
 

 

Verslag Kanotocht 
 

Het bewijs dat een weekeindje pure Hollandse natuur keineig kan zijn werd wel 

geleverd door deze zonovergoten kanotocht begin mei. 

Na een kleine twee uur rijden tot Biesbosch, afspraak met onze gids Mark, een 

oude bekende van Jan en Guy van een kanotocht in het hoge noorden. 

 

Biesbosch ligt in een natuurgebied net onder Dordrecht en is doorsneden door 

enkele grote rivieren en talloze kleinere kreken en waterlopen. Dit gebied is enkel 

toegankelijk via het water en een broedplaats voor vele watervogels. Met wat 

geluk kan je ook bevers aan het werk zien. Wij zagen er enkel het resultaat van 

hun werk: afgeknaagde bomen die dwars over de rivier lagen (toch al behoorlijk 

indrukwekkend!) 

 

Met z'n zeventienen, 2 of 3 personen per kano, staken we van wal. Vol goede 

moed peddelen tegen de wind in. Vooral Klaus en Thierry hadden het goed 

getroffen, met een minivaatje Jupiler midscheeps tussen hen in... Een koppel 

fuuten schudde niet begrijpend de kop bij het zien van zoveel jeugdig Belgisch 

enthousiasme. 

 

Op tijd en stond werd er halt gehouden zodat de inwendige mens ook aan zijn 

trekken kon komen. Bij de eerste halte werd door Annabel reeds getrakteerd met 

nieuws (toen nog) heet van de naald: een kleine Van Holder is gelanceerd... Bij 

een volgende halte profiteerde Inge er gelijk van om een volledige rol Wc-papier 

op zijn modder-absorberend vermogen te testen. 

 

Zo nu en dan de grotere watervlakten links laten liggend, peddelden we, 

beschermd van de wind, naar hartelust in de kleine kreekjes, vaak net breed 

genoeg voor ÈÈn kano. Na een laatste inspanning, wind op kop om een grote 

watervlakte over te steken, bereikten we rond 4 uur onze kampplaats, prachtig 

aan een strandje gelegen. 

 

Even later leek de plek wel een tentoonstelling van tenten. Van het 

speelgoedmodel van Erika, over de bijna prehistorische Canadienne van Inge tot 

de megatent van Jan, met alles er tussenin... Vervolgens werden de rangen 

verspreid: Axel weg met zijn vislijn, Klaus en Zieger het water in, Guy en Jan met 



 

 

materiaal in de weer, Erika, Annabel en Fabienne op wandel, Sonja, Inge en 

Fred... op het strand... echt voor elk wat wils. 

 

Vermits een oudscoutsactiviteit zonder kampvuur even abnormaal zou zijn als 

Holland zonder windmolens of tulpen, werden ook de vanuit Dilbeek 

meegebrachte houtblokken aangezeuld. De rangen werden dan weer gesloten 

rond de -rijkelijk overgoten- BBQ en dito kampvuur waar de (straffe) verhalen tot 

in de vroege uurtjes de ronde deden. 's Anderendaags zorgde spek met eieren 

aan het ontbijt voor de nodige calorieën en verder ging het door de mooie 

kreekjes. 

 

Het nog mooiere weer zondag dan zaterdag zorgde bovendien voor de nodige 

watergevechten tussen de verschillende kano's. Zelfs kastrollen werden hier als 

hulpmiddel gebruikt in de waterslag tussen de kano van Claus en Thierry 

enerzijds en Wim, Hugo en Zieger anderzijds. Sonja daarentegen hield zich 

opvallend koest terwijl ze lag te genieten van de heerlijke zon vooraan in het 

bootje met een moedig peddelende Jan achteraan. 

 

Met zoveel water om ons heen was het wat ironisch dat we 's middags een 

ietsepietsje te weinig drinkbaar water over hadden zodat de rizibizi en carbonara 

wat weg had van perfax (voor zwaar behang), maar smaken deed het wel! 

 

Na deze 'barre overlevingstocht' waren we blij dit toch wel extreem 

onherbergzame trappers-gebied achter ons te laten en na te genieten met het 

nodige vocht op een terrasje. Een pluim voor de organisatoren... en wil je van al 

die straffe verhalen het fijne weten? Zorg dan dat je er bij de volgende activiteit 

eens bij bent! 

 

  

 

Tot peddels, 

 

Fabienne en Tom (aangeduide vrijwilligers voor de verslaggeving) 


