
Het winterweekend 2016

Het winterweekend is dit jaar doorgegaan in een Gitte gelegen nabij Couvin. 
Eerst de nodige boodschappen gedaan met Edwin en Ronny, alles in de remorque 
geladen en rond de middag konden wij vertrekken.
Bij aankomst rond 15.00 uur zagen wij dat de Mike al in vol ornaat aanwezig was, hij
had al afspraken gemaakt met de eigenaar voor een plaatske om zijn caravan te zetten
alsook voor den depaneur. Het viel ons direct op dat het huis waarin wij terecht 
gekomen waren er heel verzorgd uitzag. Even een rondleiding gedaan om de kamers 
en faciliteiten te bekijken en om tevens al een beetje de kamers in te delen.
Eerst moest er natuurlijk al een beetje gewerkt worden om alles wat wij meehadden 
naar de keuken te verhuizen maar er waren al wat handen meer aanwezig om te 
helpen dus deze klus was vlug geklaard. Ondertussen waren wij een beetje aan 't 
overleggen wat wij voor avondmaal zouden eten. Volgens de eigenaars was de beste 
optie om naar Chimay te rijden waar er wel een frituur te vinden zou zijn. Maar 
ondertussen waren ook Eddy en Wim gearriveerd dus besloten wij om gezamenlijk 
naar Chimay te rijden met de gedachte om spoedig terug te zijn om de andere leden te
verwelkomen. Maar hoe gaat dat, voor onze vriend Eddy mocht het iets meer zijn en 
wij kwamen terecht in het Casino een nogal bekend restaurant in de streek. Beetje 
tafeltjes bij elkaar gezet omdat ook Bart en Nicolle ondertussen aangekomen waren 
in de Gitte besloten wij om even op hen te wachten alvorens te bestellen.
Plaatsen voorzien dus voor 9 personen. Toen Bart eindelijk aankwam was ook Chris 
met zijn vrouwtje er nog bij, dus weer bijkomend probleem en de tafeltjes aanpassen.
Dat gaf natuurlijk aanleiding tot enige hilariteit bij de plaatselijke bevolking welke 
toch onmiddellijk een plaatsje vrijmaakte voor ons. Enfin het duurde allemaal wat 
langer dan voorzien maar we hebben toch lekker gegeten. Terug aangekomen waren 
er alweer enkele leden bijgekomen zodat het groepje al bijna compleet was, dus tijd 
om wat soep klaar te maken zodat ze nog een beetje konden eten. De verdere avond 
verliep vrij rustig een beetje napraten over koetjes en kalfjes en voorspellingen over 
hoe de tocht er morgen zou uitzien. Ook mochten we een nieuw lid verwelkomen: de 
Raf juist lid geworden van de club wilde zich al direct in het avontuur storten door dit
weekend met ons door te brengen. Ikzelf heb rond 24.00 uur mijn kooike opgezocht 
en na een beetje draaien en keren, nog wat nadenken of alles wel goed zou verlopen 
toch in slaap gevallen. s'Morgens afspraak om 8.00 uur voor het ontbijt zodat er rond 
9.00 uur zou gestart worden. Blijkbaar waren er een paar personen die het uur niet 
goed konden lezen want om 8.30 uur zo ongeveer kwamen er nog een paar 
laatkomers aan tafel om in zeven haasten te ontbijten en picknick voor de middag te 
maken. ( De namen hou ik nog even voor mezelf zij weten zelf wel over wie het gaat)
Er was afgesproken om in verschillende groepjes te vertrekken om niet in een lange 
rij achter elkaar te moeten hobbelen. Uiteindelijk was Bart toch als eerste vertrokken 
met in zijn kielzog de Chris die al gelijk de foute richting nam. Ronny kwam met het 
idee om nog wat soep warm te maken en in thermossen te doen en mee te nemen. Na 
nog een beetje opgeruimd te hebben moesten er nog een paar boodschappen gedaan 
worden, we besloten om dat eerst af te handelen en dan de groep op te zoeken.
Rond de middag hadden wij de groep gelokaliseerd en uiteindelijk teruggevonden aan
de reeds beroemde put waar in het verleden al regelmatig problemen waren, en waar 
al meerdere wagens water hadden gemaakt met alle gevolgen van dien. Nu was 
besloten om de put bovenlangs te passeren wat ook een hele klus was. Ik hoorde van 
Wim dat ze er toch 1,5 uur mee bezig waren. Er werd besloten om nog even verder te 



rijden alvorens de soep aan te spreken. In het dorpje Barbeson aan de kerk was ruimte
genoeg, daar hebben wij een tijdje gestaan om na te babbelen over het reeds 
afgelegde traject bij het nuttigen van een tasje soep. Ons nieuw lid de Raf was toch al
een beetje enthousiast over het roadbook en sprak er over dat hij blijkbaar al een 10 
tal jaren op zoek was om een geschikte club te vinden en hij die nu gevonden had. 
Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons in de hoop dat we nog vele ritten en 
evenementen kunnen organiseren. Goed maar dat ter zijde, na een goed half uurtje 
terug den draad opgenomen en vertrokken. Wij hebben dan tot ongeveer 16.00 uur 
meegereden en zijn dan vertrokken richting Gitte om alles klaar te maken voor onze 
barbecue. We hadden van die aluminium schaaltjes gekocht om er voor te zorgen dat 
ons vlees niet zou aanbranden en de eigenaar had er ook voor gezorgd dat wij propere
roosters hadden, dus bij aankomst de barbecue al aangestoken zodat er kon begonnen 
worden met bakken als de eerste auto's aankwamen. Er waren spoedig helpende 
handen genoeg om de groenten te snijden en tafel de te dekken. Uit de algemene 
commentaren hoorde ik toch dat het weer een zeer geslaagde dag was geweest en ook
de barbecue goed in de smaak viel. Na het eten moest natuurlijk ook afgeruimd 
worden en de afwas enzo maar ik moet hier wel vermelden dat de groep waarmee we 
waren heel behulpzaam was en daardoor de klus redelijk vlug geklaard was. Met een 
pintje of een glaasje wijn bleven wij nog nagenieten waarbij natuurlijk de nodige 
verhalen weer bovenkwamen welke normaal bij de kampvuren verteld werden, spijtig
dat dit in dit geval niet mogelijk was want ik moet er toch nog regelmatig aan 
terugdenken, met een groep op tocht of naar een terrein waar gekampeerd werd en 
s'avonds een kampvuur kon gemaakt worden. ( waar is de tijd )
Rond een uur of 12 maakten de laatsten zich toch klaar om hun bedje op te zoeken.
Bij het ontwaken hoorde ik al redelijk wat rumoer in de keuken waar men al druk in 
de weer was om het ontbijt klaar te maken, de twee Eddy's hadden mijn taak van 
gewoonlijk overgenomen en waren al druk met het bakken van spek voor ons 
gebruikelijke zondagmorgen met spek en eieren. Mike was al naar de bakker geweest 
om de pistolets en voor iedereen een croissantje, onze vriend Eddy kon natuurlijk niet
zonder en had dit wat laattijdig gevraagd zodat die nog niet meebesteld waren. 
Rond een uur of 9 zijn de laatsten weer vertrokken om het tweede roadbook te rijden. 
Deze speelde zich volledig af op Frans grondgebied en beloofde niet superzwaar te 
worden omdat wij dit weekend toch ook het geluk hadden dat de zon prachtig 
straalde en het droog bleef. Wij moesten ons met ons drieën dan bezighouden met het
in orde brengen van de Gitte en inladen van de remorque. Rond de middag nog een 
beetje gegeten, daarna nog even contact genomen met de groep en wij waren klaar 
om huiswaarts te keren. Spijtig genoeg waren de eigenaars van de Gitte niet aanwezig
om de Gitte na te kijken. Na enkele pogingen om hen te bereiken heb ik Mike 
opgebeld om te vragen om de rest van de administratie op zich te nemen: hij moest 
toch nog weerkomen om zijn camion en caravan op te halen. Enfin na een 
voorspoedige rit thuis aangekomen heb ik de eigenaars gebeld waar ik vriendelijk te 
horen kreeg dat alles in orde was. Ik hoop dat er ook nog iemand van de groep eens 
enkele woorden op papier zet om een indruk te krijgen van iemand anders hoe het 
volledig weekend ervaren is. Tot besluit nog bedankt aan iedereen van de groep 
welke toch weer heel positief was en tot een volgende keer dat ik nog eens een 
verslagje schrijf.
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