
Boottocht (en) op de Leie zondag 16 juni 2016 

 

 

Een heerlijk weertje om te beginnen.  We hebben er zin in. 

 

De watersluizen stonden open.  En als alles weer ‘droog’ was, konden we vertrekken  Geert was 
kapitein van de eerste boot en Fanny  was de chinese vrijwilliger voor ‘onze’ boot.  We zouden Geert 
volgen. 



 

De schaapjes zijn op het droge, maar Geert… de waterrat… 

 

Fanny, ik heb nog altijd heel veel bewondering voor je moed om zomaar de boot te besturen.  Maar 
het was met hindernissen.  Keien lagen in de weg, een ponton, twee kanovaarders en een 
aangemeerde boot.  Onze boot deed NIETS meer.  Geert zijn bemanning had dat gezien, maakten 
rechtsomkeer om ons te ‘redden’.  Ondertussen kregen wij instructies hoe we de motor van onze 
boot  terug moesten aan de praat krijgen.   Christine zou de boot van Geert  aan de kaai trekken, een 
mooi zicht, dat wel.  Maar dat lukte natuurlijk niet om hem aan de kant te krijgen.  Koord in ’t water, 
wat later voor problemen zorgde.  De kabel zou in de schroef zijn geraakt;  uit met de boot. 

Ondertussen kregen wij een nieuwe kapiteit, de echte zelfs.  Lieve heeft zich van een moedige kant 
getoond en het stuur overgenomen.  Waar we moesten zijn was niet helemaal duidelijk.  Hoe we 
moesten varen ook niet.  Maar Lieve was er met haar vastberaden geduld en volharding geraakt;  tot 
aan de Nenuphar.  En aangemeerd zonder ongelukken. 



 

 

 



De boot van Geert komt ons ter hulp en Christine staat klaar om hun boot aan de kant te 

trekken.

 

Toch een beetje spannend.  Lieve wordt de kapitein maar eerst de boot in gang krijgen. 

 

Wij zijn wel weg geraakt maar de boot van Geert bleef maar achter.  We hebben geluk: het regent 
niet, we hebben een gsm en de sfeer blijft goed.  Toch spannend hoor. 



 

 

 



Den anderen boot. 

 



 

Een vonkeluitstap, met Lieve als kapitein van ‘t schip, ook letterlijk deze keer. 

 

Ondertussen genoten we van de omgeving.    We zijn veilig aangekomen en zelfs het aanmeren 
hebben we  ter plekke geoefend.  Ondertussen waren onze vrienden door de botencentrale 
‘gesleept’ terug naar de  haven.  En zijn ze met hun auto’s naar de Nenuphar gereden. 



 

 

We zijn bijna samen in het restaurant toegekomen.  Geert houdt er nog steeds de moed in.  Hij is het 
die dan “alleen” de boot naar de haven terug bracht.  En wij met de auto’s naar de coupure. 

Heeft het u gesmaakt Geert? 



 

 



 

Een warm weerzien.  We zullen de rampverhalen maar niet opnoemen.  We zijn er heelhuids geraakt 
en ook heelhuids terug gekeerd.   

 

 



 

Dag Geert, we zien je terug aan de 
coupure.



Moedig van jou Geert, om moederziel alleen de boot naar huis te brengen. 

Het was een fantastische dag, die we wellicht nooit meer zullen vergeten. 
Ik wou dit graag aan iedereen bezorgen. 

Mayke, met aannvulling van al wie foto’s nam. 

 

 

 

 


