
Nieuwe poging op donderdag 28 februari.

Kasterlee stroomopwaarts tot Retie en terug naar Kasterlee 

Deelnemers: 
- Ikzelf met de Dagger (lid LWK)
- Werner met Lettman streamliner (lid AKKC)
- Louis met Wilderness (lid SKK)

http://www.waterstanden.be/metingen-voo ... robbendonk
watertemperatuur (Grobbendonk) 5° C (droog pak aanbevolen)
Debiet in Grobbendonk een 6 m³ / sec
http://www.hydronet.be/wiskiwebpublic/p ... group_id=0
Debiet in Retie een 0,7 m³/sec

Het is duidelijk dat er vanuit zijriviertjes toch heel wat water bijkomt wat we later zullen ondervinden.

Rond 11 uur vertrokken in Kasterlee met een weervoorspelling die het niet te koud zou maken. Een 4 tal graden met weinig 

wind blijkt te doen. 

Direct na het vertrek aan de laagwaterkant (steiger aan de kajak klub Kasterlee) van de molen van Kasterlee moet overgedragen 

worden naar de hoog water kant van de molen.

http://www.waterstanden.be/metingen-voorspellingen/hic-meetpunten/netebekken/kleine_nete/grobbendonk
http://www.hydronet.be/wiskiwebpublic/parlist.php?entryparakey=Q&stat_group_id=0


Onderweg naar Retie, en dus stroomopwaarts varend, kwam er een zijwaterloop met een redelijk debiet de Kleine Nete in. 
Vermoedelijk de kortsluiting van de Witte Nete op 51.24463, 5.04499 . Het vroeg een tiental seconden "volle gas" om er door te 
komen. Ik weet niet of deze "kortsluiting" dient als vistrap, in elk geval lijkt het mij mogelijk dat ge daar, afhankelijk van het 
debiet, niet altijd doorgeraakt. 

kortsluiting op de Witte Nete aan Retie.

Het debiet verderop naar Retie was duidelijk minder en hier en daar voelde de kajak de bodem en moest wat gezocht worden 
naar de vaargeul.
Ook vormden hier en daar omgevallen bomen een hindernis die, bij de huidige waterstand, gelukkig omvaren kon worden.

De watermolen van Retie was een mooie omgeving om de boterhammen aan te spreken

http://www.navis.be/forum3/download/file.php?id=5627&mode=view


via de mooie netevallei terug huiswaarts



De terugweg was in elk geval heel wat sneller en omstreeks 15u waren we terug in Kasterlee.
Hier zien we onze jongste soepel in de kajak glijden vanaf een redelijk hoge steiger 



na een laatste toets aan de watermolen wordt de terugtocht aangevat



_________________
Paul

http://www.facebook.com/paul.nollen#!/
lid van WOS http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/

http://www.zeilschool-oostende-spuikom.com/kajak/
http://www.facebook.com/paul.nollen#!/

