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ORGANISEERT JOUW JUDOCLUB OOK EEN LEUKE OF APARTE NEVENACTIVITEIT 
VOOR HAAR (JEUGD)LEDEN? GEEF ONZE MEDEWERKSTER SALLY DAN EEN SEINTJE VIA 
SALLY.SCHEERS@JUDOVLAANDEREN.BE

“We komen bijeen aan de gemeentelijke sporthal en vertrekken daar met de fiets 
richting Retie, een tripje van 45 minuten,” legt voorzitter Jan Geboes uit. “Daar wordt 
dan de fiets opgeladen op een vrachtwagen en die brengt onze fietsen naar de eind-
bestemming van onze kajaktocht zodat iedereen vandaar terug naar huis kan 
fietsen.”
Het volledige traject van ‘Kempen Kayaks’ strekt zich uit over een totale lengte van 
maar liefst 25 kilometer. Langs deze route zijn er zes in- en uitstapplaatsen voorzien. 
Zo hoef je dus niet de volledige afvaart te doen als je gaat kajakken op de Kleine Nete. 
Als je aan de basis in Retie start, dan kan je dus stoppen op welke afstand je dat 
wenst, zelfs al aan de eerste halte ter hoogte van de Watermolen van Kasterlee. “In de 
beginjaren vaarden we tot in Grobbendonk, maar doordat er steeds meer ouders 
met hele jonge kinderen meevaren, hebben we besloten om te stoppen in Herentals,” 
stelt de voorzitter van JC Olen.stelt de voorzitter van JC Olen.
“Vanuit Retie is het 5,8 km en 1u20 kajakken tot aan de Watermolen van Kasterlee. 
Daar moeten we uit het water om de kajaks over te zetten naar een lager gelegen 
gedeelte van de Kleine Nete. Vandaar vervolgen we het traject naar het zesde punt, 
waar we even verpozen om wat energie op te doen. Vervolgens varen we 6,40 km 
verder in 2u15 minuten. Ons volgende stoppunt is aan Bobbejaanland en Café De 
Nete, waar we dan eten en drinken. Na de boterhammetjes te hebben verorberd, 
starten we terug voor de laatste etappe met aankomstplaats De Hut in Herentals, het 
eindpunt.eindpunt. Daar volgt er nog een gezellig samenzijn, met een natje en een droogje ter-
wijl we nog wat bijpraten. Dan de fiets op en naar huis, en uit ervaring weten we dat 
iedereen reeds uitkijkt naar de volgende kajaktocht,” aldus nog Jan.

VOOR JUDOCLUB OLEN IS EEN KAJAK-
TOCHT EEN JAARLIJKSE TRADITIE GE-
WORDEN. SAMEN MET HUN JUDOKA’S, 
JONG EN OUD, ALSOOK VELE OUDERS 
MAAKT DE CLUB ER EEN AANGENAME 
GEZINSUITSTAP VAN, TELKENS OP DE 
1STE ZATERDAG VAN AUGUSTUS EN DIT 
AL SINDS 1989. TEGELIJK DOET DEZE 
UITSTAP DIENST ALS TEAMBUILDING 
VOOR DE JUDOKA’S EN HET CLUB-
BESTUUR. 

OLENSE JUDOKA’S RUILEN 
JAARLIJKS TATAMI VOOR KAJAK
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