
BIESBOSCH WEEKEND 

  
De toercommissie had zoals vorige jaren weer een Biesbosch weekend gepland. De 
Herfstvakantie is in de regel het tijdstip waar velen vrij zijn en de kinderen wat actie willen 
beleven. Ik, Willem, kreeg na vele jaren weer de kriebels om mee te gaan. Thuis en bij 
vrienden vertelde ik mijn verhalen van vroeger. Yvonne, een zeer goede kennis, hoorde dit 
aan en wilde dat ook wel eens meemaken. Eerst was ik nog wat sceptische en vertelde dat 
het behoorlijk koud kan zijn in die periode maar ze ging ervoor. Ze dacht wat jij kan kan ik 
ook! Velen keken verbaasd! Jullie, dat overleven jullie niet werd er gezegd. Kees, een van de 
expeditieleden waarschuwde Yvonne ook nog want hij vreesde het ergste! Maar haar 
besluit stond vast. Goed bepakt en gezakt gingen we zaterdag, 16 oktober, op pad. Een 
bonte stoet met auto's en kano's. Goed de kanoërs zagen er ook niet uit. Ieder trok aan wat 
ie het lekkerst vindt en warmte geeft! Dat hadden we zeker in het begin nodig. Een stevige 
bries stond er en het was nog aardig bewolkt maar het zou droog blijven. Dat laatste was 
onze grootste vrees! Via de pont bij de Kop van 't Land bereikten we de Biesbosch. Even 
zoeken voor een goede instapplek en de tweede poging werd met algemene stemmen 
verkozen als de beste.  

      
 
Na een bakkie gingen we op pad. De kano's en kajaks waren aardig afgeladen. Voor Charlot 
was het ook haar eerste tocht in een kajak maar John begeleide haar goed en weldra voeren 
ze als echte leiders voorop. Flinke golfjes nog op de open stukken vaarwater maar het lukte. 
Via de sloot van Beneden Petrus kwamen we bij het Gat v. Van Kampen. Een breed stukje 
vaarwater maar we namen de golfje moeiteloos. Ik en mijn kano maatje, als de meest 
onervaren peddelaars, werden bemoedigend toegesproken en de teamleiders hielden ons 
in de gaten. We zochten nog een mooi stekkie op om wat te drinken. Wat later koersten we 
door het Gat v. Honderd Dertig. Ook wat kleinere ondiepe naamloze kreekjes voeren we 
door. We zagen ook nog enkele omgevallen bomen liggen. Bij sommigen zagen we gaten 
zitten in de vlakke onderzijde die nu mooi op zijn kant lag. Peter-Paul vertelde ons dat dit 
nesten waren van ijsvogels. Even was er één zichtbaar voor de kenner maar wij waren te 
laat. De ijsvogel heeft zo zijn tactiek om bezoekers van zijn nest af te lijden door steeds een 
stukje verder te vliegen en daarna met een grote boog terug. Judith en Kees zochten 
regelmatig op de kaart de juiste weg. Soms werd er uit de kano gestapt om op de dijk van de 
spaarbekkens een herkenningspunt te vinden.  
  
  



   
 
Aan het eind van de middag arriveerden we op de boeren camping, de Biesboschhoeve, 
gelegen op het eiland de Vischplaat. We werden opgevangen door de boerin en zij verzocht 
ons via een klein steigertje naar de kampeerplek te gaan. Dat werd een hele toer om alle 
kajaks en kano's op de dijk te krijgen. Daar lag onze kampeerplek: een mooi afgescheiden 
plek omzoomd door jonge wilgen midden in het weiland met op de achtergrond de 
koeien. Gelukkig klaarde het op en onder een stralend zonnetje werden de tenten opgezet. 
De jongens, Maarten, Riley en Koen sleepte al gauw met stukken hout en boomstammetjes 
om een kampvuur te maken. De grotere boys, Kees, Arjan, Dolf, Peter-Paul, en Ruud deden 
driftig mee want dat vonden ze wel wat! Dat hadden we later wel nodig nadat de zon weg 
was. Het vuur branden goed en er werd zelfs een grote ketel opgezet voor heet water. Toen 
werd het tijd om nog wat maaltijden in elkaar flansen. Ieder op zijn manier. Je rook de soep, 
pannenkoeken, eieren met spek of broodjes met worst. Na de koffie werd het donker en 
schaarden we ons bij het kampvuur met een lekkere neut. Van beiden kregen we het warm! 
Enkele leden met de jongens natuurlijk besloten nog om een kanotochtje te maken in 
donker. Ze wilden zien of ze nog bevers zouden kunnen ontdekken. Pech gehad, niets 
gevonden maar ze kwamen terug met weer nieuw hout voor het kampvuur. Het vuur laaide 
weer hoog op en met een laatste wijntje of iets sterkers was de avond alweer aardig 
gevorderd. Toen werd het bedtijd want de oogjes werden moe van al dat varen en sjouwen 
in dat veld. Gelukkig had niemand het koud die nacht ieder had voldoende warme spullen 
meegenomen. 
 

   
 
De andere morgen onder een stralend zonnetje opstaan en ontbijten. De koeien rond ons 
veldje keken verbaasd op bij het zien van al die vroege vogels. Weldra zat ieder voor zijn 
tentje te genieten van de warme koffie of thee en verorberde zijn ontbijt. De tenten werden 



weer ingepakt en de kajaks en kano's beladen. Het zonnige weer nodigde ons uit om snel de 
kano's te water te laten. Weldra gingen de dikke jassen uit want het peddelen en de 
zon zorgde er voor dat we ons zeer behaaglijk voelde. Onderweg werd er nog twee keer een 
leuk stekkie gezocht voor koffie en de lunch. Bij de laatste stop kwamen we een prachtige 
plek tegen. Mooi verscholen tussen het riet met een zonnige plek op het dijkje. Menigeen 
viel achterover en genoot van de zon. Het werd tijd de klok tikte verder en we moesten nog 
een stukje peddelen. Even raakten we Dolf kwijt! Hij had een leuk kreekje gevonden en 
wilde kijken of daar iets herkenbaars te vinden was. Verontrustend keken we regelmatig 
om. Gelukkig hij kwam weer in zicht zodat we weer met een gerust hart verder konden 
peddelen. De spiertjes werden nu toch steeds vermoeider en we keken uit naar het 
eindpunt. Rond vier uur bereikten we weer ons startpunt waar de kano's weer werden 
opgeladen. We belden naar Natsec waar enkele vrijwilligers, Jeanny, Marianne en Aat, voor 
een maaltijd zouden zorgen. Moe en voldaan bereikten we de club, eerst nog wat kletsen 
met een versnapering erbij waarna het tijd werd voor de warme maaltijd met een heerlijk 
toetje. 
  

   
 
Moe en voldaan van dit prachtige weekend namen we afscheid, we konden terug kijken op 
een mooie tocht. 
  
                                                                                                                                                                      
               Willem Borsboom 
 


