. De teams waren zeer aan 

elkaar gewaagd. Vele nummers werden 

goed geraden waarna er uit volle borst 

werd meegezongen. 

Tot het laatst toe was het spannend. 

Uiteindelijk ging het team “de 

rest van de wereld” er met de 

winst vandoor. 
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Donderdag 14 september van Zaltbommel naar 

Rotterdam 

 

De wind is gelukkig een beetje gaan liggen. Vandaag 

varen we naar Rotterdam, omdat we niet van boord 

gaan hebben we de kapitein gevraagd om richting de 

waterkering te varen  bij Hoek van Holland.  

De dag staat in het teken van Azië. De accessoires op 

de tafels worden weer aangepast en er wordt zowel 

over Azië als over Rotterdam  informatie gegeven. 

Ook het onderzoek van Niet en Fiek wordt weer 

verder doorgenomen.  

 

’s Middags werd aan boord een kraampje gemaakt van 

de decoraties die op de boot gebruikt zijn. Zo kon een 

ieder een souvenir voor thuis kopen.  

 

Op het avondprogramma stond Wieteke van Dort. Zij 

vertelde verhalen over haar jeugd en zong 

Indonesische liedjes.  
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Vrijdag 15 september van Rotterdam naar 

Sliedrecht 

 

En aan alles komt ook weer een eind. Ondanks dat de 

route iets anders verlopen is, was het wederom weer 

een top vakantie. Iedereen heeft weer volop genoten.  

 

Na de laatste oefeningen uitgevoerd te hebben werd 

bekend gemaakt wie de quiz gewonnen had. Ter 

afsluiting werd nog één keer het volledige bootlied 

gezongen. 

 

De bussen stonden weer keurig te wachten om ons 

weer naar Wassenaar te brengen. 

 

In 2018 hebben we twee reizen gepland staan, van 13 

t/m 18 mei en van 16 t/m 21 september. De vakantie in 

mei zal richting Duitsland gaan, de Moezel op.  

Mocht u al interesse hebben dan kunt u het 

bijgeleverde inschrijfformulier invullen. 
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Deze reis werd mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 
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Voor meer informatie 


