Trek naar Trek 2019 Bocholt.
Wij: ATR Turbo met Gids Cel Deckers beginnen eraan.
Maandag 12/8: Van Bochelt naar Wijshagen. 15km.
Wij, Cel, Patrick, Corrie, Simone, Robert, Frank en ik, Kris, beginnen aan ’t Jaarlijks liedje:
Bagage die er elke dag moet zijn: in Robert’s van {Mersiekes Robert!}.
Al voor paard en ruiter blijft ter plekke, al voor het Trek Weekend blijft in je eigen auto.
“Van” naar 1e slaapplek. Wij paardjespoets en zadelop.
Home made piknik wordt bijbabbelend opgeknabbeld onder een straalprachtig blauwwitte
hemel. Opbollende kumulluskunst, een 3D reus met een wel heel dikke kumullusneus, smiled
ons op weg.
De weekvoorspellingen schitteren niet maar wij vertrekken zonstralend!
Lachbabbelend instappen maar ook “we doen nog eens iets”- drafgaloppekes… komen we
aan bij
“de Watermolen”. Nee, met deze bindpaal zullen ze ni gaan lopen!
Tis een laaange ijzeren poetrel met +/- 20 aangelaste bindringen. Das sterk!
Chique bedoening, beetje prijzig maar met zalig terras, zicht op 5 of meer meren… nee,
tzijn visvijvers met bijhorend visvolk, aaneengebonden met huppelkinders van…, gazetlezers,
zonvrijende koppeltjes… zicht op levend stereo schilderij, gezellig dus.
Wakker worden! Verder naar Oudsbergen! Ja lap, twas voorspeld… grijszwarte wolken
komen aangewaaid. Noodstop: alle regenspul aan! Chaps, regenjas, kap onder mijnen tok, ook
me zeiltje er nog bovenop want het belooft! De goden? Nee, de mensen van een
voorbijgewandeld “paardendomein” zijn ons goedgezind! Ze roepen ons naar de stallen, das
tof!!!
Droog, de prachtige stalling bewonderend, klettert het oordoof op tstaldak…
We houden Bernie, Frits, Romeo, Napoleon… de pony’s des huizes bijna 1 uur lang
gezelschap.
“Ai das vervelend zo lang staan wachten!” Niks van! Gezellig en droog… babbelen met het
toffe stalkoppel gaat hoe langer hoe vlotter… Jaja, zelfs int verre Limburg weten ze wa
goedis! Borrels vol Elexir d’Anvers. Scholl! Shadow houdt het bij het opgestapelde hooi aan
teind van de stalgang.
Na nog wat stap en drafgalopjes doorheen deze opgefriste knappe streek komen we, zonder
ook maar 1 drup regen, aan op de “Wijshagerhoeve”. Tziet er mooi, echt en goed uit.
Toffe ontvangst, paardjes heerlijk samen, nog ni moe, op de wei, spurtend heen en weer op
zoek naar ’t beste plekske, ‘t beste vriendje voor dees week. Corrie’s Santo’s, de jongste van
de kudde, maakt iets te gekke bokkesprongen… trapt zen eigen ijzer af!
Robert vindt het zonder zoeken zo terug. Tzal een geluksijzerke zijn… Dus… de Frank kan
morgenvroeg al aan de job! Maar na heerlijk sappig super stoofvlees, frietjes natuurlijk,
lekkere, krokantknapperige sla all-in, een bierke, al of ni van dees streek, kan ook voor smid
van dienst, Frank, deze dag echt niet meer stuk! Warme douchen, rust, toffe uitbaters en
lekker eten doen ons de nipt uitgemeten slaapkamer snel vergeten. Oogjes toe en zàlig slapen!

Dinsdag 13/8: van Wijshagen naar Wiemesmeer, Zutendaal. 37km.

Prachtig, Ardennegevoel, lange zand-slingerslalom galoppaadjes… heerlijk vakantievrij gerij.
Op de Oudsberg genieten we van de prachtige heidelandschappen in stap door het mulle zand.
Het eten in ’t Zaveltje is zeker ok. Patrick en Robert slaan dan weer een vakantieplezant
klapke met voorbij rijdende politiemannen te paard, of beter, vooral met oog op dat 1ne
politievrouwke. Moet kunnen.
Toch knap hoe de natuur zich aan de mens aanpast. De oude mijnterrils, hopen steenafval uit
de mijnen, zijn nu groene bergen. De putten gladde meren waar ons paardjes naast drinken
ook heerlijk kunnen pootje baden of zoals Santos, Shadow, Ginneke… liever pootje
spitspetspatteren.
Na nog een heerlijke zuiverfrisse natuur middagtocht doorheen het groene Limburgse
“Ardennegevoel”, stappen we “steens” in Wiezemeer, Wiemesmeer (oe ist weer? Goe!) naar
de “Crijbohoeve” toe. Viviane, chef van tspel, loopt ons voor naar de wei. “Hier ist.” Onze
chef:
“Waar kunnen we ons paardjes ff vastzetten om af te zadelen…?” Viviane: “Ja… euh… kzal
ze wel ff vasthouden.” ??? 7 tegelijk? Wil ik wel eens zien… of toch liever ni. Ok. We lossen
het wel op.
Weer grijszwart? Zadels + … in de stallen, paardjes met vriendjes, 2/2/3 op de weitjes. Droge
spurt naar binnen. Aperitifke in tsalon van dhoef. Wow… knap hier en vossejacht alom.
Viviane is al jaren “slipster” in de vosseslipjacht. Wasda? Das hier echt een bekende en veel
gedane sport, met bijhorend spektakel en feestmaal +… achteraf.
Hier geen avondmaal dus trekken we 2-beens 1.5km verder naar het Lindenhof.
Taverne met terrassen links, rechts, voor en naast maar wij zitten middenin, naast reuze
voetbalscherm met bijhorende sups die al uren lang aan de bijna 360° toog suppen en
bierzeveren. Voeg daarbij nog ijverig tofvriendelijke obers die walmend uit de keuken zonder

dampkap, op en neer voorbijstuiven. Zweetwarm proberen we uit te dampen. Maar… we
lossen het weer op. Vriendelijke knipoog, de spurtobers helpen ons aan een betere plek. Oef!
Het eten? Van de raprap zeker? Niks van!, Mooi en vooral mmmheerlijk! Nakoffieën weer int
chik salon van dhoef.
Zàlig slapen in knappe grote, oudhoefse stijl bewaarde kamers. Joepie, morgen nog eens.
Overal super ontbijt. Nog nooit in 1 week zoveel spekeikes opgeten.

Woensdag 14/8: we “lussen” naar het zuiden. 32km.
Na stapin, e galopke onder hoogspanning, naar het nog bekende paarden speelplein.
De speciale in/uit-watersprong over dikke boom is dubbele pret voor Santos en Spooky, ons
kleintjes.
Jaja, die twee… klein maar durfdapper, zij doen het! Handkundig geleid door Corrie en
Frank.
Die van mij houdt het, benen water gekoeld, bij veel lekker frisvers grasriet.
Lekkere middagstop in de Krieckaert in Gellik, een beetje verlaten recreatiedomein. Bediend
door een toch wel beetje “te” enthoesiaste Hollander die telkens terugkomt voor nog een
babbeltje… a ja!
Der rijden Nederlandse “streekgenoten” met ons mee.
Weer een toffe namiddagvolle rit. Corrie, superruiter, verliest toch ff controle over tstuur,
Santos doet zijn goesting!?! Versleten brokken. Bit in 2! Gelukkig weten wij waarom onze
zadeltassen beetje doorwegen.
Ons paardjes rustig grazend, mag meegesleurd reservemateriaal meedoen en na wat geknutsel
van Robert, Corrie, Patrick , Frank en Cel kunnen we weer. ’t Ni nieuw bitje zit goed.
PS: hoeveel “besturingssystemen”, variaties van verschillende bitloze hoofdstellen… Patrick
dees dagen heeft uitgetest??? Patje Bodybuilder in 1 week!

Donderdag 15/8: Van Wiemesmeer naar Meeuwen Gruitrode. 36km.
Dit moet je zelf gezien hebben! Nee, daar moet je jezelf indromen, slenteren, genieten!
“Op de Purpre Heide in gedroom alleen…“ Ver vol veel hei in bloei, overal, purperpracht!
Genieten, das al! Alleen een “plasstop” klinkt boven de vogelezang. Hei-vérziend wandelen
we naar de middagstop. Weer wordt het donker. Toch maar PKWs (Paarden KWs) aan.
De stille baas van “Het Caféke” maakt voor ons e Krokske. Simpel maar ’t smaakt super!
Hoetemetoe? Regenjas/broek aan/uit aan/uit. Truitje idem dito maar onderweg geen drupke
regen!
Licht, klein, super handig voor stops; open/erop… eraf/terug int zakske. We hebben geoefend
met onze “PKW’s”. Ook die bleven droog.
Stap, draf, galop heerlijk rijden door deze mooie streek…. Soms wel beetje veel kiezel, maar
er mag toch ook af en toe gestapt worden he. Zé mor zéker, de Cel weet toch de zandpaadjes
te vinden.
Dus, Super! Cel mailde ook alle tracks door. Handig, Turbo’s, allemaal gidsige ruiters, ikkeni.
Bij twijfel of zonder, Corrie en Robert houden ons op tjuiste pad. Patrick heeft zijn handen
vol Ginneke, Frank klopt nagels in of trekt ze deruit, Simone trekt foto’s en ik… ik rij
machtig belevend, vol genot mee.
Geen huis in de buurt, geen straat in kms, natuurheerlijk fris groen. En toch… noodstop!
Simone’s Mijou, ‘d oudste, loopt plots 3-beens!?! Lange nagel rechtop in haar voet! Das ni
goed!
Eruit lukt wel maar dat wordt straks 1 pootje baden. {Duimen en hopen helpt, tkomt goed.}

Blauwe Maten, hou het in de gaten! Tzwart voor men ogen komt er weer aan!
Zadels af, de stalgang in, paardjes spurt naar de wei en wij op de valreep binnen, nu mag’t
beginnen.
Blauwe Maten: beetje overchik, vind ik, met berekende namaak vriendelijkheid.
Lekker eten, geen voor-, enkel hoofdgerecht, dessert wordt big smile aangeprijsd maar moet
je wel bijbetalen! Een koffietje na is bijna te moeilijk. Want ‘t blauwe koppel trekt naar
boven.

Vrijdag: Terug naar Bocholt voor Den Trek! 20km.
Overal ist hier prachtig rijden met afwisselende landschappen, doorheen de prachtig bloeiende
Mechelse purpere hei, bossen met “Ardennegevoel”, over de mijnterrils… Kiezelwegen her,
der, hier en daar… Toch ook veel en lange zand-galloppaden. Toffe stops, goei B en B’s,
vriendelijke mensen en te paard of te voet, geen drup regen. Wa wil je nog meer? Niks dan
vol natuur, hoogzwevende buizerds, gillende torenvalken, viswachtende reigers… tot een
zwart roodstaartje toe.
Een vos! Hertjes, reekes, springend over ons pad of grootogend blijvend staan kijken naar
onze paardenstoet. “Zijn da nu dino’s ma? die gekke paarden met dromedaris-look?”
Dress code: zwarte broek en Turbo T-shirt.
Na nog e koffietje of zo in’t levend vissers schilderij bij de Watermolen, de finishing touch,
gewapend met Corrie en Jan’s knappe selfmade Turbo vlag met ingekorte versie vlaggemast.
Ja Jan dat wordt weer knutselen, 1 stuk is onderweg “ontsnapt”.
Mersiekes, LRV ontvangstcomité! Toffe, enthousiaste welkomontvangst…
Of we alles bijhebben? Ze mor zéker, en gebruikt!
Na een zonnige fotoshoot proberen we naar ons ATR plek te trekken. Plezante tussenstops:
He dag… zedde gij hier oek… Oewist… Corine straalt benieuwd naar tvervolg. Den +70
Buck zen inkruiptentje staat al! Oedatiedatoe?!? Ik zou der ni meer uit geraken!
Voor ons ist terug naar... Antwerpen. Daar “waar ze weten wa goedis -Elexir”!
Mersiekes en tot op tfeest:
20 jaar ATR! BE THERE!!! 31/8: Sint Hubertushoeve Lichtaart.
Groetjes, nog veel paard en ander plezier,
Kris.

