Kasterlee- Grobbendonk 2009
Het was weer veel te vroeg voor een zaterdagochtend pfff maar ja
intussen heb ik er al mee leren leven dat je voor een tochtje hier of daar
wat moet overhebben.
Om half negen stonden Mark en ik dus aan de club om de
aanhangwagen te laden met ons kanoke en de dat van Guido en Guido’s
2 kajaks en om een lang verhaal kort te maken de botenwagen lag vol
en Guido had ook nog een kajak bij. Rond negen uur vertrokken we met
z’n allen richting Kasterlee.
Daar aangekomen stonden Brigitte, Jef, Kris en Barbara ons al op te
wachten.
Kris en Barbara hadden er een kampeerweekendje van gemaakt en
Brigitte kwam Jef brengen en Guido begroeten om daarna haar 2
mannen uit te wuiven.
De auto’s werden verzet. De ‘wachters’ gingen er ene pakken aan de
club van Kasterlee en vochten er met en tegen de wespen.
Na een tijdje was iedereen paraat en werd er vertrokken. We waren met
precies 10 vaarders.
We hadden zoals vorig jaar het weer echt mee! Alleen, het water was
iets minder er was er zeker genoeg alleen had er iemand een serieus
potje van gemaakt ze hadden er namelijk een serieus groentensoepje
van gemaakt alleen was die totaal niet gemixt. Dus bij momenten kon je
aan groenglijden doen.
We zijn 2 keer een pint gaan pakken onderweg! Das wa aens dan os
Hollanse tochtjes wé! Veel vochtiger op de aangename manier dan.
Sommigen hebben dan ook ondervonden dat Tongerlo en paddelen
geen goede combinatie is en hebben het wijselijk op wespenlokker cola
gehouden bij de 2de stop namelijk die aan de hut aan de vistrap.
Na nog een deel bochtjes en vooral veel draaikes en ‘amateurekes’ te
zijn voorbijgestoken bereikten we ons eindpunt van die dag.
In Grobbendonk namen we afscheid van de mensen die terug richting
Grobbendonk vertrokken om de dag erna nog te gaan zondagvaren
maar hoe dat is afgelopen zul je aan de zondagsvaarders moeten
vragen want ik moest er niet aan denken weer zo vroeg op te staan en al
zeker niet om dan nog stroom op te gaan varen ☺.
Tot volgend jaar zekers daar in Kasterlee!
Ciao

