KASTERLEE - RETIE
Dus op verzoek van Erika (clubblad nr.3) hier een klein verslag van de tocht Kasterlee – Retie
Ondanks het slechte weer was er toch een massa S.K.K.- vaarders komen opdagen voor deze tocht en
ze wilden alle 2 de trip naar Retie aanvangen, stroomopwaarts. Jeff in de VKN en ik met gast-vaarder
Tom in de Canadees om het wat rustiger te houden en wat meer van de natuur en de regen te
kunnen genieten, wat zeker lukte.
Ook Kris had het slechte weer getrotseerd om ons even uit te wuiven maar de blik in z’n ogen konden
enig cynisme over de aan te vangen trip niet verbergen. Wij deden net of we niks zagen en
vertrokken.
Kort na het vertrek konden we al een eerste keer overdragen maar daarna was dat gelukkig gedaan,
amai wat een zware Canadees.
Ondanks de regen was het uitzicht tussen de druppels door best mooi maar de meeste tijd hadden
Tom en ik nodig om de boot recht te houden en proberen Retie te halen.
Van Jeff valt over deze tocht weinig te vertellen behalve dat we enkel z’n achterkant gezien hebben;
waar gebeurt zoiets nog wel? Ons tempo lag duidelijk te laag voor zo’n jong talent, want de smaak
heeft hij duidelijk te pakken.
Ongeveer in de helft werden we bijna tegen gehouden door een zwarte zwaan die niet echt veel zin
had om ons door te laten, zo konden we ook Jeff inhalen ;-) Op het moment dat de zwaan ff niet
keek, wij er “snel” voorbij maar werden gelijkdoor onze vriend gevolgd die dat toch even volhield,
maar wij ook en zo konden we toch naar Retie. Daar aangekomen kwamen er net 2 Kempische
schonen aan en samen met onze partners genoten we van een warme choco of koffie, en dat was
nodig.
Er wachtte nog wat kilometers werk, een gevaarlijke zwaan en wie weet wat nog meer, bovendien
wilde Tom op de terugweg achterin om te zien wat het was om te sturen en geloof me; hij weet het
nu.
Onze vriend zwaan lag inderdaad weer te wachten maar we waren hem (of haar) weer te snel af en
opgelucht, ook omdat het ondertussen droog was geworden vervolgden we onze reis.
Na ook nog Anne, die net vertokken was, een goede reis gewenst te hebben kwam voor ons een
einde aan een leuke trip waar er toch 2 hebben leren sturen met de Canadees en waar ik ook Jeff zijn
achterkant heb leren kennen. Na nog wat van de BBQ te hebben genoten, samen met wat geestrijk
vocht ging iedereen huiswaarts. Op maandag nog een keer naar Kasterlee om de Canadees op te
halen maar dat is niet erg, want dat ligt vlak bij Turnhout ;-)
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