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Reisverslag 6 - 2004; Italië tot Fiumicino  

 

Op donderdag 14 oktober kwamen we aan in Civitavecchia aan de westkust van Italië, na een 

voorspoedige overtocht, maar met een problematische aanloop. Plastic rond de schroefas vlak voor de 

haveningang!. Gelukkig hebben zich geen vervelende zaken meer voorgedaan nadat het plastic door 

Riens was verwijderd. Het “afstoppen van al zijn openingen” voor de te waterlating in de marina waren 

zorgvuldig genoeg geweest want er hebben zich later geen enge ziektes geopenbaard. 

 

Kniertjes abuis, (de vis werd niet duur betaald) 
De eerste dag zitten we vanuit onze kuip 

belangstellend naar alle binnenkomende vissersschepen 

te kijken en bewonderen de speciale wijze waarop deze 

schepen aan de kade worden afgemeerd. De schepen 

varen achteruit naar hun plek tot ze pal met de kont 

tegen de kade liggen (kont wordt beschermd door 

autobanden) waarna 2 lijnen snoei strak van het 

achterschip op de kade worden belegd. Ze kunnen nu 

echt geen kant meer uit! 

Als er wat meer schepen binnen zijn, wordt er nog een 

extra lijntje van de ene boeg naar de andere gelegd. 

Het voordeel van deze afmeermethode is dat de 

schepen op elk moment onafhankelijk van elkaar kunnen vertrekken. (De volgende nachten merken we 

dat ze dat dus ook elke nacht tussen 4 en 6 uur doen. Hoewel ze haast muisstil en bijna zonder golfslag 

doen, draaien we ons pas weer lekker om nadat we er een stuk of twintig voorbij hebben horen 

grommen). 

 

In de middag zien we vanuit de kuip, dat veel mensen de schepen aan de kade staan op te wachten. We 

kunnen alleen net goed zien wat er gaande is. 

Nieuwsgierig als we zijn, lopen we helemaal om 

de jachthaven heen naar de kade waar de 

vissersschepen liggen afgemeerd. Via de kont 

wordt op alle schepen de ondermaatse vis en 

alle niet verhandelbare bijvangst verkocht. 

We lopen langs de verschillende schepen en 

zien in de gereed staande witte bakken veel 

heerlijke vis liggen. Naast kleine platvisjes, 

makreel en inktvisjes liggen er ook grotere 

garnalen, een klein soort kreeftje en meer 

soorten schaaldieren gebroederlijk naast elkaar 

in de bakken te wachten op kopers. 

 

We bekijken de (voor ons onverstaanbare) verkoop aan de plaatselijke bevolking en zien tot onze 

verbazing dat voor een hele bak vis (dezelfde witte piepschuimen bakken als in Nederland) slechts €5 

wordt betaald. Een hele bak wordt in een plastic tasje gestort en de koper gaat tevreden huiswaarts. 

 

Nog geen 5 minuten later lopen wij ook heel trots met een zware plastic tas en €5 armer, terug naar 

onze boot. Als we de zak aan boord wegen, blijken we 6,5 kg vis te hebben gekocht! We scheiden de 

vissoorten in; te bakken, te roken en te koken. ’s Avonds doen we ons te goed aan de zelf gekookte 

garnalen en kreeftjes met wat brood en sausjes, een zalig maal! 

De andere soorten vis gaan voor later in de week in de koelkast en vriezer. 
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 Herken je plekje
De plaats waar de marina annex vissershaven Darsena 

Romana van Civitavecchia is gelegen, is eigenlijk een 

heel bijzondere plaats. In de bij de toerist information 

opgehaalde folders, stond een schets van de oude stad 

Civitavecchia ten tijde van de Romeinse 

hoogconjunctuur. 

In die periode was niet alleen de stad ommuurd, ook de 

buiten de stadsmuren gelegen haven had een eigen 

muur die de haven omsloot en slechts via 1 land- en 1 

wateringang  

bereikbaar was. 

 

Om vanuit de haven naar de stad te komen moesten twee 

bewaakte poorten gepasseerd worden, een moeilijk te nemen 

horde voor vijanden van het Romeinse rijk die de stad wilden 

aanvallen. In de zuidelijke hoek van het moderne grote 

havencomplex is deze originele haven nog in gebruik als jacht- en 

vissershaven en met de oude plaatjes in de hand is het 

fascinerend te zien hoeveel er nog goed herkenbaar is. 

 

De huidige stadsplattegrond laat nog veel van de oude stadresten zien. Een deel van de oude muur is 

gerestaureerd en in de dikke brede muur hebben zich kleine viswinkeltjes gevestigd. De straatnamen 

herinneren nu nog aan lang vervlogen helden (Garibaldi), kunstenaars (Michelangelo & Leonardo), 

koningen (Paopo III), keizers (Aurelio) en kardinalen (Borghese). Aan het eind van de lange moderne 

commerciële haven waar tegenwoordig de veerboot naar Sardinië afvaart, staat het goed bewaard 

gebleven Forte Michelangelo. Dit fort heeft op elk van de vier hoeken, een ronde wachttoren terwijl 

een 5de centraal geplaatste toren als ingang fungeert. Tegenwoordig is het fort in gebruik als museum. 

 

 Donna Ineke, Sancho Riens en de ambtelijke windmolens
Vanuit Civitavecchia gaan we op vrijdagmorgen om 10 uur per trein naar Rome. Het einddoel van de reis 

is de Nederlandse Ambassade in Rome waar we onze paspoorten willen vernieuwen. Riens zijn paspoort 

verloopt de 20ste november terwijl de mijne eigenlijk pas volgend jaar verloopt. We willen nu beide 

paspoorten gelijktijdig vernieuwen zodat we weer synchroon lopen. 

 

Nadat we per trein op het enorme hoofdstation “Roma Termini”, (wat de 

afmetingen van Schiphol heeft) aankomen, zorgen we eerst dat we bij de 

boekwinkel een goede kaart van Rome bemachtigen. Na 1½ uur wandelen door 

straten met imposante gebouwen, parken gevuld met mooie beelden komen we om 

14 uur aan bij de Nederlandse ambassade. Na aanbellen melden 

we via de intercom dat we voor het vernieuwen van paspoorten 

komen. Een damesstem vertelt ons (verveeld) via de intercom 

dat we ons daarvoor moeten vervoegen bij de consulaire 

afdeling naast de ambassade. Helaas is de consulaire afdeling 

al gesloten, vertelt dezelfde dame. De afdeling is slechts 4 dagen per week van 8-

12 uur open. 

We balen extra stevig omdat de website van Buitenlandse Zaken vermeldt dat je 

juist voor paspoorten niet bij de Consulaten maar bij de Ambassade moest zijn. 
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Vanachter een getralied hek, is de intercomverbinding naar de beleefde baliemedewerkster niet het 

meest ideale middel om een vruchtbare discussie te beginnen. Met 

een suikerzoete groet, nemen we afscheid en bereiden ons geestelijk 

voor op een herhaling van deze exercitie op maandag. We zullen dan 

heel erg vroeg uit Civitavecchia per trein naar Rome moeten reizen 

om voor sluitingstijd bij de consulaire afdeling te zijn. 

We hebben behoefte aan een kopje koffie na dit debacle en wandelen via het mooie Park Borghese 

terug naar het hoofdstation en vinden pas vlak bij het station een gezellig cafeetje. Eindelijk wat rust 

voor onze vermoeide voeten! 

 

Op maandag lukt het om voor sluitingstijd “binnen” te zijn, maar na invullen van de juiste formulieren en 

overhandigen van de meegebrachte pasfoto’s blijken de laatste niet meer geldig. Waar voorheen 1 oor 

en het gezicht en profiel goed genoeg was, moeten nu twee oren zichtbaar zijn en de blik recht in de 

lens gericht. 

Als extra handicap dient er 1,6 cm tussen de oren te zitten, deelt een officieel kijkende ambtenaar ons 

mede. Als ik hem verzeker dat in het leven meer nodig is dan 1,6 cm tussen de oren, wordt er zuinig 

teruggelachen. Na uitleg waar we de dichtstbijzijnde fotograaf kunnen vinden, redden we het maken 

van nieuwe (digitale) pasfoto’s en het opnieuw vervoegen aan het loket nog net voor sluitingstijd. 

Opgelucht en met de oude paspoorten weer in de zak en de mededeling dat de nieuwe paspoorten na 1 

week gehaald kunnen worden, staan we om 11.30 uur weer op de stoep van het Consulaat. 

 

Hink, stap, sprong 
Als we na terugkomst uit Rome uitgeblust in de kuip zitten, krijgen we bezoek van Hans, van “SY Time 

Out” die aan de kade bij de vissers ligt. Een echte Nederlander want hij ligt daar wel gratis! We 

hebben zijn schip een aantal malen onderweg gezien, maar waren nooit in de gelegenheid om een 

praatje te maken. Hans vaart alleen en wil af en toe ook wel eens iemand anders zien dan diegene die 

hij steeds in de spiegel ziet. 

We vertellen hem over de goedkope deal met Wind voor internetten per mobiele telefoon en hij 

gelooft bijna niet dat het werkt omdat het zo goedkoop is. We laten hem zien hoe en dat het werkt, 

waarna hij verkocht is. De volgende dag komt hij langs en vertelt heel trots dat hij ook een Wind SIM 

kaart heeft gekocht en aan het knutselen is om het te installeren. Hij heeft nog wat kleine 

probleempjes die gelijk zijn aan onze startproblemen, dus we helpen hem ’s middags uit de brand (zelfs 

Pieter wordt nog telefonisch ingeschakeld voor hulp) en na 2 dagen is Hans ook on-line. 

 

Omdat Hans op weg is naar Rome besluiten we om op vrijdag 21 oktober gezamenlijk naar Fiumicino te 

zeilen. Als we om 9.30 uur langs de boot van Hans de haven uitvaren, is daar nog erg weinig leven te 

bespeuren (te lang ge-internet?). Eenmaal buiten de beschutting van de havenpieren en op een SE-

koers merken we dat het weer bingo is! In plaats van een mooie westenwind zit deze pal tegen en is ook 

nog eens 4 Bft. Al slagen makend, zeilen we onder een strak blauwe hemel ons 30 mijl verder gelegen 

Fiumicino tegemoet. 

Hans meldt om 11 uur via de marifoon dat hij ook onderweg is en de motor bij heeft staan om de 

voortgang te bespoedigen en zo de verloren tijd in te halen. Ook wij schieten hemelsbreed niet zo 

vreselijk veel op want de wind is toegenomen tot 6 Bft. De golven maken het onmogelijk om scherp aan 

de wind te zeilen. Omdat de aanloop naar Fiumicino wat tricky is doordat de invaart in een riviermond 

ligt, waar het mogelijk hard kan stromen, willen we wel bij daglicht aankomen. We besluiten af te 

wachten en te kijken waar we rond 2 uur zullen zijn, zodat we kunnen berekenen of we nog bij daglicht 

kunnen aanlopen. 

 

Als we om 2 uur onze positie op de kaart zetten, blijken we slechts 10 mijl in de goede richting 

opgeschoten te zijn. 
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De laatste 20 mijl blijft de koers recht in de wind en daarmee halen we het lang niet voor het donker. 

Wij besluiten om te keren en pal voor het lapje terug te zeilen naar Civitavecchia. Via de marifoon 

melden we ons besluit aan Hans en ook hij besluit terug te keren. 

De tocht terug is schitterend, onder een blauwe lucht met voortjagende wolken en schuimkoppen 

rondom, zeilen we met snelheden van 7 knopen onder sterk gereefd tuig in 1½ uur terug. Om 4 uur 

liggen we weer keurig afgemeerd op dezelfde plek in de marina. De havenmeester begroet onze 

terugkomst met veel enthousiasme. Hans komt ons na zijn aankomst opzoeken en gezamenlijk drinken 

we een borrel en maken de afspraak dat we het de volgende dag om 8 uur gewoon weer proberen. 

 

Hoewel de weersverwachting van gisteren gelijk is aan die van vandaag, merken we bij het opstaan dat 

er beduidend minder wind is. Er zijn wat meer wolken en het is wat heiig, maar……. om 8 uur varen we 

voor de 2de keer de marina van Civitavecchia uit richting Fiumicino. Als we net buiten de pieren zijn 

roept Hans ons op om te vragen hoe het “buiten” is want vanaf de pier kijkend, ziet hij weinig 

verandering met gisteren. We kunnen hem melden dat de golfopbouw een stuk minder is dan gisteren 

waardoor het zeilen rustiger is ook al is de wind nog steeds SE en dus tegen. Ook Hans vertrekt nu 

snel. Tot 12 uur kunnen we redelijk goed zeilen maar dan begint de wind af te nemen naar een 2-3 Bft. 

 

Als we met deze wind blijven zeilen (we moeten nog 

steeds kruisen) zullen we het weer niet voor donker 

redden. Het onderwaterzeil wordt in werking gesteld en 

we tuffen zachtjes op een directe koers naar Fiumicino. 

Als we om 6 uur ’s avonds bij de aanloop zijn is de wind 

helemaal weggevallen en worden we door een 

schitterende rode zon op de rug beschenen. Vanaf zee 

zien we al enige tijd het ene na het andere visserschip 

met een bloedgang en grote golven trekkend op de 

haveningang afvaren. 

 

De foto laat de havenmond bij W8 Bft zien 

 

Gelukkig is het wat rustiger als we zelf in de relatief nauwe invaart zitten en via het stukje van de 

rivier de Tiber naar de marina Darsena varen. Bij het binnenvaren van de marina blijkt er erg weinig 

manoeuvreerruimte en alleen een krappe plek langszij een werfkade te zijn. Gebroederlijk naast elkaar 

meren we daar af. Als we goed en wel vast liggen worden we verzocht om weer te vertrekken want het 

blijkt privé-terrein te zijn. Hans spreekt een woordje Italiaans waardoor we (gelukkig) toestemming 

krijgen om daar 1 nachtje te blijven liggen. 

 

Tussen de bruggen van Fiumicino 
De volgende morgen gaan we om 9 uur door de 

eerste brug die in de Tiber ligt en meren af aan de 

hoge kade, vlak voor de volgende brug en achter 

(jawel) 2 Nederlandse schepen de “SY Riet” en de 

“SY Cocon!” Op het grote bord aan de kade staat, 

dat je er 1 week gratis kan blijven liggen maar je wel 

keurig moet melden bij de havenautoriteiten. 

Na het weekend kunnen we ons pas melden, dus we 

hebben 2 dagen de tijd om deze nieuwe plek te 

verkennen en te zien wat het te bieden heeft. 
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Fiumicino blijkt een vrij grote plaats te zijn met veel winkels, een goede busverbinding naar het 15 km 

verder gelegen Rome, terwijl het vliegveld “Leonardo 

da Vinci” net buiten Fiumicino is gelegen. We voelen 

dat dit wel een plek is waar we wat langer willen 

blijven. 

 

Op maandag melden we ons netjes bij de Kustwacht 

die ook de kadeplaatsen beheert. Een matroos 

dirigeert ons langs diverse kantoren waar we min of 

meer dezelfde papieren invullen. In elk kantoor 

worden we even voorkomend behandeld en aan het 

eind van de ochtend staan we weer buiten met een 

papier waaruit blijkt dat we nu officieel in Italië 

bivakkeren. 

Met deze geruststelling gaan we nu eerst per fiets langs de werven aan de noordkant van de rivier om 

te vragen of ze een plaatsje voor ons hebben. Van een Engelse boot die bij de eerste werf na de 2de 

brug ligt horen we hoe de prijzen liggen en welke werf eventueel nog plaats heeft. Ook weten zij te 

vertellen welke werf een kraan heeft die ons schip op de kant kan zetten, handige informatie als je op 

stap gaat. 

Samen met Hans gaan we op pad want hij spreekt Italiaans. De eerste 3 werven hebben geen plek of 

kraan maar de laatste werf aan de noordkant van de rivier Nautica “Il Girasole” (de Zonnebloem) is 

helemaal nieuw en heeft wel plaats. Momenteel zijn ze nog bezig om het terrein te egaliseren. Zodra 

dat klaar is, kunnen de schepen die nu in het water liggen op de kant en kunnen wij aan de kant liggen. 

Emilia, de eigenaresse denkt dat we op 1 november terechtkunnen. 

De prijzen zijn laag in vergelijking met Portimão maar het is ook geen jachthaven, maar een werf. 

We zijn blij dat we een plekje aan de noordkant gevonden hebben want dan hebben we van ‘s ochtends 

vroeg totdat die ondergaat het zonnetje in de kuip. Helemaal gelukkig fietsen we terug naar de 

Zeezwaluw. Als we de andere Nederlanders vertellen waar we een plekje gevonden hebben, blijken zij 

naar dezelfde werf te gaan. Dat wordt dus een hele Nederlandse kolonie gedurende de winter! 

 

Dag- en avondontmoetingen langs de kade 
Aan de kade wachtend op plek, maken we gaandeweg kennis met Riet en Berend van de “Riet”, Tiny en 

Jan van de “Cocon”, Jan en Anette van de “Gaia” (een Deens schip wat ook naar dezelfde werf gaat). Op 

een gegeven moment zien we zelfs de “Chautauqua” van Don en Pricilla voorbijvaren tijdens een 

brugopening. Een uurtje later meldt Don zich bij ons om te vertellen dat ze een plaatsje bij de eerste 

werf achter de brug hebben en daar de hele winter zullen blijven. Toch nog een stukje Portimão in 

Italië! We zien elkaar regelmatig en houden elkaar op de hoogte van alle nieuwe ontdekkingen in en om 

Fiumicino. 

 

Tijdens een koffie bezoek van Don en Pricilla vertellen 

ze dat het de 31ste oktober “Halloween” is. Nu hebben wij 

daar niets mee, maar voor Amerikaanse kinderen is het 

een groot feest. Nu wil het geval dat er bij hen nog een 

Amerikaans schip ligt en daarop zitten twee kinderen van 

7 en 12 jaar oud op. Pricilla vraagt ons of wij ook 

meedoen aan “trick and treat” om de kinderen te 

verwennen. Na hun uitleg over Halloween, blijkt dat het 

soortgelijk is aan het ons (noordelingen) welbekende Sint 

Maarten op 11 november. 
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We doen dus mee en zullen alle andere schepen ook 

vragen om mee te doen (gewoon wat snoep kopen om uit 

te delen) zodat de Amerikaanse kinderen toch een 

feestje hebben. 

En het wordt een feest, niet allen de kinderen maar ook 

hun ouders en Don en Pricilla komen in het donker 

helemaal verkleed langs alle schepen die nog tussen de 

bruggen liggen voor “trick and treat” en de kinderen 

genieten zichtbaar. 

 

Schuivende data met een ultimatum 
Zoals jullie merken vermaken we ons prima tijdens de 

wachtperiode. We zijn zelfs vanuit Fiumicino per bus naar Rome gereisd, om onze nieuwe de paspoorten 

op te halen. Dat wonder boven wonder in 1 keer lukte! We zijn ook in het bezit van een boekje over 

Rome, verschillende kaarten en een kaart met bus, trein en metro verbindingen zodat we 

ontdekkingstochten naar Rome nu goed voorbereid kunnen plannen. 

 

De wachtperiode aan de kade blijkt wat langer te gaan duren dan zich eerst liet aanzien. De 1ste 

november wordt verschoven naar de 8ste en dan naar de 10de. Op de 10de horen we zelfs van de werf dat 

het mogelijk pas de 20ste zal worden. Dan beginnen we ons toch wat zorgen te maken, zou de plek nog 

beschikbaar komen voor de winter? 

Als dan ook nog de havenautoriteiten moeilijk gaan doen (we liggen er immers al 3 weken en ze staan 

volledig in hun recht) en ons op 15 november vertellen dat we nog 2 dagen uitstel krijgen. Dan moeten 

we echt maken dat we wegkomen. 

De plaatsen worden in dit jaargetijde door de vissers ingenomen wanneer harde wind en hoge deining ze 

binnen de bruggen dwingt. Dat betekent wel, dat we naar de werf door moeten varen of buitenom over 

zee naar de andere arm van de Tiber varen voor een plek in een daar gelegen jachthaven, totdat er 

plaats is bij de werf Nautica “il Girasole”. Voor het laatste voelen we helemaal niets! 

 

Spannende dagen en spanningloze uren 
Op maandag gaan Riens en ik maar weer naar de 

werf en leggen uit dat alle wachtende schepen, 5 

stuks, van de havenautoriteiten uiterlijk de 17de 

weg moeten zijn. Daarom komen alle schepen op de 

17de met de middagopening van de brug, naar de 

werf. De eigenaresse wordt wat zenuwachtig maar 

zegt uiteindelijk dat het goed is. 

Op woensdag 17 november worden alle 5 schepen 

vaarklaar gemaakt en als een lang lint varen we 

gezamenlijk door de brug. Als we langs de eerste 

werf varen staan alle ons bekende mensen ons toe 

te juichen en te zwaaien zodat we een warm 

welkomstgevoel krijgen. 
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Een half uurtje later meren we als 5de schip in rij af bij de werf. De andere schepen liggen achter ons 

gezamenlijk naast elkaar in een pakje. De eigenaresse vertelt dat de volgende dag “gerommeld” wordt 

met schepen, zodat een plaatsje direct aan het ponton mogelijk wordt. 

De volgende morgen graven we het 100 meter lange snoer op (we liggen erg ver van het elektrisch 

contactpunt) en samen met de andere 20 meter snoer halen we het net! Vol spanning steken we de 

stekker in het wat wrakke en met elastieken bijeen gehouden kastje met stopcontacten en dan …. blijkt 

er geen spanning op te staan. 

 

Na melding van dit fenomeen aan de eigenaresse, wordt er hard aangewerkt en ’s middags om 2 uur 

hebben we na 5 weken walstroom. De eerste dagen gaat de stroomvoorziening met hindernissen (het 

valt regelmatig uit) omdat de capaciteit (1 fase) alle elektrische apparaten, zoals kacheltjes, 

waterkokers, magnetrons etc. die op de schepen gelijk worden benut, niet aan kan. 

Omdat het koud en vochtig is steken wij weer (zoals ook aan de kade) onze vertrouwde dieselkachel 

aan en hebben het heerlijk warm en met een keteltje op de kachel hebben we ook nog eens warm water, 

wat een weelde!. Onze acculader doet wel z’n werk op het instabiele netwerk en voor het eerst sinds 

Portimão kunnen we weer onbeperkt aan de computer zitten en zelfs DVD-tje kijken zolang als we 

willen. 

 

Genoten en komende festiviteiten 
We liggen alweer bijna een maand op onze plek bij Nautica “il Girasole” en zijn aardig ingeburgerd. Ook 

het elektriciteitsnet is stabieler en ons elektrisch kacheltje houdt ons nu warm terwijl de waterkoker 

ook zijn nut bewijst. 

 

Bij Don en Pricilla werden we uitgenodigd om Thanksgiving te vieren. Daarom hebben we ons 

opgeworpen om de (koude) voorgerechten te bereiden voor dit geweldig gezellige feest. We besloten 

om 3 verschillende Italiaanse voorgerechten te maken, want Italië is immers ons aller winterthuisbasis.  

Het werd; Gazpachio, macaronisalade met tonijn en meloen met Italiaanse ham. Het vervoer van deze 

giga-hoeveelheden eten, voor ongeveer 16 man, zorgde voor wat problemen. 

 

We moesten nl van onze boot 3 werven per fiets terugrijden over 

hobbelige onverharde paden zonder de opgemaakte salade te verstoren 

en tegelijkertijd de soep in de pan zien te houden. Gestut tussen wat 

blikken bier in een krat en tassen aan het stuur is alles perfect 

overgekomen. 
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Hans (Time Out) en Jan en Anette (Gaia) zijn na een gezamenlijk genoten afscheidsmaal, voor een 

aantal maanden naar huis gevlogen en nu zijn we met 

een klein maar gezellig groepje Nederlanders 

achtergebleven. 

Gisteravond was het Happy Hour op de “ Riet” (zij 

waren 1 weekje in Nederland geweest) en Sinterklaas 

was geweest en had voor iedereen een 

chocoladeletter meegenomen. Een gezamenlijk 

kerstmaal, ook met de aanwezige Yachties op de 

andere werven, is al in voorbereiding en beloofd erg 

leuk te worden. 

 

Rome is al een aantal keren door 

ons bezocht maar daarover 

zullen we in een apart verslag 

uitgebreid melding maken. 

 

Dan rest ons nu nog om jullie 

hele fijne feestdagen en alle 

goed voor 2005 te wensen. 

 

Veel leesplezier en tot in 2005 

 

___/)___ 


