
 

 

Verslag kanotocht 
 

Wat drijft een mens om het laatste weekend van november door te brengen op een 

camping in Herbeumont, te slapen in een tentje, te eten op de grond en te douchen 

met koud water? Juist, ... de koude douches!  

Rond 22 uur reden we een drassig terrein op waar we het licht zagen flikkeren van 

een gezellig kampvuur. We werden verwelkomd door het organisatieteam van dit 

openluchtweekend, een groepje mensen dat reeds om 18 uur begonnen was met het 

op peil houden van het lichaamsgewicht m.b.v. jawel javel, alcohol. Guys 

jeneverpeil lag blijkbaar nog niet hoog genoeg. “De sukkel herstelt misschien nog 

van die liposuctie”, dacht ik. Wij zetten onze bak Duvel erbij en wilden ons 

lanceren tot de helderste onder ons riep eerst de tenten recht te zetten. Ik dank hem 

hier nog altijd voor! Het werd een gezellig avondje bijbabbelen en zeveren. Sorry 

Martin, ik weet amper wat je mij nog allemaal vertelde op het einde van de avond. 

Ik had een slecht moment en raakte niet meer uit Guys clubzetel! 

Na enkele minuten nachtlawaai met een slapeloze buurtent werd het echt stil aan de 

oever van de Semois. 

Een regenachtig ontbijt deed mij weer twijfelen over de juiste beslissing om deel te 

nemen aan deze peddelactiviteit. De kano’s werden te water gelaten en de tocht kon 

beginnen. “3 uur is niet lang! Straks zitten we weer lekker aan het vuur! Ge zult 

geen tijd hebben om het koud te krijgen!” 

En het was fijn. Je komt echt tot rust in zo’n kano en geniet van wat de natuur te 

bieden heeft in deze tijd van het jaar. Reigers vliegen over, eenden stijgen op en 

landen sabenagewijs, een everzwijn doet een tukje aan de waterkant, jagers 

imiteren een spar en Fanny en ik beslisten een verfrissende douche te nemen in de 

Semois. Kalme mensen als we zijn trokken we zonder veel zever de volgelopen 

kano op de oever. Mark, de leider van de beverpatrouille, haalde uit een 



 

 

waterdichte ton een Damartke en botinnen voor Fanny en ik kroop in een KW-

broek.  

“Ge moet het eens proberen”, zei ik tegen Guy die het allemaal wel tof vond en wat 

doet Baden Powel? Hij zocht een niet ondiepe plek uit aan een weiland en verraste 

Axel, zijn kanopartner, bij het uitstappen op een, het moet gezegd, elegante duik in 

het wassende water. Een ogenblik zag je alleen nog Guys hoofd en iets meer van 

het lichaam van Axel. Rillend kwamen ze uit het water. Ik voelde mij iets minder 

belachelijk; we waren niet meer de enigen met natte kleren en ijskoude voeten. Wat 

ons betrof mocht de tocht hier eindigen maar we waren verplicht op onze tanden te 

bijten en terug in die kano te stappen. Met veel moeite geraakten we naast de boot 

van Klaus en Huug en werd er een halve Duvel overgesmokkeld, voor de courage. 

We stopten voor de lunch en verwarmden ons aan een klein vuurtje.  

Tijdens het laatste stuk van de tocht wisselden enkele pijnlijk stille en woordelijk 

scherpe momenten elkaar af. Af en toe leek een breuk tussen Fanny en ik niet ver 

af! Wat er in de andere boten gebeurde weet ik niet maar ik mag hopen dat de sfeer 

er warmer was dan het water in onze kano. Toch bundelden we opnieuw onze 

liefde, onze kracht en onze techniek om de voorlaatste barrage te nemen. In het 

spoor van Huug en Kluge lieten we ons glijden in de stroomversnelling. In een 

fractie van een seconde was het gebeurd, een frontale botsing met de kant. Dat een 

overdosis koud water onze lachspieren toch nog konden prikkelen was zowaar een 

wonder! Zonder overleg deden we voor een tweede keer wat nodig was en zagen 

dat er een peddel ontbrak. De laatste barrage kwam er niet veel verder aan maar 

daar pasten we vriendelijk voor. Wanneer we na een heerlijk vlotte voettocht met 

kano de camping naderden, was het kampvuur reeds aangemaakt. Na het 

aantrekken van droge kleren en een verblijf van minstens een half uur in Tims 

wagen met de verwarming op volle kracht, was ik weer wat opgewarmd om aan te 

schuiven aan de barbecue die Stef, Steven en Guy hadden voorbereid. Fanny lag 

nog te rillen in haar slaapzak maar kwam er later ook bijzitten. Iedereen genoot van 

het vuur, de lekkere barbecue en enkele uren later van een welverdiende nacht. 



 

 

Wat er zondag verder gebeurde op de Semois moet je niet aan mij vragen. Omdat 

we niet ziek wilden worden reden we rond 10.30 u met Huug terug naar Brussel en 

brachten we de dag door in een warm appartement. Naar het schijnt heeft iedereen 

de tweede tocht overleefd zonder nat te worden. Wat wordt het volgende keer? 

 

Rik, alias Miles. 


