
 

 

 
 
 

Kanotocht 12 en 13 februari 2000 
 
Zaterdagmorgen heel vroeg hadden wij afspraak ten Huize Heyndrickx om 

samen te vertrekken naar een weekend in de natuur. 

 

Eerst nog wat hout pikken uit enkele Dilbeekse tuinen, alsof ze in Holland 

geen hout hebben, en weg zijn we. 

Afspraak afrit 21 voorbij Breda. Wij wachten 15min, 20 min,... (waarom laten 

GSM’s het altijd afweten wanneer we ze echt nodig hebben?). Uiteindelijk 

geraakten wij verzameld om 10.30h aan de boten. Het was zeer koud maar 

de zon liet zich af en toe toch zien. Vol goede moed vertrokken we (sommige 

gingen zelf het olympisch niveau halen!). Onthou deze olympische gedacht 

want dit komt later in het verhaal nog van pas. Na een uurtje kabbelen in het 

water daagden de weergoden ons uit. Regen, hagel en heel veel wind 

wisselden elkaar in een snel tempo af, zodat de tocht steeds zwaarder werd. 

Op een drassig plekje in het bos aten we onze boterhammen. Gelukkig was er 

warme choco om onze gelederen te verwarmen. Steeds werd het weer 

slechter en kwam er meer water in de boten. Wij besloten dan maar 

onmiddellijk naar onze kampplaats te roeien. En daar gebeurde het!!! Ons 

Olympisch team moest afhaken want er was te veel water in de boot en te 

veel wind. Het was inderdaad niet evident om het grote meer over te varen. 

De golven sloegen over de boot en de wind blies ons steeds in de verkeerde 

richting. Zelfs Marc, onze begeleider, een sterk man, had het moeilijk om de 

boot naar zijn haven te brengen. Wij kwamen  in een open plek in een klein 

bos, lichtjes beschermd tegen de wind. Daar konden wij onze tenten opslaan. 

Menig deelnemer besloot dat dit zijn laatste avontuurlijke tocht was. Er werd 

vlug een vuurtje gemaakt en alles werd gedroogd boven het vuur, 

letterlijk alles (oeps, dat mocht niet in het verslag vermeld worden). De borrel 

werd boven gehaald. En zelfs de vrouwen hebben leren drinken. Ik heb 

andere tijden gekend. 

 



 

 

Het avondeten werd zorgvuldig bereid door onze Guy. Rijst met paprika’s en 

worstjes, heel lekker. Zelfs aan een dessert was er gedacht. Aangezien het 

ondertussen donker was geworden, bleef de afwas staan. Het vuur werd 

aangewakkerd en de sterke verhalen van vervlogen tijden werden boven 

gehaald. Iedereen werd bereid gevonden om om 6uur op te staan om naar 

de bevers te kijken. 

 

Na een rustige nacht stonden wij om 8.00u op. De bevers waren al terug naar 

hun hol. Dit hadden we dus gemist. Een stevig ontbijt met spek en eieren 

werd achter de kiezen geslagen en het kamp werd terug in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld. Goed geluimd stapte iedereen opnieuw in zijn 

boot want vandaag was het mooi weer.      

 

Wij vaarden langs de kreken van de Biesbosch. Marc toonde ons de mooiste 

plekjes en voorzag ons van deskundige uitleg over de geschiedenis en de 

toekomst van de Biesbosch. Hij maakte ons warm om in de zomer terug te 

komen of zeker volgend jaar naar de Ardennen te gaan. Er werd echt genoten 

van de tocht en iedereen zag het weer zitten om nog mee te doen aan zulke 

avontuurlijke tochten. s’Middags werd er nog een voortreffelijke maaltijd 

klaargemaakt dat wij in de blakende zon, beschermd van de wind, opaten. 

Dan roeiden wij rustig terug naar de haven om aan te meren. Wij sloten ons 

weekend af in een gezellig café met hartstikke leuke carnavalmuziek. 

 

Het was een zeer fijn weekend!! 

Doe zo voort kernploeg. Jullie leveren schitterend werk. Er zijn zeker nog 

mensen die dit kunnen appreciëren.  

 

 

Erika B. 

 

 


