COUDE WINTHERTOCHT

Slechts 7 “echte” kajakkers stonden op zondag 23 januari rond 8.30 klaar om af te
zakken naar Kasterlee voor de jaarlijkse openingstocht.
Met 7 personen in 4 auto’s (hoe economisch) vertrokken we vol goede moed.
Op de heenweg werden de ruitenwissers nog regelmatig gebruikt; dat beloofde.
Eenmaal aangekomen in Kasterlee werd er snel afgeladen en gingen we met 3 de
auto’s verplaatsen. Geen probleem zou je denken maar dat was buiten Erika
gerekend, we waren haar kwijt. Ze was vertrokken in de verkeerde richting en na
enige tijd teruggekeerd in Kasterlee. Nadat ze het stuur (en de rest van de auto) had
overgedragen aan Mark belande ook hun auto toch nog op tijd in Grobbendonk, het
eindpunt.
Een ongeduldige kajakker die niet meer op een taxi wilde wachten reed Mark, Pol,
Robby en mijzelf terug naar Kasterlee; met 3 op de achterbank, knus(?) en gezellig (!)
Aangekomen in Kasterlee nog snel een koffie gedronken om dan maar in te stappen
en te vertrekken richting Grobbendonk.
Ondertussen was het best wel droog geworden en niets stond nog een toffe
wintertocht in de weg. De Nete stroomde iets sneller dan anders en je kon duidelijk
zien dat het water nog niet zo lang geleden bijna een meter hoger had gestaan.
Voor dat we er erg in hadden zaten we al in Lichtaart waar we geconcentreerd door
peddelden.Net als in de Formule 1 hadden ook wij een taktiek afgesproken en
opteerden we voor één stop, in Herentals aan de blokhut.

Daar aangekomen was het wel tijd geworden voor een boterham en een warm
drankje. Omdat de meeste vaarders niet op 1 been kunnen staan werd er een
tweede en iets sterker drankje besteld.
Maar na de Tongerlo was het toch tijd om verder te varen; er zaten er op hete kolen.
Het tweede en traditioneel mooiste stuk was wederom de moeite en waarschijnlijk
heeft iedereen er op zijn manier van genoten, ook die van die hete kolen.
Nadat iedereen in Grobbendonk was aangekomen werden alle vaartuigen vakkundig
opgeborgen en na een korte babbel ging ieder zijn eigen weg.
Naar huis, naar de club of erger nog: naar het werk.
Juist, die van die kolen.
Een hete kool

