
 

 

Afwisselende kanotochten vanaf voormalig vrachtschip 
 
Deze zomer zijn we een midweek meegevaren met de Ali-B2, een tot botel verbouwd vrachtschip. Dwars 
door het Groene Hart van de Randstad. ‘We’ zijn mijn vader Henk, vriendin Guusta en ikzelf, Jolien. Henk en 
Guusta zijn doorgewinterde kanoërs. Voor mij was het nog wel spannend of ik het zou redden: iedere dag 
rond de 20 km kanoën. Natuurlijk had ik wel een beetje geoefend.   
 
Aan de kade van Alphen aan den Rijn lag de Ali-B2 op ons te wachten. Gerrit, kapitein en eigenaar van het 
schip, daarnaast gastheer en entertainer - hij is altijd in voor een grap - heette ons welkom. We maakten 
kennis met Rebecca, onze gids op het water, en Paola, die de maaltijden zou verzorgen. De twee andere 
gasten kwamen uit Oost-Duitsland: Frank en Astrid. Dat maakte dat we tijdens de trip veel Duits hebben 
gesproken (althans, wat voor Duits moest doorgaan). Frank en Astrid hadden al eerder meegevaren met de 
Ali-B2 en hebben Nederland toen ontdekt als vakantieland (en jawel, ze hadden al door de Keukenhof 
gekanood).  
 
Deze vakantie was een try out. Niet alleen voor mij maar ook voor de reisleiding. Gerrit verzorgt 
normaalgesproken fietsvakanties met zijn schip. Nu wilde hij het eens proberen met kano’s. Het idee is dat 
het schip elke dag naar een andere plaats vaart, waar de gasten vervolgens naar toe kanoën onder leiding 
van een gids. De gasten brengen zelf hun kano mee. Ik had zelf geen kano, maar gelukkig kon ik de 
‘privekano’ van Gerrit lenen.  
 
De Ali-B-2 vond ik het verrassend ruim: heb nergens mijn hoofd gestoten (je weet het soms niet op een boot, 
kan krap zijn, ben 1.65 m), er was ruim voldoende en prima toiletgelegenheid, een ruime woonkamer 
voorzien van een barretje (zelfbediening), spelletjes, boeken etc. De reis was ook culinair heel goed 
verzorgd. Iedere morgen uitgebreid ontbijt, met verschillende broodjes en lekkernijen. De lunchpakketten 
stonden klaar in koelboxjes, elke dag met verrassende inhoud. Heel feestelijk. En na een lange dag kanoën 
hoefden we alleen maar aan te schuiven bij het heerlijke drie-gangen-diner dat Paola voor ons had 
klaargemaakt. Wat een luxe!   
 
Op gezette momenten kregen we van Gerrit en Rebecca een briefing: welke routes gaan we varen, wat zijn 
de keuzemogelijkheden en dergelijke. Rebecca had twee weken ervoor het hele gebied ‘voorgevaren’ om 
geschikte routes uit te zetten. Maar natuurlijk is het soms nog wel even zoeken tussen alle rietkragen en 
waterlelies naar het juiste watertje of stroompje. Henk - die eigenlijk geen gids nodig heeft - had allerlei 
stafkaarten van het gebied gedownload en uitgeprint. Die kwamen ook nog wel eens van pas (zeker toen 
Rebecca haar kaart in het water had laten vallen).Tijdens de tochten vertelde Rebecca ons allerlei 
wetenswaardigheden over de geschiedenis van het gebied.  
 
Na het diner was er nog gelegenheid om het stadje te bekijken waar de Ali-B2 had aangelegd. Zo hebben 
we bijvoorbeeld Woerden, Zwammerdam en Gouda ‘by night’ gezien.  
 
Kortom, ik had een leuke gezellige vakantieweek. Voor herhaling vatbaar!  
 
Maar nu de hamvraag: hoe waren mijn kano-prestaties? Nou... ik heb het bijna gered, zullen we maar 
zeggen. Ben een dagje met Henk aan boord van het schip gebleven om blessures te voorkomen. Ook dat 
was een leuke ervaring, varen op de Ali-B2: tatam.. tatam... tatam.... tatam...... . Wie die motor eenmaal 
gehoord heeft zal voortaan altijd de Ali-B2 aan z’n geluid kunnen herkennen.  


