
We vertrekken op zaterdag 27 Juli  
Vroeg in de morgen, voor een trip van 165 km van Oordegem naar Calais, waar we  en dan met de 
Hoverspeed moeten nemen  om 08:30. Aankomst een uurtje later in Dover. 
Na deze korte overtocht hebben we nog 422 km te rijden naar Swansea, waar we de Ferry moeten nemen 
om 21:00 uur voor een nacht overtocht naar Cork een overtocht van 10 uren. We nemen een 2 persoons 
luxe buiten hut 
 
28; 29  en 30 Juli bezoeken we De Ring of Kerry en verblijven we in  Laune Lodge Kill 
 
31 Juli tot en met 2 augustus verblijf in “Breezy Heights” in “Houdswood Cros” , Mayo 
 
 
Zaterdag 3 augustus Shannon cruise start in Banagher voor de prijs van 659 € 
Mooi weer Banagher Carrick craft Port instructies 
( eens vooruit en achterit varen) en veiligheidsfilm, afvaart 
om ± 13.30 h, eerst wat gewoon worden aan het bootje dus 
maken we er een korte tocht van en we varen tot aan 
“Clonmacnois” zie foto. Dit is de oude christelijke 
hoofdstad van Ierland, maar buiten een oude ruïne van een 
klooster met een souvenirwinkeltje waar men ook thee en 
refreshments kan nuttigen, was dit onze eerste aanlegsteiger 
zonder verdere faciliteiten  

Zondag 4 augustus:  
Na een flink ontbijt varen wij tot in “Athlone” waar wij de tanks volgooien 
en het “Lough Ree” opvaren, zie foto, Door het mooie weer is het grote 
meer zeer vlak en kalm. Tegen 11 uur varen wij “Hudson Bay” binnen, foto 
hieronder, wij bezoeken de baai die een toeristisch plaatsje is voor Ieren, 
met winkeltjes en restaurants, zelfs een golfclub We varen verder op het 
meer en rond 15.30 uur varen wij “Lanesborough” binnen.  
Het “Lough Ree” ligt achter ons en 

hier begint terug de “river Shannon”. Het is een doorvaarhaventje 
met zeer veel faciliteiten waaronder een elektriciteitscentrale, het is 
een zeer smalle strook zodat deze rap vol ligt en enkele boten buiten 
de smalle haven moeten gaan liggen. Die avond worden er enkele 
palingen gevangen, mogelijks door het koelwater van de centrale. 
Door behulpzaam te zijn voor de binnen komende boten verlies ik 2 
brillen  

 

Maandag 5 augustus:  
Na een Engels ontbijt varen wij de haven van “Lanesborough” 
uit, foto rechts. We varen verder op de “river Shannon” en 
daar wordt de hengel uitgegooid maar zonder veel succes. 
Rond 16.00 uur varen wij “Roosky” binnen in het Iers 
“Rúscaigh”, een klein dorpje waar we de nodige 
boodschappen doen . De faciliteiten zijn hier zeer uitgebreid 
en we nemen er een douche  
 
 

 



 

Dinsdag 6 augustus:  
De haven is redelijk vol gelopen gisterenavond, 
zodat we besluiten om terug om 9 uur uit te varen 
richting “Drumsna” Dit is het verste noordelijkste 
punt van onze boottocht, een klein plaatsje waar 
er een winkel en postkantoor is, terug de nodige 
boodschappen doen en genieten van het 
middagmaal. We keren terug en zorgen dat we 
rond 16.00 uur opnieuw de haven van “Roosky” 
binnenvaren, foto rechts, door het vroege uur 
kunnen we een goede aanlegplaats kiezen. We 
trekken het stadje in en gaan eten, we zoeken ook een pub op voor de muziek, maar het is hopeloos, deze 
avond is er geen live muziek.  

 

Woensdag 7 augustus:  
Zoals gewoonlijk vroeg weg, we varen terug het “Lough Ree”, 
richting van “Athlone”, het weer is niet meer zo bright maar er zijn 
geen problemen, we varen de richting van “Lecarrow foto rechts. 
Het is een afgelegen plaats en buiten het staketsel om de boten aan 
te meren is er hier verder niets te zien. Daar er wat meer wind 
opsteekt zoeken wij een 
comfortabele ligplaats 
om te overnachten. 

Buiten ons en een Nederlands stel zijn er niet veel boten die 
hier komen overnachten, wij bezoeken de boot van de 
Nederlanders en komen tot de vaststelling dat indien wij nog 
eens varen, we dit type “Carlow Class” zullen nemen  

 

 

 

Donderdag 8 augustus:  
De Nederlanders wuiven ons uit wanneer we, zoals 
gewoonlijk, vroeg het ruime sop kiezen, de wind, regen 
en de golven maken het varen niet plezierig, iedere keer 
dat een golf ons wat oplicht is het net of de schroef uit 
het water komt en de boot niet vast bestuurbaar is. Het 
stuurhuis is afgesloten met een 'bache' en de kleine 
'ruiten' bieden geen goed zicht, voeg daarbij nog enkele 
roekeloze grotere boten die ons bijna uit de vaargeul 
duwen. De kriebels in de buik en darmen maken het een 
veel te lange overtocht over het “Lough Ree”Opgelucht 

varen wij de haven van “Athlone” binnen, vlug de stad in en de schrik even doorspoelen met een whisky, 
en dringend een nieuwe leesbril aankopen met de andere noodzakelijk aankopen. We besluiten om terug 
naar “Clonmacnois” te varen om daar de nacht door te brengen, het is daar veel rustiger dan in “Athlone”  

 



Vrijdag 9 augustus  
Gelukkig is het weer terug mooi, zodat we 
besluiten een zijrivier op te varen, De “Suck river” 
de rivier is hier smaller, zie foto links, en met 
meer bochten maar er is weinig verkeer op, met 
uitzondering aan de sluis een paar km voor 
ontmoeten we weer onervaren schippers die alle 
moeite doen om een aanvaring te veroorzaken 
door niet te wachten tot wij de sluis uit zijn, voor 
ze binnenvaren. Wij bereiken rond 11.30 het 
stadje “Ballinasloe”,waar we dan ook eens 
doorslenteren om terug vaste benen te krijgen. Na 
het middageten varen wij terug naar onze 
eindbestemming de “Carrick craft Port” in 
”Banagher”, waar de boot van binnen en van buiten door ons gereinigd wordt, zodat we hem de zaterdag 
mogen terug kunnen afstaan. 
 Kaart van de plaats. 

Na de ontspannen boottocht trekken we verder naar 
het noorden, we belanden in Collooney en 
verblijven zowaar op een enorm domain met statig 
heren huis”Makree House” waar we  verblijven 
van 10 tot en met 12 Augustus. De reis gaat verder 
naar Dublin voor een verblijf in “Willowbrook  
B&B” waar we verblijven op 13 en 14 Augustus,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
om niet te ver meer te moeten rijden voor de 
overtocht naar England.  
 
Terug tocht wordt aangevangen op 15 Augustus 
om 06:15, en nu varen we van Dublin naar 
Holyhead (Liverpool) voor een overtocht  
van bijna 2 uren. 
En nu nog een trip van 549 km naar Dover, waar 
we terug om 18:45 met de Hoverspeed naar Calais 
varen. En nu nog naar Oordegem waar ons een 
zalig bed opwacht. 

 


