
 

 

Wintertocht 1998 
 
 
Zaterdag 26 december.  Ring ring ring.  Al reeds om 6 uur loopt de wekker af.  Veel te vroeg voor 

een zaterdagmorgen in de vakantie.  Maar het is vandaag de dag dat we op wintertocht vertrekken.  

Welja, winter.  Zo koud is het nu ook weer niet.  Men spreekt van 10 ° C. 

Enfin, voor ik werkelijk uit mijn bed ben is het al half 7.   

Tegen 7 uur aan het lokaal.  Kaat, Yannick, Klaus, Guy, Tim en Rik zijn al flink bezig hun rugzak 

aan te vullen.  Kaat heeft precies zin om alles zelf te dragen.  Yannick herinnert haar er aan dat er nog 

andere mensen moeten aankomen.  En als je van de duivels spreekt.  Daar komen Wim en Axel 

binnen.  We kunnen vertrekken.   

 

In het Zuidstation zien we Mieke in de verte aankomen.  Nu is onze ploeg compleet.  Blijkbaar wat 

minder dan vorig jaar, maar de sfeer zal zeker niet ontbreken.   

Het valt wel op dat op de trein de jongens bij mekaar gaan zitten.  Oei, oei, oei,  gaan we er wel 

bijhoren?  Vinden ze het wel leuk dat wij meegaan?  Gaan ze af en toe op ons wachten als we niet 

mee kunnen?  Een aantal vragen spoken door ons hoofd.  Maar al vlug doen we een klein dutje, 

wegens het vroeg opstaan ‘s morgens. 

Ondertussen waren er een hele hoop chirojongens op onze trein gestapt.  Aan hun taal te horen waren 

het echte chiro-boys.  Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat een aantal jongens van bij ons (we 

noemen geen namen) vroeger ook zo fars zijn geweest.  En nu misschien nog.  

 

We komen aan te Dinant.  Nu nog een boemeltreintje naar onze eindbestemming en dan kunnen we 

beginnen met onze wintertocht.  En die wintertocht begint uiteraard in het eerste café dat we 

tegenkomen.  Tot hier was het al heel plezant.   

Maar dan….. 

 

Axel weet de weg, zegt hij.  ‘t Is al vele minder.  Het is al een lastig parcours, langs die treinsporen.  

Het hout glijdt en je kan geen normale stappen nemen.  Ondertussen krijgen we het ook heel erg 

warm, en trekken we al een aantal kledingstukken uit.   (Waar gaat dat eindigen?) 

We stappen het bos in.  ‘t Was te denken.  Onmiddellijk bergop.  En nog niet een klein beetje.   

Sonja ziet het al niet meer zitten.  Als dat drie dagen zo zal zijn, dan wil ik precies nu al naar huis.  

Maar het zou wel belachelijk zijn om het nu te willen opgeven.  Dus doordoen. 

Het tempo ligt vrij hoog, maar het is wel de Guy die steeds achter blijft.  Die doet dat op zijn 

gemakske.  Hij heeft gelijk.   

Het wordt stilletjes aan tijd om te gaan picknicken.  En we hebben daarvoor wel het beste plekje 

uitgekozen.  Helemaal boven op de top.  Goed in de wind, waar het heel koud is.  Maar het uitzicht is 

wel prachtig.   Iedereen doet zijn muts, trui, sjaal en jas weer goed aan.   

En wanneer we daarna weer 5 minuten aan het stappen zijn, gaat alles weer uit.  (allé, bijna alles) 

We zijn er bijna.  We moeten enkel nog het water over.  Vandaag is dat met een bootje en daarna nog 

‘de beklimming’ volgens Axel en Yannick.   
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Om de beklimming tot een goed einde te kunnen brengen, hebben we enkele vitamientjes nodig.  

Daarom eerst nog een stop, bij het plaatselijk cafeetje.   

Wanneer we daarna de Maas oversteken met de boot, worden we tegengehouden door de ‘kapitein’. 

Hij trakteert ons op een gluhwein.   Dit konden we toch niet weigeren.  

Toch mochten we niet zolang meer treuzelen want het begint stilletjes aan donker te worden.  De 

beklimming dan maar. 

En wat voor een beklimming!   Met vier keer stoppen onderweg kwam je er niet.  Yannick heeft zelfs 

zijn veiligheidskabel moeten uithalen of we donderden naar beneden.   

Eenmaal boven konden we onze tentjes rechtzetten.  Het begon natuurlijk wel te regenen. 

Dus construeerden een aantal jongens een afdakje.  Wim en Guy zorgden voor het eten.  Je dacht toch 

niet dat de vrouwen daarvoor zijn meegekomen?  (We hebben zelfs niet afgewassen) 

Neen, zeker niet.  Wij waren nog steeds ons tentje aan het opzetten.  

Het werd een gezellige avond.  Hout genoeg, de regen was gestopt en het was zelfs bijna twaalf uur 

voor we gingen slapen.  

Maar dan….. 

  

Wakker geworden door de regen, de korstjes uit onze ogen wrijvend, horen wij enkele 

mannenstemmen de gesneuvelde bash bestuderen.    

Heel de nacht hoorden we licht getokkel op de tent.  Maar toen we dan echt naar buiten keken, leek 

de wereld één groot stortbad.  Kaat stopte al niet met zagen dat ze geen oog had dicht gedaan, Mieke 

zei steeds dat ze te weinig plaats had en Sonja wou naar huis. 

Als natte eenden stonden we daar…  onze tent al ingepakt. 

 

Het ultieme moment. (bij de bakker) 

Na tien minuten stappen, komen we bij de bakker aan.  De twijfels slagen in.  Koud, nat, modderig, 

glad… Axel is het hier zat.  Zijn gezicht sprak boekdelen. 

We staan voor een moeilijke keuze.  Nemen we de grote baan (Axel was al bijna vertrokken) of toch 

maar de echte avonturentocht (the heavy stuff).  Ik citeer Klaus: ‘BETER NIET NAAR DE 

GEZICHTEN VAN DE MEISJES KIJKEN WANT … (Wat wij hieruit afleiden is dat Klaus ook liever 

de shortcut wilt nemen) 

Uitgelachen door de bakker vertrekken we richting Maas, waar onze lipjes (volgens Mieke) dreigden 

blauw te worden? 

Yannick achterna, begeven we ons in het ijskoude water. (niet voor Sonja) Wim volgde al vrij snel.  

Hij riep zo luid net alsof hij klaarkwam. 

Voor we uit het koude water mochten stappen, wilde Yannick persé nog een foto trekken. 

Nu nog een klimop en boven wachten ons heerlijke frieten. 

Het zwaarste deel is nu voorbij.  Dat dachten we althans 

 

Met een volle maag beginnen we aan de steile afdaling.  Kaat kan hier van meespreken.   
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Ook Tim heeft hier grote risico’s genomen.  Op het ‘gat’ naar beneden hopend dat je veilig op je 

rugzak landt.  Zijn witte broek zag bruin.   

Toen Mieke geen grond meer voelde en aan een tak hing te bengelen, met de ravijn voor ons, snelde 

Yannick haar ter hulp.  Dank hiervoor. 

Zware inspanning Puf puf puf… 

Volgens Zappa en Klaus is het nu nog maar een klein beetje wandelen. (synoniem voor 

rotsbeklimming) 

 

Lap! Daar verscheen de eerste rots. 

Met bevende benen en een traantje wegpinkend werd Sonja opstandig.  Alweer, voor een tweede 

maal, snelde Yannick ter hulp, terwijl Axel als een heuse steenbok de rots beklimt.  

Ook voor Rik is dit een makkie. 

Denkend dat alles voorbij is verschijnt daar … 

Lap! De tweede rots.  

No problem.  Deze hebben we dan ook maar bewandeld.  En wij die dachten dat er in België geen 

bergen waren.   

Het loonde de moeite.  Knap uitzicht! Leuke slaapplaats.  Weinig wind.  Wel verdwaalde Hollanders.  

Shit! 

Het belooft een gezellige interessante avond te worden.  Pikante waarheden kwamen naar boven.  De 

doe-opdrachten bleken vergeten te zijn.   

Terwijl Guy strompelend een boom zoekt om zijn laatste plasje neer te leggen, onthult Rik ons zijn 

borstentheorie.  (Tel Rik : 345.07 28) 

Vermoeid en voldaan kruipen we onze nest in. 

 

De laatste dag … 

Deze beginnen we met veel klimmen, zoals we gewoon zijn, maar wel met ‘des points 

panoramiques’. 

Niet moe te krijgen, besluiten we onvoorzien een paar rondjes in het bos te stappen.  Uiteindelijk 

brengt de weg ons terug naar het punt waar we vertrokken zijn. 

Bij een volle pint worden onze stoere daden geëvalueerd.  De zwaarste wintertocht allertijden. 

 

En mogen we nog mee? 

Wij kunnen alles aan.   

 

 Tot volgend jaar!   

 

  Misschien Mieke 

 Misschien misschien Kaat 

Misschien misschien misschien Sonja  (enkel als het sneeuwt)   


