
Moezelrun  
 

 
 

Dit is het draaiboek voor de Moezelrun 2012. Twee jaar geleden deden we de IJsselrun, 
vorig jaar de Maasrun en nu de Moezel. Volgend jaar gaan we een andere rivier af. Maar 
eerst een citaat over waarheen we gaan: 

 
Ein Schloß auf dem Berge   
ein Städtchen am Strand  

und ranken die Reben  
an sonniger Wand  

das ist meine Mosel    
mein heimatlich Land 

 
Programma 

 
- De reis. Peter rijdt de trailer met de Gig, plus 5 passagiers. Iemand anders rijdt een 

groep met 4 mensen die pas om 16:00 uur kunnen vertrekken. De Gig wordt om 
12:00 uur op de trailer gezet, die is dan in Bernkastel-Kues om circa 18:00 uur. Laat 
weten of je meezit aan het diner om 20:00 uur. Het is 380 km rijden, dus reken 
zonder trailer op 4 uur. Als de late groep er om 20:30 zijn kan eten we gezamenlijk. 
Anders wordt het de laatkomers een meegenomen broodje krentenbrood.  

 
- Slapen. We slapen 2 nachten in hotel Drei Koenige. Er zijn 4 tweepersoons kamers 

en 2 eenpersoons geboekt en op naam gezet. Wout heeft een eigen kamer, de andere 
is voor iemand die het met 2 eng vindt. Er is 1 Doppelzimmer met een Normalbett, 
en 2 met getrennte Betten. 

 
- Start op zaterdag is in Neumagen, in jachthaven Marina Mosel met een ruime 

helling. We kunnen er ook fietsen huren. Het is een goed idee als de 3 niet-roeiers 
met de fiets een mooie tocht maken naar de lunchplek, waarna de volgende 3 niet-
roeiers de fietsen met een mooie tocht terug rijden en vervolgens met de auto’s naar 
de finish gaan.  

 
- Lunch op zaterdag is ca. 11 km verder, aan de rechterzijde met een mooie steiger: 

Weingut Geierslay. Dat is net voor de eerste sluis. Daar lunchen we, wisselen we 
bemanning en roeien we via de sluis Wintrich naar Bernkastel-Kues. We kunnen hier 
ook dozen wijn inladen.  

 
- Finish op zaterdag. We meren af in de haven, 12 km na de lunch en 1 km voor 

Bernkastel. De boot kan daar ’s nachts blijven liggen. Er is ook een helling. 
Bernkastel is een bijzonder pittoresk Duits plaatsje. We eten in een bijzonder 
Weinhaus. 

 



- Start op zondagmorgen. Vroeg naar de boot en varen naar Traben-Tarbach, 25 km 
verder. Lunch op ca. 11 km. 

 
- Lunch en bemanning wisselen halverwege in Uerzig aan de linkerzijde bij Weinhaus 

Zehnthof. 
  

- Finish op zondag voorbij Traben-Trarbach in de jachthaven. 
  
- Sluizen. We krijgen 2 sluizen met een verval van 7,5 m resp. 6,7 meter. Echt Duits, 

goed georganiseerd. We varen naar de kleine pleziervaartsluizen, 1 man moet 
hinausgehen om op de knop te drukken en de rest gaat automatisch. Lange lijnen 
meenemen. Geen last dus van het samen moeten met zo’n enorm binnenschip. We 
houden rekening met vertraging van 1 uur per keer, zeker als we zo een groot 
binnenschip dat uit de grote sluis komt even de tijd geven weg te komen. 
Wij doen 13,2 meter van de totaal 81,5 meter verval van de Moezel. 

 
Overigens zullen we alle rondvaartboten, binnenschepen en sluizen met groot ontzag 
benaderen. We zijn daar wel klein. Bijgevoegd tref je aan het Merkblatt Mosel, waarin 
alle voorschriften zijn vermeld. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdschema 
 
Vrijdag.  
12:00 De Gig op de trailer zetten op de KWVL 
18:00 We arriveren bij het hotel in Bernkastel-Kues 
20:00 De laatvertrekkers arriveren bij het hotel 
Eten, Weinfesten en lekker slapen. 
 
Zaterdag.  
10:00 Boot in het water en start in Neumagen  
 Drie man gaan fietsen naar de lunchplek Weingut Geierslay 
12:00 Lunch in Wintrich  
 Drie anderen fietsen terug naar de auto’s en rijden naar haven Bernkastel 
16:00 Finish bij Bernkastel-Kues 
20:00 Diner bij Doctor Weinstube in Bernkastel-Kues 
Eten, Weinfesten en lekker slapen. 
 
Zondag. 
10:00 Start in Bernkastel-Kues  
12:00 Lunch in Uerzig bij Zehnthof 
14:30  Finish in jachthaven van Traben-Trarbach  
15:00 Gig op de trailer 
16:00 Vertrek naar NL 
21:00 Gig afleveren op de KWVL.  
 

 
Roeischema. 
 

Hieronder het schema. Dit is een nette verdeling, rekening houdend minder roeien 
door Wout en Olive, iedereen 1 maal niet-roeien (= auto, wandelen of fietsen), 
iedereen minstens 1 x door een sluis. Als jullie anders willen dien je dat onderling ter 
plaatse te regelen. 
 
 

Naam Dag 1 ochtend Dag 1 middag Dag 2 ochtend Dag 2 middag 
Ben Roei Roei Auto Roei 
Cees Roei Roei Auto Stuur 
Geert Roei Roei Roei Auto 
Hans Roei Auto Stuur Roei 
HendrikJ Roei Auto Roei Roei 
JanD Auto Roei Roei Auto 
JanH Roei Auto Roei Roei 
Olive Stuur Roei Auto Roei/stuur 
Peter Auto Roei Roei Roei 
Wout Auto Stuur/roei Roei/stuur Auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Auto rijschema. 
 

Loosdrecht naar Bernkastel Met mijn TpmTom, 380 km 
Bernkastel naar haven Neumagen De linkeroever upstream volgen, over de 

Moezel gaan voorbij Piesport, in Neumagen 
borden Hafen volgen. Genoeg ruimte om te 
manoevreren. 

Neumagen naar lunch Wintrich Rechterzijde rivier, Umleiting Piesport volgen 
en net voor het restaurant de oprit nemen, 
voorbij het huis parkeren 

Wintrich naar haven Bernkastel Mosel oversteken, 2 km voor Bernkastel is de 
haven. Daar blijft de Gig ’s nachts liggen.  
Trailer op de P-plaats voor het hotel 

Haven Bernkastel naar lunch Uerzig Aan de linkerzijde blijven tot in Uerzig. Bij het 
rotondetje is rechts de aanlegsteiger. 

Uerzig naar haven Traben-Trarbach Aan de linkerzijde blijven, in T-T de kleine 
weg langs de Mosel volgen, bij tweede 
‘Doodlopende weg’ bord linksaf, einde weg 
rechts en langs het spoortje naar de haven. 
Veel ruimte om te manoeuvreren 

Traben-Trarbach naar Loosdrecht Met mijn TomTom 
 

 
 

Foto’s dag 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hotel Drei Koenige Start in Neumagen 

Lunch bij Weingut Geierslay Sluis Wintrich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto’s dag 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben dan alles bij elkaar 45 kilometer geroeid. Dat is niet veel gezien de bestede 
tijd. Maar het is enorm gezien het geweldige uitzicht, de overvloedige wijn en de goede 
vriendschap. 
 

Lunch in Uerzig 
Sluis Zetlingen 

Aankomst haven Traben-Trarbach 

Haven Bernkastel-Kues 



 
 
NAWs. 
 
Hotel Drei Könige 
Bahnhofstraße 1 
DE-54470 Bernkastel-Kues 
+49 6531 2035 
info@moselhotel-dreikoenige.de 
--------- 
Yachthafen Marina Mittelmosel GmbH 
Moselstrasse 21 
Neumagen – Dhron 
Ute Mattern 
+49 6507 701670 
Mobil +49 172 938 9136 
---------- 
Sluis Wintrich 
+49 6531 96290 
---------- 
Haven Bernkastel-Kues 
Marc Spaniol 
+49 6531 963731 
marc.spaniol@wsv.bund.de . 
---------- 
Restaurant Doctor Weinstube 
Hebegasse 5  
Bernkastel-Kues 
+49 6531 96650 
---------- 
Sluis Zetlingen 
+49 6531 96290 
---------- 
Lunch Uerzig 
Restaurant Zehnthof 
Moselufer 38 Uerzig 
+49 6532 2519 
www.weinhaus-zehnthof.de 
password WiFi: interNET 
---------- 
Haven Traben-Trarbach 
Boote Polch 
Zum Hafen 18 
+49 6541 2010 
 
Meenemen 
- Zwemvesten, zeker doen! 
- Lange lijnen voor in de sluizen + pikhaak 
- Jan: contant geld voor plurken zonder BEA 
- Kleding tegen de frisheid op het water, een week vooraf ziet het er zonnig uit met 12 

graden Celcius; ’s avonds zal het koud zijn 
-  


