Verslag Mieke zondag 3 augustus 2014
Zaterdag 20 km de Nete afgevaren per kajak met 8 leden van de club .....alleen mannen. Niet
stijf geweest in de schouderbladen.

“mission impossible of mission guarantee”
Zondag met Jan Mariën en Linda naar Frankrijk gereden om de voettrappers die ze vorige
keer verloren waren tijdens een kajaktocht van 27 km te gaan bergen. Aan de boorden
van de Oise , een riviertje dat in het zuiden van ons land ontspringt, nabij Chimay maar
hoofdzakelijk in Frankrijk vloeit. De rivier is 320 km lang voor ze in de Seine uitmondt.
Bij de Barrage aangekomen hebben we aan een inheemse gast van het land gevraagd hoe
ver het rijden was voor de entree van de rivier, daar we de kortste kajaktocht gingen maken
naar de vermoedelijke plaats van delict.
Het lukte ons vandaar de oever te bereiken op
een 600m rijden vanwaar Jan de 2 kajakken te water liet afdalen met een touw .
Ons bergingsmateriaal bestond uit een duiklamp metalsub 13.2,zwembril, duikbril,
handschoenen ,loodharnas, tuba, duikvin, een touw die rond mijn pols was gebonden . Wat
we nog mee hadden , een 3 tandvork, rijf, uitrekbare stok van 6 meter.
We waren voorbereid.
De vragen die zich dan direct voordoen :
•
•
•
•
•

Zou het waterpeil ongeveer hetzelfde zijn als 3 weken geleden.
Zijn de trappers "3 kg" nog op de bestemming .
Op welke diepte ga ik in apné de trappers vinden.
Welke stroming doet er zich voor.
Ons avontuur kan beginnen ! Wordt het mission impossible of mission guarantee ?

Na een heerlijke tocht van stroomversnellingen en vele bochten in een adembenemende
stilte, ontmoette we koeien te water, enkele reigers die opstegen bij het geklater van onze
aantocht om vervolgens na enkele obstakels " gekanteld met de boot onder de takken van
een boom " op de herkenbare aanwijzingen van Jan ter plaatse te komen. Jan heeft me de
nodige nieuwe hindernissen die ik tegemoet stroomde gecoacht zodat ik als bleu op een
veilige manier de final zou bereiken!
Geweldig Jan dat is je alvast gelukt !
Aangekomen op bestemming van delict moesten we nog met de kajak over een boomstam
om dan rechtstreeks links aan te komen in een grintbak waar we de voorbereidingen troffen.

Jan maakte de inspectie in het ondiep gedeelte van de site op zichtbaarheid en
mogelijke aanwijzingen van vindplaats.
Na even een verkennings- stroomduik onder water te hebben gemaakt had ik onmiddellijk
door dat het heel hevige stroming was die je op enkele tellen onder de gevallen boom in
duwde. Voor niet ervaren zwemmers komen gedachten als verdrinkingsdood onmiddellijk in
je op ! Dus op je hoede hier .
Na verschillende pogingen en bij deze ervaring veranderde ik van bril ,nam de tuba mee om
zo te hangen in de stroming aan de oppervlakte en vandaar met de duiklamp regio per regio
een scanning te maken om dan na enige tijd onder de takken van de boom de trappers te
vinden die ondertussen onder het slib, zand en de opkomende sluimerende vegetatie
onzichtbaar worden op termijn. Maar ik zag nog enkele bouten blinken !
Gewoon geweldig , wat een sensatie om de trappers in je handen te voelen !
En dan kom je na de tocht aan land waar Linda ons opwachtte met een lekkere zalmsalade ,
brood en een goei biertje. Altijd even opgeruimd en goedlachs. Wat wil je meer. Een
geslaagde dag op alle terreinen, zelfs het weer zat zonnig mee.
Voilà bij deze heb ik mijn eerste berging achter de rug !
groetjes Mieke

