Pompoenregatta,

Kasterlee, eind oktober…
Ergens in een schimmig verleden, vierden de Kelten eind oktober oudjaarsavond. De zomer
was ten einde, de oogst was binnen en het vee vet gemest. De winter en de “donkere”
dagen konden beginnen. In deze periode werd de scheidslijn tussen levenden en doden
dunner. De geesten van de overledenen van het afgelopen jaar, waren op zoek naar een
gewillig lichaam. Om de winter te overleven, moesten de “goede”geesten gunstig gestemd worden met
voedsel, de slechte afgeschrikt met maskers.

Deze tradities (o.a. het Keltische feest Samhain, wat “einde van de zomer” betekende) werden
ingepalmd door de christelijke kerk die er Allerzielen/Allerheiligen van maakten. De avond voor
Allerheiligen was dan All Hallows’ Eve.

Zwaaiden de Schotten en Ieren indertijd nog met rapen, toen ze in Amerika aanbelandden, bleek de
pompoen groter, zachter en smakelijker te zijn dan de Europese knolraap. Het duurde dan ook niet lang
voordat “Halloween” en uitgeholde pompoenen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren ( samen
met heksen en volgelverschrikkers… ).

Om de één of andere duistere reden vindt de pompoen ook in Kasterlee een goede voedingsbodem.
Inwoners staan sinds mensenheugenis bekend als “pompoenpapeters” (er zouden zelfs verwijzingen zijn
van uit de 16de eeuw!) Wanneer de aardappeloogst tegenviel, werd deze nl. omgeruild door
pompoenpap.
In 1990 richtte de toenmalige boerenmarkt een wedstrijd in voor de zwaarste pompoen. Een zekere
Frans ging met de eer en de eerste prijs (een kruiwagen) lopen met een exemplaar van 60 kg.
Ondertussen staat het wereldrecord reuzenpompoen op naam van een andere Belg: dit jaar woog de
pompoenkampioen een spetterende 1190,5 kg.!

“Wat kan je nu – buiten een hele hoop soep maken - met een overmaatse pompoen nog verder
aanvangen?” moet de Kastelse kajakvereniging enige jaren geleden gedacht hebben. Prompt bedachten
zij de “pompoenregatta”, een kajakwedstrijd in uitgeholde pompoenen. Dit jaar was er het negende en
één van de meest spraakmakende edities ervan: er deden immers twee SKK ploegen mee!
De” SKK Rodeo Pumpkins” en “SKK
goes Mexican” hadden zich
maandenlang telepathisch en
telekinetisch voorbereid. Bij deze
competitie werd er immers

verwacht dat je een glibberige, oranje substantie een parcours van 100m laat afleggen, waarbij je liefst
ook nog DROOG blijft!

De zenuwen waren Martinique iets te veel geworden zodat
Yanitsa op het laatste nippertje, zonder veel mentale
voorbereiding, maar met een wetsuit geleverd door
Deborah, de uitdaging aanging. Samen met haar broer Juan,
vormden zij de kern van “SKK goes Mexican”. Het team werd
aangevuld door Stijn en Marc, die zich, de James Bond
tradities indachtig, had
geïnspireerd op de Dia
delos Muertos, om de
tegenstanders te intimideren. In Mexico worden de doden geëerd
met hun geliefkoosd voedsel en drank. In Kasterlee in de vorm van
pompoenbier en -soep.
Zij moesten het opnemen tegen de sexy broeken (met strategische
uitsparingen) en hoeden van de SKK tegenstanders: Christine,
Peter, Jan en Wilfried van de SKK Rodeo Pumpkins.

De overige 5 ploegen van de manche (voor de gelegenheid in
schattige eenhoorn/konijntjes vermomd, er werd telkens met
7 pompoenen tegelijk gestart) hadden geen schijn van kans.
Uiteindelijk werd het een nek-aan-nekrace tussen Christine en
Stijn, waarbij de Mexicanen nipt het onderspit moesten
delven voor hun Amerikaanse noorderburen, de yankees.

De talrijk opgekomen supporters konden overigens ook de
exploten van heel wat andere ploegen gadeslaan, zo waren er
de Rozemiekes en de Roze Britten, matrozen en andere striphelden. Van de in totaal zo’n 80 ploegen
eindigde SKK bij de gemengde ploegen op de 16de en 17de plaats.

Volgend jaar beter ?
Marc

