
Met de veteranen een weekend naar 

We vertrokken vrijdag 17 mei om 16:00 van het chalet om de vlieger vanaf Charleroi te nemen. 
Daar aangekomen namen we onze traditionele doop

Aan boord waren er geen rode blikjes, dus moest er noodgedwongen op groene blikjes 
overgeschakeld worden. Toch nog iemand die dat lekker vond....
Na een vlotte vlucht kwamen we aan in een vochtig maar zwoel Bratislava. Onderweg naar de 
(gratis, bleek achteraf) bus opende de hemelpoorten zich helemaal.

Na geprobeerd te hebben om onze financiële verplichtingen na te komen werd er op de bus gestapt 

richting het hostel. Bij de laatste busstop goot het nog steeds, zodat we gedwongen waren om onze 
eerste sprint van het weekend aan te trekken en zeiknat in het hostel aan te komen.
Na het inchecken werd er onder droge omstandigheden naar een gereserveerd restaurant getrokken 
waar we direct op de lokale welkomstdrank (54º) getrakteerd werden. 
Welkom!



Steak (speciaal voor Wannes) en Goulash samen met het (platte) 
Slovaakse bier werden naar binnen gestouwd.
De danser binnen het gezelschap had al uitgevonden waar de actie 
deze avond/nacht zou plaatsvinden, dus werd er na een welkome 
douche koers gezet naar de Rio.

Voor sommigen werd het een korte nachtrust omdat er om 09:30 al een 
dame voor de deur stond om samen met ons door Bratislava te 
wandelen. 

 

Dominika maakte deze groepsfoto:

De rondleiding duurde de hele morgen met de nodige pitstops. 
Na een goed(kop)e lunch werd er met taxi's koers gezet naar een schooting-range. Hier heeft de 
coach met kracht zijn selectie voor het volgend seizoen uiteengezet, waar braaf door de spelers aan 
gehoorzaamd werd....



 Er kon geschoten worden met 4 verschillende wapens. 
Een AK47 machinegeweer, Magnum .357, Glock en 
Scorpion pistolen. In duo's werd geprobeerd om elkaar te 
raken wat redelijk moeilijk was gezien de beperkte 
beweegruimte met een bril en grote oren op. Oh ja, er 
werd met echte munitie geschoten...

Er was uiteindelijk ook een winnaar, zoals op de 
groepsfoto blijkt

Alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn, waarvan hier het bewijs:



Na met de taxi terug gebracht te zijn, hebben we de rest van de middag op een terras in de zon 
doorgebracht. Terwijl het in Overijse zo'n 10 graden was, zaten wij te zweten in 23 graden. Afzien, 
hoor....

's Avonds gingen we in hogere sferen verkeren, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat we 85 meter 
boven het water aten, figuurlijk omdat het eten, maar zeker de ambiance, sterren niveau haalde.

Zie de Donau op de achtergrond!

Pissen was ook een bijzondere ervaring met uitzicht

Na een tussenstop belandden de meesten weer in de Rio...



Zondag kon er uitgeslapen worden. We werden om 11:00 verwacht aan de fietsenverhuur van waar 
we een parcours van zo'n 20 km. langs de Donau gevolgd hebben.
Op de derde pitsstop, we waren nog maar halverwege, hebben we iets gegeten. 

Hier bewees Slowakije zijn belangrijke toeristische aantrekkingskracht; wat we hier voor 15 
personen betaald hebben om te eten, moesten we gisteren in de UFO per persoon betalen.

Het einddoel van de fietstocht was een museum om een beetje cultuur op te snuiven. Helaas 
kwamen we daar een beetje te laat aan, omdat de bedoeling was om een uur later al met de boot 
terug naar Bratislava te varen.

Sommigen verkozen om de terugtocht per fiets te doen, terwijl de 
anderen genoten van het gezapig varen op de Donau. Het bier was 
hier wel iets duurder dan we gewend waren: €1,50 voor een halve 
liter!

De matrozen waren om nogal voor de hand liggende redenen 
vroeger terug dan de fietsers. Geen nood, er werd op een zonnig 
terras op hun terugkomst gewacht.

Aangezien de fiets van de meneer op de foto hiernaast een tijdje stil 
gestaan had, kon die het gewicht van de extra drank niet meer aan en 
verloor spontaan een pedaal. Vandaar dat deze meneer nu de bijnaam 
Pedal draagt.

Deze zondagavond was een rustige omdat er in Slowakije geen 
tweede pinksterdag gevierd werd, waren de pubs en disco's vroeg 
gesloten en was er nauwelijks publiek. Vroeg in bed dus.



Op de laatste morgen werd er een wandeling gedaan naar het kasteel dat de skyline van Bratislava 
bepaald. 

Daarna werd de stad bezocht om de nodige souvenirs in te slaan. De lunch werd op een zonnig 
terras genuttigd, waarna de gratis-bus-terugtocht naar het vliegveld begon.
Ryanair bracht ons veilig terug op Belgische bodem.

Simon


