
Wampex 2014: droog, nat, en  makkelijk zat. 

 

De Nachtwacht  is ook dit jaar weer  aangetreden  in een beproefde samenstelling  waarin ervaring 

en levenswijsheid, maar ook nieuw aanstormend talent aanwezig waren.  Als nazaat van het aloude 

ISPAHA hebben we de eer hoog te houden om ergens in de goede middenmoot te scoren.  

Het rommelige opgewonden sfeertje  bij de start bracht ons meteen op scherpte. Maar al bij de 

eerste waterpassage bleek dit niet genoeg te zijn, toen  uw verslaggever al  bij de eerste drijver in 

onbalans raakte en tot aan de borst in het water zonk.  Zwemdiploma vergeten, maar toch nog snel 

de overkant bereikt.  Gelukkig  waren er pannenkoekjes op voorraad, ter ondersteuning van het 

moreel.  En dankzij het  zachte en droge weer  begon  na een uurtje het kletsnatte  instructieboekje 

weer droog en bruikbaar te worden.  

De volle maan verlichtte het landschap. Er volgde een  boeiende tocht, waarvan de Spannende Route  

zelfs nog het minst  spannende deel was.  Verwarring  bracht de Foute Pietenroute.  Dat een zwarte 

Piet tegenwoordig fout is betekent  nog niet dat een paarse Piet goed is. Sinterklaas leidde ons op 

het goede pad: de weg terug. 

 Na de Vermaande Chocoroute waren we inmiddels zo tevreden over de geleverde prestaties  dat er 

een  royale pauze inzat. Waarna we de teams die we met machtsvertoon hadden ingehaald weer 

opnieuw moesten zien te passeren, nu tijdens het  maritieme deel van de tocht. Dat viel nog niet 

mee bij de heersende etiquette, als het touw verward raakte of als teams alvast het vlot 

terugtrokken voordat de  voorgaande club er vanaf was.   

Er volgde nog een fraaie, maar stinkende route achterlangs de plaatselijke potgrondproducent en 

daarna gingen we zowaar per spoor richting finish.  Klavertjes en pompeblêden  begeleidden ons bij 

rest van de tocht.  

De snert smaakte als vanouds. En ook deze tocht smaakte weer  naar meer.  

 

We bedanken de organisatie voor alle energie, creativiteit en goede zorgen.  Onze 33e plaats (net als 

het vorig jaar)  lijkt ons ruim verdiend. Daarom  waarderen het ook zo dat een foto van onze 

maritieme acties  de website mag sieren, als logo voor de Wampex  van 2014. 

F. Banning Cocq 

 

 

 

 

 


