… Even voorstellen: Selma & Maurice …
Zondagochtend 9 november 2014 in de Tukhut, is het met 36 aanwezige Patrons,
gezellig druk tijdens het jaarlijkse Patronsweekend. Voorafgaand aan de traditionele
Patronsvergadering raak ik tijdens het ontbijt aan de praat met Selma en Maurice,
twee nieuwe Patrons die sinds dit jaar Patron zijn. En dus de hoogste tijd
voor een eerste kennismaking.
Deze jonge dertigers (bouwjaar ’82 en ’83) wonen in het Brabantse Nuenen. Maurice werkt,
na een HBO-opleiding informatica, momenteel als software engineer bij bol.com. Selma
werkt, na een HBO-opleiding tot biometrist, als bidmanager bij Teleperformance, een grote
call-center organisatie met vestigingen in Zoetermeer, Tilburg, Roermond en Maastricht.
Zij hebben elkaar, tijdens hun opleiding in het Limburgse Heerlen, leren kennen.
Gevraagd naar hun affiniteit met de bergen,
steekt Selma van wal: “We houden allebei heel
veel van wandelen. Ik ben als kind, samen met
ouders en broer al regelmatig in de Alpen geweest
en Maurice en ik hebben de afgelopen jaren al de
nodige wandeltochten in de Dolomieten, Ötztal en
rond Serfaus gemaakt. We hebben hele goede en
mooie herinneringen aan de omgeving, de
uitzichten, het verblijf in berghutten en het
contact met andere liefhebbers van de bergsport”.
Maurice vult aan: ”En dus hadden we allebei zoiets van, het smaakt eigenlijk naar meer.
Laten we maar eens een cursus gaan volgen. En toen we hoorden dat de NKBV sinds een
paar jaar ook bergwandel workshops organiseert, zijn we in voorjaar 2013 lid geworden van
de NKBV en hebben we in april 2013 voor het eerst kennis gemaakt met de Tukhut toen we
hier een weekend verbleven om de NKBV bergwandel workshop te volgen. We hebben
destijds in twee dagen een hoop geleerd over alle ins en outs van het bergwandelen:
kaartlezen, kompas, tochtenplanning, kleding, schoeisel, voeding, drinken, overnachten,
rugzak en wat daar zoal in thuishoort, het weer. Al deze onderwerpen kwamen in ruime
mate aan bod.”
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“Weet je”, vervolgt Selma, “we hebben het geleerde dat weekend en in de maanden daarna,
al meteen in de praktijk kunnen toepassen. Na een tweede weekend in de Tukhut hadden
we allebei zoiets van als we toch vaker in de Ardennen
gaan wandelen en in de Tukhut verblijven, dan kunnen
we ons net zo goed ook meteen aanmelden als Patron.
En dat hebben we dus gedaan.”
“Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik de term Patron
niet helemaal duidelijk en een beetje oubollig vindt.
De meeste mensen hebben niet zo’n duidelijk beeld
bij de titel “Patron”. Maar als ik iemand vertel dat ik
als Patron een soort van ‘gastvrouw’ ben, heeft men
er meteen een beter beeld bij.”
Gevraagd naar hun ervaringen als Patron, vertelt Maurice: “We zijn dit jaar in het weekend
van 11-13 april voor het eerst Patrons in de Tukhut geweest. Er was dat weekend eigenlijk
een bergwandel workshop voor gezinnen met jonge kids (< 7 jaar) gepland. Die workshop
ging helaas niet door. Gelukkig zijn dat weekend toch een paar gezinnen met hun kinderen
naar de Tukhut gekomen en samen met nog wat andere gasten hebben we ons een paar
dagen prima weten te vermaken”.
En Selma vult aan: “Dat was voor ons meteen een
prima leerschool, het was niet te druk, niet te
rustig en het kostte ons nauwelijks moeite om al
dat jonge “gespuis”, een beetje in het gareel te
houden. Al met al was het voor ons een geslaagde
première. We verheugen ons nu al op onze
volgende Patronsdiensten die we eind november
en begin januari 2015 zullen draaien”.
Tot ziens in de Tukhut !!!
Selma de Kleijn en Maurice Zeijen
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