
VAN BOEDAPEST NAAR DE BOSPORUS 
 
In 2016 voeren wij met onze St 91 van Boedapest naar Messolonghi, even voorbij Athene. Dit is een 
verslag van het eerste gedeelte van de reis: over de Donau en de Zwarte Zee.  
Begin mei vlogen we naar Boedapest, waar we het jaar daarvoor in augustus onze Catharina hadden 
achter gelaten. De boot zag er prima uit. Nog goed in de verf en de lak, alleen wel een beetje 
vies…Maar na een dag flink poetsen glom alles weer als een zonnetje. Twee dagen later ging de boot 
even op de kant om de onderkant te inspecteren en af te spuiten. En eigenlijk was het niet nodig 
geweest, want ook dat zag er allemaal prima uit. 
Omdat Gabor Horvath, de werfbaas, de afgelopen 8 maanden ‘geen tijd’ had om de klusjes, die we 
hem gevraagd hadden te doen, uit te voeren, lagen we wat langer dan gepland in Boedapest. Zo 
lekte onze motor koelwater; Gabor dacht dat het aan schroefdop lag (membraampjes stuk, zodat het 
opgewarmde en uitgezette water niet naar de overloop ging maar naar buiten sputterde) en bestelde 
pas toen we er weer waren een nieuwe…en ja, dat duurde even. En zo waren er nog wat klusjes die 
nog geklaard moesten worden. 
 
We lagen bij de voormalige Mahart (staats)scheepswerf, waar in de 90er jaren nog 2.000 mensen 
werkten. Er werd elke maand een schip opgeleverd! Meest vrachtschepen, die naar Rusland gingen. 
Gabor deed met 60 man de elektrische installatie daarvan. Nadat de werf gesloten werd is het hele 
terrein opgekocht door een projectontwikkelaar die er ‘ooit’ appartementen wil gaan bouwen. Tot 
die tijd zijn er zo’n 50 kleine zelfstandigen met allerlei bedrijfjes actief, meest oud-werknemers van 
de Mahart werf. Maar de eigenaar doet niets aan onderhoud en het is overal een roestige bende. 
Vooral ’s avonds is het spookachtig, je zou hier een thriller op moeten nemen. Maar we werden dikke 
maatjes met de waakhond Jenny, die er trouwens ook eng uitzag met een enorme vetbult op zijn rug.  
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Donderdag 12 mei 
Hoera, we zijn vertrokken! Om 12 uur lieten we Boedapest met het prachtige Parlement in Pest en 
de indrukwekkende Burcht in Boeda achter ons. Gyürgy – de eigenaar van de woonboot waar onze 
Catharina de hele winter naast gelegen heeft - is uiterst behulpzaam geweest en heeft de kaart van 
de Donau op mijn laptop gezet. Met een usb gps zien we nu ons bootje varen op de rivier en ook 
precies waar de ondieptes en eventuele aanlegplaatsen zijn. En die zijn er niet veel, we zullen af en 
toe lange dagen gaan maken. We moeten nog 1650 km naar de Zwarte Zee. Maar we hebben nu 2 
gps systemen en twee gedetailleerde boeken van de Donau – ons kan niks meer gebeuren! 
Het weer is ronduit slecht, het is grijs en het giet en daardoor is het zicht matig. De rivier is breed en 
groen omzoomd, maar we komen weinig scheepvaart en weinig dorpjes tegen. Na 64 km varen – met 
stroom mee zo’n 8 à 9 knopen per uur - vinden we het dan ook wel genoeg voor een eerste dag en 
we leggen na dik 4 uur aan bij het plaatsje Kulcs (km 1590). Het is er een dooie boel, maar we hebben 
er een rustige nacht, na het lawaai van de werf en de spoorbrug boven ons hoofd in Boedapest. 
Vrijdag de 13e 
Na 110 km leggen we aan in de jachthaven van Baja. Om er te komen moeten we om een eiland 
heen varen en onder twee bruggen door, waarvan we niet weten hoe hoog ze zijn. Spannend. Maar 
het gaat goed, wij zijn 8,75m hoog en de bruggen waarschijnlijk 10m.  
We zijn de enige passanten in de nieuwe, met Europees geld aangelegde haven en er wordt de hele 
nacht op ons gepast door een jongen die in het havengebouwtje slaapt. We betalen wel een vette 
prijs: 30 euro. Baja staat bekend om z’n vissoep en het is een belevenis. Je krijgt een bord met 
gestoofde karpers en een glazen schaal met visbouillon. De karpers pluis je een beetje uit en 
vervolgens schep je de bouillon er over heen. De vis ziet er reuze eng uit en ik pluis er ook niet veel 
vanaf, maar het is best lekker. We krijgen de schaal niet leeg. 
Zaterdag 14 mei  
Op de grote zaterdagmarkt maken we ons laatste Hongaarse kleingeld op aan groente en fruit, want 
vandaag willen we de grens over naar Servië. Het regent dat het giet. We hebben gehoord dat de 
Donau deze week een meter zal stijgen. Overal in Baja zijn de kades erg hoog en de drijvende steigers 
in de haven kunnen ook 8 m omhoog. Om half 12 zetten we de ruitenwissers aan en varen we weer 
richting de Donau. De plaats Mohács (km 1447) ligt geografisch gezien op de helft van de rivier 
tussen de oorsprong in het Zwarte Woud en de Zwarte Zee. (want 2888km). Hier moeten we 
uitklaren, om vervolgens 20 km verderop in Bezdan/Servië weer in te klaren. Het gaat vlot. Een 
mannetje bij de receptie vult allerlei papieren in, brengt ons vervolgens naar de grenspolitie 
(paspoortcontrole), de waterpolitie (die origineel eigendomsbewijs en origineel vaarbewijs wil zien) 
en een juffrouw die hij de dokter noemt(?) - die zonder ons een blik waardig te keuren een krabbel 
zet - en vervolgens weer naar de grenspolitie die een stempel zet op een papier dat we in Bezdan 
weer moeten laten zien. In een half uurtje is het gepiept. Op naar Bezdan.  
Helaas, daar is niemand. We varen dus maar door naar Apatin (km 1402) en meren daar om half 7 af 
in de mooie nieuwe jachthaven. De havenmeester heet Johan en spreekt goed Engels, wat een 
verademing. Hij is een beetje adhd en zet ons vrijwel onmiddellijk in zijn Lada om naar het 
politiebureau te racen, want zolang we geen stempel in ons paspoort hebben mogen we niet van de 
boot. Iets wat hem verschrikkelijk lijkt. In het onooglijke bureau is alleen een vrouwelijke agent en na 
veel gesoebat tussen haar en Johan zet ze de stempels. Maar we mogen Apatin pas maandag weer 
verlaten, want we moeten dan nog bij de douane langs. 
Maandag 16 mei 
De zon schijnt en de kachel kan weer uit. 
We zijn de ochtend kwijt aan de bank, waar we geld wisselen (van Huf naar dinar. Een euro = 120 
dinar) en waar we ook de rekening van ongeveer 70 euro moeten overmaken die Johan al bij de 
douane heeft opgehaald. Dat is de tol die we betalen voor de ‘permit’ om de Servische wateren te 
bevaren. Dan naar het kantoor van de douane naast de haven, waar een soort ketting-rokende 
Humphrey Bogart in kapiteinspak het betalingsbewijs en overige bescheiden in ontvangst neemt, van 
alles met 1 vinger typt op een computer en ons met twee pakjes papier weer laat gaan. Eén pakje is 
voor het uitklaren bij Veliko Gradiste, het andere voor de waterpolitie. Het kantoortje is ook een film: 



bureautjes uit de vijftiger jaren, een fax uit de 90er jaren, overal papieren, terwijl de pleister van de 
muur brokkelt. Vandaag geen dokter die controleert of we besmettelijke ziekten hebben, maar 
daarna naar de waterpolitie, waar men een stempel en een krabbel op het pakketje voor Veliko 
Gradiste zet en het andere houdt. Maar - voor we morgen afvaren, moeten we ons nog een keer 
melden!  
Dinsdag 17 mei 
Vanaf de grens met Hongarije tot aan Backa-Palanka vaar je 137 km over de grens tussen Servië 
(links) en Kroatië (rechts). Je hoort hier geen gastenvlag te voeren, omdat dat voor het andere land 
beledigend is. Aan de Kroatische kant zien we af en toe politiebootjes, maar blijkbaar hebben ze die 
in Servië niet. Tot nu toe zagen we alleen maar water en bomen, maar vandaag zijn de oevers wat 
opener; er zijn meer eilandjes en naast de rivier is soms wel 20 km moeras, zodat de rivier zijn water 
goed kwijt kan. Af en toe drijft er veel rotzooi in de rivier en af en toe zijn heel rare draaiingen en zet 
de stroom ons weg. En dan komen we langs Vukovar aan de Kroatische kant. Hier heeft de 
burgeroorlog van de 90er jaren zijn sporen nagelaten en zie je langs de oever nog skeletten van 
gebouwen. De strijd kostte in 1991 aan 2000 mensen het leven. Voor de oorlog woonden en werkten 
er in de toen welvarende stad 50.000 mensen, voornamelijk Serven. Zij ontvluchtten na de oorlog 
Vukovar, zodat er nu nog 30.000 inwoners zijn, voornamelijk Kroaten. Tussen Apatin en Backa-
Palanka is dit de enige aanlegplaats, maar dan moet je wel weer het hele circus van in- en uitklaren 
doorlopen. Wij varen dus door en zijn om 5 uur op de plaats van bestemming. Dan hebben we dik 
100 km in 7 uur gevaren op een zo goed als lege rivier. We zijn 4 schepen tegen gekomen, eentje 
zelfs met 9 duwbakken.  
We leggen aan in een zijtak bij een haventje met visbootjes, waar 8 mannen op een leugenbank ons 
gebaren dat we aan het in aanbouw zijnde drijvende clubhuis kunnen vastmaken. Prima. 
Woensdag 18 mei 
Novi Sad (een stad met 200.000 inwoners) heeft een mooi oud centrum dat dateert uit het einde van 
de 19e eeuw. Veel neo renaissance en neo gotische gebouwen bepalen de sfeer. Het tilt er op van de 
terrassen en ze zitten bijna allemaal vol. De mensen zien er net zo modieus uit als in onze grote 
steden en we eten in een heel eigentijds en druk bezocht grand café. 
Donderdag 19 mei  
In 1999 werden tijdens de Kosovo oorlog de drie bruggen over de Donau in Novi Sad vernield door de 
NAVO. Er zijn twee nieuwe bruggen en de derde is nog een tijdelijke, waarvan we niet kunnen 
ontdekken hoe hoog die momenteel is. Ook niet op internet. Over de middelste brug fietsen we naar 
de vesting Petrovaradin aan de overkant. Al sinds de Romeinen staat hier een burcht op de heuvel. 
Het is een hele klim, maar het is een mooie plek. In de gewelven onder het grote hotel zijn ’s zomers 
wel 80 galerietjes, nu zijn er maar een stuk of 5 open. Er is een museum en er zijn diverse 
restaurants, waar we onder het genot van een hapje en een drankje van het mooie uitzicht genieten. 
 
FOTO 2 Een deel van de route 



 
Vrijdag 20 mei 
Grijze lucht. De zon laat zich de hele dag niet zien. Om half 10 kruipen we onder de laatste brug door. 
We hebben aangelegd aan het ponton van de waterpolitie om te vragen hoe hoog de doorgang is, 
het water stijgt elke dag wel 50 – 100 cm. Er zitten 6 mannen en 2 vrouwen in uniform te roken en 
niemand spreekt een woord buiten de deur! En niemand vraagt dus iets en al helemaal niet naar 
papieren. Op alle blogs op internet hebben we gelezen dat dat een paar jaar geleden nog wel anders 
was. Met gebaren stellen we onze vraag en iemand gaat er over bellen: 9,16m. We hebben dus 41 
cm over. En inderdaad, het lukt. Erachter liggen veel duwbakken voor anker, veelal met steenkool. 
De volgende brug is 42 m hoog. Da’s andere koek. 
Na 6 uur en 90 km zijn we in Belgrado. In de monding van de Save, die hier in de Donau uitkomt, 
liggen veel restaurantschepen. We kiezen voor ‘Vodenica’ onder de oude muren van de burcht 
Kalemegdan. We worden er opgevangen door Georg en krijgen een warm welkom compleet met 
slivovic als welkomstdrankje. Prachtige plek, hier blijven we een paar dagen. 
We beklimmen de vesting en er blijkt een enorm park boven op het plateau te liggen (55ha.) met 
musea, sportvelden, een restaurant en zelfs een dierentuin. Belgrado is erg groot, er wonen 2 
miljoen mensen. Aan de overkant van de Sava ligt de nieuwe (business)wijk. Er is geen huis ouder 
dan 150 jaar, omdat de stad in allerlei oorlogen zo vaak vernield werd. Met het centrum zijn we dan 
ook niet meer dan een halve dag zoet. Vanuit het park loop je de hoofdstraat in waar veel terrassen 
en de winkels zijn. Er is een kathedraal met een barokke toren uit 1840 en dan kun je via de kade 
langs de Save weer terug wandelen. In de gebouwen van de voormalige loskade is een begin 
gemaakt met trendy cafés en winkeltjes, maar de helft staat nog leeg en is in deplorabele staat. 
 
FOTO 3 Gezicht op de Donau vanaf de vesting 



 
Woensdag 25 mei  
Na nog een laatste keer vissoep, rekenen we met Georg af en varen we in 4 uur naar Smederevo. 
Vergezeld van fikse (onweers)buien. Desondanks een mooi tochtje met aan stuurboord glooiende 
heuvels en lieflijke dorpjes.  
Donderdag 26 mei  
Wisselend bewolkt en te warm voor een lange broek. Vastgemaakt aan een oude motorboot van 
watersportvereniging ‘Metalac’ hebben we lekker geslapen. Vlakbij ons ligt een Duitse avonturier 
met een piepklein motorbootje, die daarmee ook onderweg is naar de Zwarte Zee. Uli Stahl, 70 jaar 
en al 10 jaar Parkinson. Bij een van de grote sluizen in de Donau wilden ze hem er niet in laten. Na 
betaling van 150 euro wel. Nou, dat was hij niet van plan. Vervolgens ging hij rondjes varen voor de 
ingang zodat geen vrachtschip er meer in kon. Na drie uur kwam de politie, die er voor zorgde dat hij 
de sluis door kon. De vrachtvaarders applaudisseerden, omdat die daar ook regelmatig afgezet 
werden. Door deze ontmoeting en nog meer verhalen vertrekken we pas om half elf.  
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Na Ram op de rechteroever maakt de nog steeds brede rivier een paar bochten, waar na we de 
bergen in duiken en de linkeroever is vanaf hier Roemenië. De volgende 230 km is de Donau de 
grensrivier tussen Servië en Roemenië. Daarna (bij km 845) wordt de rivier de scheiding tussen 
Roemenië en Bulgarije. Even voor Veliko Gradiste varen we de spiksplinternieuwe (en daardoor dure, 
want € 27, = p.n.) jachthaven in. Maar je hebt er behalve stroom en water ook toiletten en een 
douche en internet. 
Vrijdag 27 mei  
Stralende dag, amper wind, warm. Om half elf melden we ons bij de politie in Veliko Gr. Maar omdat 
we voorlopig aan de Servische kant blijven, hoeven ze daar geen papieren te zien en een paar 
minuten later staan we weer buiten. Ruim 10 km later, na Vinci, begint de grootste kloof in een rivier 
in Europa: De IJzeren Poort. 110 km lang kronkelt de rivier tussen de rotsige Balkanbergen en steile 
Karpaten door. Er zijn 4 engtes en wij bevaren er vandaag 2. De eerste is bij de entree, bij het fort 
Golubac, waar het water versmalt tot 150m tussen hoge rotsen. De tweede (25 km verderop) maakt 
op ons geen indruk omdat het water er nog bijna een kilometer breed is en het op een 
Alpenlandschap lijkt. De derde schijnt spectaculair te zijn met een vaarweg van 100m breed tussen 
300m hoge rotsen, maar die zien we morgen pas. En vlak voor Kladovo ligt een enorme stuwdam met 
daarin een sluis, de Djerdap 1, die het eind van de vierde engte markeert en tevens het eind (of 
begin) van de IJzeren Poort. 80 km verderop is er nog een, de Djerdap 2. De bouw van de 
stuwdammen, tevens krachtcentrales, duurde 10 jaar, [en het hele project van dijken ophogen, 
(spoorwegen)wegen verleggen, 13 havens verplaatsen enz. uiteindelijk 20 jaar] - ze werden in de 
70er jaren in gebruik genomen. Het heeft wat dorpjes gekost - sommigen werden 40 meter hoger 
weer opgebouwd - en meer dan 20.000 mensen moesten verkassen, maar je vaart nu zonder 
stroomversnellingen en draaikolken en zonder zorgen deze mooie route. En wij varen er vandaag 
weer bijna helemaal alleen. 



Na 70 km en 5 uur maken we vast aan het grote ponton in Donji Milanovac, dat de gemeente daar 
voor passanten heeft neergelegd. Het plaatsje werd nieuw opgebouwd in een bocht van de Donau en 
de rivier is er 2 km breed. 
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Zaterdag 28 mei – zonnig en warm. 
Indrukwekkend, overweldigend, imposant en inderdaad spectaculair. Om half twaalf varen we de 10 
km lange kloof – Cazanale Mici - tussen km 974 en km 964 uit. Het blijkt ook een toeristische 
trekpleister: tientallen kleine bootjes, elk met 6 tot 10 mensen aan boord, varen met grote snelheid 
door de kloof. Vaak met scholieren, die het racen met de speedbootjes waarschijnlijk opwindender 
vinden dan de hoge rotsen om hen heen. De diepte van het water is 65 m, kun je nagaan wat er nog 
onder water aan rotsen zit. Aan beide kanten verdwijnen speelgoedautootjes in de tunnels door de 
rotsen. Bijna aan het eind kijkt aan de monding van een zijriviertje koning Decebal op de Donau uit. 
Hij leed het onderspit in het jaar 106 tegen de Romeinen onder leiding van keizer Trajan en pleegde 
daarna zelfmoord om niet in zijn handen te vallen. De Roemenen zien zich nog als nakomelingen van 
Decebal en hij wordt nog steeds bezongen in menig lied. Het in de rotsen uitgehakte hoofd werd een 
paar jaar geleden door particulieren bedacht en gefinancierd en staat niet geheel toevallig tegenover 
het tempeltje van Trajan.  
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Indrukwekkend, overweldigend en imposant is ook het sluizencomplex dat al gauw daarna opdoemt, 
bijna 1,3km breed en 70 m hoog. Zowel aan de Servische als aan de Roemeense kant is een sluis. 
Daartussen de stuwdam die ongeveer 500 miljoen dollar kostte. Dit is de eigenlijke IJzeren Poort, 
want hiermee ging de rivier op slot. Qua grootte is het complex het vijfde in de wereld. Deze week is 
de Roemeense kant in gebruik. We moeten een half uurtje wachten, terwijl iemand onze 
bemanningslijst ophaalt en Marten de Roemeense gastenvlag hijst. En geloof het of niet, daarna 
worden we helemaal alleen geschut in een sluis van 310m lang en 34m breed. Met veel gekreun, 
gesteun en gepiep van de drijvende bolders zakken we heel rustig 16 m. Daarna verdwijnt de 
sluisdeur onder water en varen we de volgende kamer in - waar ondertussen een duwbakcombinatie 
met 4 bakken naar boven gekomen is - en zakken nog eens 16 m. Alleen. Spectaculair! De hele 
operatie neemt anderhalf uur in beslag. Als we eruit varen propt een combinatie met 6 bakken zich 
in de sluis. Dan is het nog 8 km varen naar het kleine haventje van Kladovo. Je hebt er niks, maar het 
kost ook niks. 
Zondag 29 mei 
Kladovo was vroeger beroemd vanwege een kaviaar fabriek, maar na de bouw van de dam zijn de 
steuren uit de Donau verdwenen. We zijn er gister uit eten geweest in en groot communistisch 
aandoend hotel dat even verderop aan de Donau staat. Lekker gegeten voor 25 euro incl. drank en 
fooi. Er was heel goed internet en we belden even via whats-app met de familie. Met grote lussen 
slingert de rivier zich daarna breed en rustig door een nog steeds bergachtig (rechts) of licht glooiend 
(links) landschap. Na ongeveer 70 km varen zijn we bij het tweede grote sluizencomplex, de Djerdap 
2, net voor Prahovo. We leggen aan bij een verlaten kade vlak voor de sluis en gaan er morgen door. 
Maandag 30 mei 
Het is al warm als we opstaan. Om half 9 roepen we de sluis aan en we mogen gelijk naar binnen 
varen. Even later komt er nog een klein vrachtschip en dan zakken we geluidloos en snel 8m. Na de 
bebouwing van Prahovo ligt er een oud roestig vrachtschip langs de kant met op de oever een 



aftands kantoortje. Hier moeten we uitklaren. Er is een oudere, forse man in een groen uniform en 
een jongere in een blauw uniform. Ze bestuderen onze papieren en willen daarna op al hun papieren 
een ‘stabilo’ van ons! Nou, dat hebben we! Een stempel met de naam van onze boot, Catharina. Bij 
km 845, waar het zijriviertje Timok in de Donau uitkomt, is het drielandenpunt van Servië, (dat we nu 
verlaten) Roemenië, (dat al 230 km aan de overkant ligt) en Bulgarije. Vanaf hier is de Donau 470 km 
lang de grens tussen Roemenië en Bulgarije. (daarna 41 km alleen Roemenië, daarna 600 meter! 
even grens met Moldavië, dan ongeveer 50 km Ukraine en het laatste stuk is weer alleen Roemenië.) 
Wij kiezen voor de kant van Bulgarije en moeten in Vidin inklaren. Hier zijn de autoriteiten ook weer 
reuze vriendelijk. Douane en politie zitten in een haveloos gebouw van de havendienst, dat ooit 
allure had, met een ruime hal en wijde trappen naar boven. Op de etage is nu een restaurant 
gevestigd. We krijgen stempels en mogen heel Bulgarije voor niks doorvaren. We lopen een rondje 
door de stad die communistisch aandoet met grote pleinen en hoge grauwe flats. Het heeft eigenlijk 
best een leuk centrum, maar het is jammer dat alles zo vervallen is. 
Dinsdag 31 mei 
De klok moet een uur vooruit! Na Vidin volgt aan de Roemeense kant een uitgestrekt vlak landschap 
(het gebied heet Walachije), met kleine plaatsjes, eenzaamheid en uiteindelijk het oerlandschap van 
de delta. De afstanden tussen woongebieden worden steeds groter. De rivier is mooi: breed en groen 
omzoomd, zodat we van dat vlakke land van Roemenië niks zien, en rechts houden we heuvels. Het 
traject van vandaag gaat recht toe, recht aan naar het oosten en zowel voor als achter ons ervaren 
we een eindeloze leegte. Aan beide oevers geen teken van leven. Als we na 6 uur 87 km gevaren 
hebben, zien we het stoomschip ‘Radetzky’ liggen.(km 703). Het is een replica van een stoomschip 
dat in 1876 tijdens de Bulgaarse vrijheidsstrijd volgens vaarplan onderweg was naar Turnu Severin, 
200 km stroomopwaarts. Op verschillende plaatsen langs de route stapten ongeveer 200 mannen in 
Bulgaarse boerenklederdracht op. Maar hier bij Kozloduj kwamen uit de kisten van die ‘boeren’ 
wapens tevoorschijn en gingen de opstandelingen – die zich overigens tegenover de andere 
passagiers hoffelijk hadden gedragen - van boord om tegen de Turken te vechten. Helaas verloren ze 
de strijd. De replica is van 1966 en nu een museum. Achter het schip is een klein haventje waar je 
niet mag liggen. Maar omdat we er genoeg van hebben en er in de verste verte geen haven is, nemen 
we de gok en gaan lekker achter de dikke muur aan een oud vrachtschip liggen. Uit de wind en uit de 
stroom. Mooi plekje.  
Donderdag 2 juni 
Na een overnachting in het gehucht Samovit, varen we vandaag naar Ruse, 110 km. Zo op het oog is 
de haven weer een teleurstellende oude rotzooi. Maar – de eigenaar is super aardig en behulpzaam 
en – er is een wasmachine! Het centrum is vlakbij en we kijken onze ogen uit vanwege de vele mooie 
neo barokke stadsvilla’s en burgerhuizen – helaas wel vaak verwaarloosd en bladderend.  
 
FOTO 7 Vergane glorie in Ruse 



 
Vrijdag 3 juni 
Ruse is een flinke stad, er wonen bijna 200.000 mensen. Ook in deze haven stond 25 jaar geleden een 
werf waar elke maand een tanker of bunkerschip voor Rusland afgeleverd werd. Er werkten 400 
mensen. Maar ook Bulgarije kreeg een vrije markteconomie, die helaas geen betere tijden bracht. De 
staat, die decennia lang het maatschappelijk leven organiseerde en financierde, trok zich vliegensvlug 
terug, snoeide in sociale voorzieningen; onrendabele staatsbedrijven werden gesloten en de 
winstgevende geprivatiseerd. De inflatie nam grote sprongen en binnen de kortste tijd was 20% 
werkloos. Sinds 2007 is Bulgarije lid van de EU. 
Zaterdag 4 juni 
Het is anderhalf uur rijden met een taxi naar Boekarest, waar we het Volkspaleis van Ceaucescu 
willen bezichtigen. Over de Vriendschapsbrug rijden we Roemenië in. De brug is met een lengte van 
2224m de grootste Donaubrug en behoort tot de langste van Europa. Het is de enige brug tussen 
Bulgarije en Roemenië, maar veel vriendschap heeft hij niet gebracht. Bulgaren zijn niet dol op de 
Roemenen. Bulgaren zijn orthodox en Roemenen katholiek. Bulgaren hebben nog het cyrillische 
schrift, Roemenen dat van ons dat is afgeleid van het Latijn. Bovendien hebben de Roemenen een 
stuk van Bulgarije ingepikt en gaat de wrok terug tot Napoleon… 
Daarna volgen onafzienbare vlaktes met landbouwgewassen, meest graan. Zo ver het oog reikt. 
Het paleis is na het Pentagon qua grondoppervlakte het grootste gebouw ter wereld. 270 bij 244 bij 
86m en men zegt dat er ook nog eens 86m onder de grond zit, met atoomschuilkelders, 
parkeergelegenheid, een zwembad, restaurants enz. Er is om 12 uur een rondleiding in het Engels en 
wij sluiten aan in de rij. De veiligheidsmaatregelen zijn net zo streng als op een vliegveld, bovendien 
moet je je paspoort inleveren. Maar het is de moeite waard en Marten & Siets ût Balk staan een 
uurtje later op het balkon van het immense paleis. Nadat we 2,5km door het paleis gelopen hebben 
en 400 traptreden hebben beklommen, hebben we uiteindelijk maar 4 % van het paleis gezien zegt 
onze gids. Een klein gedeelte wordt gebruikt door het Parlement. Met de bouw van het paleis werd 
in 1984 begonnen, maar toen Ceaucescu en zijn Elena in 1989 om het leven kwamen, was het nog 



lang niet klaar. Afbreken was echter duurder dan afbouwen en 1996 werd het voltooid. Er werkten 
700 architecten en 17.000 bouwvakkers aan. 
Dinsdag 7 juni 
Via Tutrakan en daar tegenover Oltanita, waar eens de Nederlandse Stentorwerf was, komen we al 
slingerend van Bulgarije naar Roemenië en terug in Silistra, op de grens van Bulgarije. Hier klaren we 
morgen uit en dan varen we verder door links én rechts Roemenië. 
Woensdag 8 juni 
Bij het uitklaren treffen we een jongeman in spijkerbroek en T-shirt, de hoge petten en uniformen 
zijn hier voorgoed verleden tijd! Hij is geïnteresseerd in onze tocht en ons land en terwijl we een 
kwartiertje op de grenspolitie wachten hebben we met behulp van google translate een heel 
gesprek. Daarna naar de overkant om in Roemenië in te klaren. We moeten een half uur op de 
grenspolitie/douane wachten. Hij komt uit Calarasi, een stugge man die beslist aan boord de 
formaliteiten wil afhandelen. Hij spreekt noch Duits, noch Engels, maar we komen er uit en na het 
uitwisselen van stempels (ja, hij ook van ons!) zijn we welkom in Roemenië. Rechts houden we 
heuvels, af en toe een kudde schapen en geiten, af en toe goudgele graanvelden. Links een beboste 
oever. Bijna de hele weg tot Cernevoda – 75 km – komen we geen schip, dorp, visser of recreant 
tegen. Wel boomstammen. Bij Cernevoda (km 300) begint het kanaal naar Constanza aan de Zwarte 
Zee. Aan begin en einde zijn dubbele sluizen van 310m lang en elk 25m breed. Het kanaal is 64,2 km 
lang, 60 tot 90m breed en 7m diep en de aanleg duurde 8,5 jaar. De helft van het kanaal gaat door 
het Dobrudscha gebergte, zeg maar het eind van de Balkanbergen. Het was een prestige object van 
Ceaucescu en werd in 1984 voltooid. Er werkten 35.000 arbeiders aan en ook nog eens 45.000 leden 
van jeugdbrigades en andere ‘vrijwilligers’, bijv. jongelui die stage moesten lopen. De aanleg kostte 
2,5 miljard euro en men dacht dat in 27 jaar terug te kunnen verdienen. Het was een grotere klus dan 
het Panama- of het Suezkanaal. De hele reis hebben wij gedacht dat we door de delta wilden varen 
en bij Sulina de Zwarte Zee op, maar nu we hier zijn besluiten we om toch door het kanaal te gaan. 
Door de delta is 400 km om: 300 door de delta en nog eens 160 km over zee. Daar trek je de ruim 60 
km van het kanaal vanaf en dan vaar je dus 400 km meer. Het is een beetje dubbel om ons plan te 
laten varen, de delta schijnt een veel mooiere route, maar de schipper van de sleper waar we aan 
vastgemaakt hebben - hij heet Johel of zoiets, ‘zeg maar Johan’ - is voortvarend en biedt aan om het 
voor ons met de sluis te regelen, ze spreken daar amper Duits of Engels… Het is veel heen en weer 
gepraat door de marifoon, maar morgenochtend tussen 6 en 7 uur kunnen we met het eerste 
konvooi mee! Het kost ons 677 lei (een lei is een kwartje). Dat hebben we niet en dus rijdt hij met 
Marten ook nog naar een bank om te pinnen. En daarna verkoopt hij ons nog 300 liter diesel. Ik ga de 
wal niet op, want boven op de kade loopt een troep wilde honden, die nogal te keer gaan. 
En net als ze naar het centrum gereden zijn, komt ‘der Uli’ aan gevaren! Hij heeft heel wat beleefd 
sinds we hem in Smederovo ontmoetten. Toen hij in de IJzeren Poort uitweek voor 2 
duwbakcombinaties en even aan een steiger aan de Roemeense kant vasthield, werd hij gelijk 
opgepakt door de Roemeense politie en 11 uur vastgehouden. 
Donderdag 9 juni 
Natuurlijk hebben we amper geslapen en om half 6 zitten we bij de marifoon in afwachting van een 
oproep van de sluis om op te varen. Als we om kwart over 6 nog niks gehoord hebben, roepen we 
zelf aan, op advies van Johel/Johan. Zeker een half uur lang, maar we krijgen geen respons. 
[‘Tsjernavodzje, Tsjernavodzje, here Catharina, pronto’…] Om 10 voor 8 zoekt de sluis eindelijk 
contact met ons en er wordt zowaar Engels gesproken: you have to wait about one hour…  
Uiteindelijk zijn we om kwart over 10 eindelijk op weg naar Constanza. Halverwege het kanaal zijn 
een paar industriehavens, verder zijn er geen aanlegmogelijkheden. Langs het kanaal loopt een 
spoorweg, waar af en toe goederentreinen met soms wel 45 wagons met kolen en olie langskomen. 
Verder een glooiend landschap met landbouwgewassen en wijngaarden. We komen 5 keer een 
duwbakcombi tegen en passeren 36 bruggen.  
 
FOTO 8 Kanaal van Cernevoda naar Constanta 



 
De laatste 20 km varen we door een kaarsrechte bergkloof waarvan de onderste 10 meters bekleed 
zijn met beton. De hoogte is maximaal 85 meter. Het maakt wel indruk en je kunt je voorstellen dat 
hier doden bij gevallen zijn. Aan het eind is een checkpoint waar we moeten betalen, voor we de sluis 
in gaan. Ook de douane komt langs. We zijn er om half 4 en moeten weer een uurtje wachten…Twee 
uurtjes…Drie uurtjes. Uiteindelijk komt er om half 8 een boot van de andere kant de sluis uit en 
worden wij geschut. We zakken 4,5 meter, varen de grote haven van Constanza door – en onder een 
roodkleurende hemel varen we over een rustig kabbelende zee nog 8 km naar het noorden, naar de 
jachthaven van Constanza, met de naam Tomis. Daar worden we opgewacht door een haven security 
medewerker en twee douane beambten. Er worden stempels uitgewisseld en dan kunnen we 
eindelijk onderuit zakken. We zijn op de ZWARTE ZEE! 
 
We hebben vanaf 12 mei 1420 km gevaren in 19 vaardagen. Dat is gemiddeld bijna 75 km per dag.  
Vorig jaar 1900 km in 50 vaardagen. Dat was dus gemiddeld 38 km per dag! (wel meest 
stroomopwaarts). Voor een tocht per boot naar de Zwarte Zee moet je in ons tempo dus minimaal 10 
weken uittrekken. Wij hebben er 16 weken over gedaan. 
 
Zaterdag 11 juni 
Constanta is met 310.000 inwoners de tweede stad van Roemenië, met de belangrijkste haven. 65% 
van in- en export gaat via deze haven. Er is een universiteit en er zijn diverse musea. We bezoeken 
het mozaïek museum waar een Romeinse mozaïekvloer van 700 m2 uit de 3e eeuw te bewonderen is. 
In een glazen paviljoen dat in de 60er jaren modern was, maar nu verwaarloosd oogt. 
Als we na sightseeing, boodschappen en lunch weer op de boot komen, ligt er een briefje van Uli: 
‘Haben mir mein Schiff abgenommen weil es zu klein ist’. Hij mocht er niet mee het kanaal in en 
vliegt maandag naar huis… einde avontuur. Wat sneu. En wat jammer dat we hem gemist hebben. 
 
FOTO 9 De haven van Constanta 



 
Woensdag 15 juni 
Het is stralend weer, de wind ZW 3-4. Naar Mangalia is 27 sm (bijna 49 km). Onderweg zien we 1 
zeilboot, verder is de zee van ons. We varen dicht onder de kust, die glooiend is en groen, af en toe 
goudgele korenvelden. Mangalia is een grote zeehaven met een industriekant en een jachthaven, die 
veel groter is dan die van Constanta. Hij ligt nog niet half vol en overal zijn vingersteigers, zodat we 
makkelijk aan kunnen leggen. Dan volgt weer het rondje, douane, havenkantoor en havenmeester. 
Ze zijn allemaal erg aardig en voorkomend en spreken goed Engels, niks mis mee. 
Donderdag 16 juni 
Aangezien de stad ons verder niet kan boeien, en het er inmiddels al 28 graden is, besluiten we maar 
verder te varen. We klaren uit en om 1 uur varen we het zeegat uit, Roemenië uit en een volkomen 
lege zee op. Onder een strakblauwe hemel met af en toe een wit wolkje. De wind is zuid/zuidwest, 
trekt in de loop van de middag aan, is dan bij vlagen 4-5 bft. en gaat dan weer terug naar hooguit 3. 
We varen er mooi tegen in en de deining van gister is verdwenen. Even later passeren we de 
Bulgaarse grens. Bij de kaap van Nos Shabla gaan we een hoek om en groen, goudgeel en glooiend 
verandert in een steile kust, met weer 13 sm verderop vanaf Nos Kaliakra heuse krijtrotsen. 70 m 
hoog. Prachtig. Om half 7 is Kavarna de eerste haven waar we aan kunnen leggen en we liggen in een 
prachtige kom tussen de rotsen en de bergen. We hebben 37,6 sm gevaren. Mooie tocht. 
Vrijdag 17 juni 
We liggen aan de ene kant aan een mooring, twee vuistdikke landvasten naar de wal en aan de 
andere kant met een lijn aan de vissersboot naast ons vast. Om 8 uur wordt er op de boot getimmerd 
en 4 potige vissers gebaren dat ze weg willen. Als ze ook nog beginnen te toeteren zijn we binnen 5 
minuten aangekleed en gooien we los. We zetten gelijk maar koers naar Varna. De kust met de hoge 
krijtrotsen blijft prachtig. Af en toe staan er hotels of vakantieparken bovenop. 
Halverwege de rit passeren we Goudstrand, zeg maar het Marbella van Bulgarije. We laten de boot 
even drijven en nemen een frisse duik. Voor het eerst deze vakantie. In de Zwarte Zee, die 20 m diep 
is. Het water is glashelder en heerlijk verkoelend. 



Om 12 uur zijn we in Varna. In een hoek van de enorme haven is een jachthaven tussen de dikke 
keermuur en een kade waarop nog boten in winterstalling staan. We kunnen er mooi langszij 
afmeren, er ligt verder niks. De havenmeester heet Tony en een kwartier later is ook de border police 
present. Ze nemen onze paspoorten en overige documenten mee en brengen alles een halfuurtje 
later gestempeld terug. Ze waarschuwen ons om geen geld te wisselen op straat! 
Zaterdag 18 juni 
Varna is met 350.000 inwoners na Sofia de tweede stad van het land en blijkt een heel leuke stad! 
Naast de haven begint het strand en parallel daaraan het Primorski Park, 8 km lang, met diverse 
musea, een dolfinarium, aquarium en dierentuin. Er is een kathedraal met hoge glanzend gouden 
koepels en een overdadig, haast pompeus interieur. Aan de overkant ervan leuke marktjes.  
Zondag 19 juni 
Om kwart voor 8 varen we al. We willen naar Nessebar, dat is 7 uur varen. Het is grotendeels 
bewolkt, maar warm en klam.  De wind is 3 bft uit het oosten. We varen dus op lager wal. We zien 
nog steeds krijtrotsen, maar de hoge kust is grotendeels begroeid. Er is een smal strookje strand en 
we zien heel veel vissers in roei- en rubber bootjes. Al gauw trekt de wind aan tot 4 en het bezaantje 
kan niet voorkomen dat we nogal heen en weer slingeren. Op een gegeven moment went het, er zit 
een patroon in. Maar als we om half elf via de marifoon horen dat de wind zal toenemen tot 5bft, 
besluiten we uit te wijken naar Byala. Dan zijn we halverwege ons doel voor vandaag. We vinden er 
een mooi plekje achter een meters dikke keerwal. 
Maandag 20 juni 
Om kwart over 6 varen we de haven uit. We willen voor 10 uur in Nessebar zijn, want dan is de 
voorspelling weer NO 5 bft. Nu lijkt de zee maar een beetje te kabbelen. Maar schijn bedriegt, want 
er staat wel deining en die maakt dat we toch heen en weer schommelen. De zon probeert door het 
wolkendek te prikken, maar voorlopig blijft het diezig. Na 1,5 uur ronden we de kaap van Nos Emine. 
Dan hebben we inmiddels ook golven met witte koppen. Maar we maken een bocht van 90 graden 
de Bourgas Bay in, waar we in de beschutting van een bergrug komen en de golven met ons mee 
lopen. We verbazen ons over de vele hotels en appartementencomplexen langs de kust. De dorpen 
zijn totaal verzwolgen door al die eigentijdse paleizen. Onderin de baai ligt Zonnestrand: één lint van 
witte hoge gebouwen. Maar zo ver komen wij niet, want dan zijn we al bij Nessebar, dat op een 
schiereiland de zee in steekt. Het is 9 uur en we hebben 18,5 sm gevaren. In de haven voor de oude 
stad wil de havenmeester ons met de punt naar de wal hebben. We moeten dus een ankertouw 
oppikken en tussen de witte motorboten gaan liggen. We moeten 2 meter van de steiger blijven, 
want er komt elke dag 3 keer een veerboot, die zoveel golven maakt dat je met de boeg op de kant 
kunt klappen. Via de bijboot gaan we naar de wal. 
Van de wind merken we hier niet veel, maar op de marifoon horen we dat het bij Nos Emine nu 5 is 
en 6 bft wordt, met golven van 3m. We waren er mooi op tijd voorbij. 
Het oude gedeelte van Nessebar is Unesco werelderfgoed en ligt op een schiereiland, dat door een 
smalle dam van 400m met het vasteland verbonden is. Het is het Marken van Bulgarije, bussen vol 
toeristen worden aangevoerd. Koetsjes, rondvaartboten, souvenir stalletjes, het ene restaurant na 
het andere terras. Smalle straatjes met kinderhoofdjes en huizen die van onder van brokken 
kalkzandsteen zijn, terwijl de verdieping van donker hout is en een beetje oversteekt. Het duurt even 
voor je de weg kunt vinden in die wirwar van straatjes. Ik vind het wel gezellig, Marten is minder 
enthousiast en vindt het een beetje te veel van het goede. Maar hij koopt wel een strooien 
zonnehoed, het is 27 graden. Je hebt hier werkelijk voor elk wat wils: er is een kleine kermis aan de 
andere kant van de dam, Russen kunnen hier dure bontjassen kopen en de jeugd kan tot ’s morgens 
6 uur op de discoboot terecht. 
Dinsdag 21 juni 
De meeuwen schreeuwen ons wakker en de zon is er al bij als we weer om 6.15 uur opstaan. Om 7 
uur varen we de haven uit. We willen naar Sozopol, 15 sm en hoeven daarvoor alleen maar de 
Bourgas Baai over te steken. Volgens windguru zou de wind NW >>NO 3 zijn en vanaf 10 uur weer 
toenemen. Maar in werkelijkheid staat er een kleine 4 bft (11knopen) uit het zuidwesten, terwijl er 
nog steeds een redelijke deining uit zee komt. Nu hebben we wel profijt van ons steunzeiltje. Tot 



onze verrassing heeft Sozopol een heel grote moderne jachthaven, zoals wij die aan het IJsselmeer 
gewend zijn. We kunnen gewoon aan een kopsteiger afmeren. 
Sozopol ligt ook op een ver in zee stekend schiereiland op de rotsen en heeft dezelfde houten huizen 
op een stenen onderbouw en dezelfde nauwe straatjes, maar mist al die gekkigheid voor de 
toeristen. Af en toe laten we ons in het water zakken, het is 30 graden. En als we ’s avonds naar bed 
gaan nog 24. In Nederland heeft het 15 uur achter elkaar geregend. 
 
FOTO 10 Sozopol 

 
Woensdag 22 t/m zondag 26 juni 
Pittige wind, geen motorboot-op-lager-wal weer. Verwaaid liggen betekent hier met stralend weer - 
‘clouds zero’ en 26 tot 31 graden - wachten tot de wind draait, zodat we niet meer aan lager wal 
zitten. Maar er zijn mindere plaatsen om verwaaid te liggen. 
Maandag 27 juni 
Als ik om 6 uur mijn hoofd door het luik boven ons bed steek, zie ik dat de wind gedraaid is. Yes! We 
kunnen gaan! De wind is west 3-4 en de zee oogt rustig. Na 3 uur deinen zijn we in Tsarevo, waar we 
uitklaren. We moeten 30 leva (€ 15, = ) betalen. En anders dan ons onderweg verteld is (‘ze lichten je 
daar op, je mag er niet aanleggen’) gaat alles soepel, is iedereen reuze aardig, behulpzaam en 
belangstellend en zwaaien ze ons een uurtje later met z’n vijven Bulgarije uit.  
We hebben een mooie tocht naar Igneada – Turkije. Daar zijn we om half drie en dan hebben we 45 
sm (81 km) gevaren. Verder varen is geen optie, de volgende haven is nog 45 mijl verderop. We 
komen uit bij de Turkse kustwacht die naar onze transit log vraagt. Dat is een papier dat je moet 
hebben als je door Turkije vaart en in alle havens moet laten zien. Maar dat kun je pas in Istanbul 
regelen. Ze kopiëren al onze papieren en zeggen dat we hier niet kunnen inklaren. Ook dat kan pas in 
Istanbul. Daarom - en vanwege dat log mogen we niet aan de kade afmeren (en ook niet bij hen) 
maar moeten we midden in de havenkom voor anker gaan. Ja – duh!... 



Ik krijg (weer) een telefoon met een Engels sprekend iemand en als ik voorstel dat we niet van boord 
gaan, mogen we, vooruit, één nachtje aan de kade gaan liggen. We blijven dus de rest van de dag aan 
boord en kijken naar oude mensen met paard en wagen, zwerfhonden, de vissers in de haven en wat 
er zoal meer langs komt. We hebben vandaag op zee één zeilboot gezien. 
Dinsdag 28 juni 
Er is nog weinig activiteit in de haven van [ingjada] als we om half 8 vertrekken. Het is zonnig en de 
wind is NW 3. De koffie zit in de thermoskan en de boterhammen zijn gesmeerd, maar dat had nu 
ook onderweg gekund, want er is amper nog deining. Ideaal motorbootweer! De kust is nog steeds 
steil en heuvel- of bergachtig, maar groen en er is geen bebouwing en pas halverwege de rit begint 
een smal strand. Op zee is verder geen schip te zien en niets te beleven. Tot eind van de ochtend de 
wind naar NO draait en gestaag toeneemt tot 4 bft. De zee bouwt onmiddellijk op en we 
schommelen weer vrolijk van links naar rechts. Het levert wel even een paar dolfijnen op. 
Karaburun is leuk. Een kleine vissershaven en we gaan maar brutaalweg naast een visserschip liggen. 
Maar de vissers zijn nieuwsgierig naar ons en brengen ons zelfs een emmer vol kokkels en erg zoute 
gedroogde vis. 
Woensdag 29 juni 
Als ik het weerbericht opzoek, lees ik dat er weer een aanslag in Istanbul is geweest, nu op het 
vliegveld: 36 doden en 147 gewonden… Om 10 uur dansen we de zee op. De wind is noord, 
aanvankelijk 3 en later 4 bft. en de Zwarte Zee stuurt al zijn golven op ons af. 2 tot 2,5 m hoog! We 
laten ze gelaten 3 uur lang onder ons door rollen en blijven maar stil zitten. Boven land is het bewolkt 
en op zee schijnt de zon. De kust is steil, ruig en rotsig. Om 1 uur varen we de Bosporus in en zijn we 
van het geslinger af. High five. We hebben toch maar mooi de Zwarte Zee bevaren! Van Constanta 
naar Constantinopel! 225 nautische mijlen! 
 
De Bosporus verbindt de Zwarte Zee met de Zee van Marmara en is 31 km lang. De breedte is wel 3 
km, er is een klein stukje waar hij 600 m breed is. Het een na het andere zeeschip komt ons 
tegemoet. Bij de entree wordt een nieuwe brug gebouwd en dan zijn er 3 bruggen die Europa en Azië 
verbinden. Aanvankelijk zijn de oevers nog bergachtig en schaars bebouwd, maar daarna beginnen 
de voorsteden en de paleizen, moskeeën, dure huizen en oude burchten van Istanbul. Na twee en 
een half uur zijn we pas bij de laatste brug en daarmee het oude centrum. We varen even richting de 
Galatabrug de Gouden Hoorn in, waarvan men zegt dat het de mooiste baai van de wereld is. Wij 
zien het mooie er niet aan af, bovendien is het er erg druk en onrustig en woelig met rondvaartboten 
en ponten. We varen om het oude gedeelte heen – met het Topkapi paleis en de Blauwe moskee – 
en dan ben je ook al op de Zee van Marmara. Dan is het nog bijna 10 km naar Ataköy Marina en dan 
zien we pas goed wat een grote stad Istanbul is! Het houdt maar niet op. Er liggen wel 50 
vrachtschepen op de rede. Eenmaal bij de haven vragen we via de marifoon om een plaats en we 
worden opgehaald door havenmedewerkers in een rubberboot, die ons naar een box brengen en 
helpen aanleggen. Gelukkig, vingersteigers en geen gedoe. De haven heeft een capaciteit van 700 
boten en we liggen op stand tussen allemaal dure jongens. We betalen hier 105 euro per nacht, excl. 
elektriciteit en water! Het verschil met de armoedige vissersplaats van gister is wel gigantisch.  
We hebben 45 mijl gevaren in zo’n 8 uur. We zullen hier tot 10 juli blijven vanwege familiebezoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


