Op raftingavontuur in Noord Montenegro/ Servie

Het schuimende water in de Lim stroomt steeds sneller. Zo ook het bloed in de aderen van de
breedgeschouderde mannen die voor mij in het vlot zitten. Niet zo gek want vanaf tien uur ging de
fles met 1 ½ liter raki al rond. Welkom op de Limska regata 2015. Plotsklaps schreeuwt onze
stuurvrouw lijevo. Lejivo! Uit alle macht peddelen we met links. We zullen wel moeten om te
voorkomen dat we te pletter slaan op een enorme overhangende rots pal voor ons.
Op uitnodiging van Sevda Celebic , BovenCA en outdoorbedrijf Splavarenje Limom sa Simom doen
we mee aan een meerdaagse raftingtocht over de rivier de Lim. We beginnen bij het meer van Plav
in oostelijk Montenegro, niet ver van zowel de Albanese grens als die van Kosovo. Bij aankomst in
Plav zijn de meeste van de in totaal twaalf vlotten al opgeblazen. De kwaliteit en grootte lopen zeer
uiteen. Van veredelde, kleine opblaaskano met mensen in korte broek tot zware rubberen vlotten
met mannen die hun zwemvest vol hebben hangen met karabijnhaken en vervaarlijk uitziende
messen.
Het bedrijf Splavarenje sa Simom verzorgde voor ons een prima vlot, en voor iedereen een wetsuit,
zwemvest en helm. Met zijn zevenen, het ‘internationale team’, gaan we uiteindelijk de rivier af. De
raki wordt afgewisseld met cola, bier en Servische witte wijn. De verbroedering komt snel tot stand…
Hoewel sommige stukken van de rivier de Lim inderdaad wild en schuimend zijn met dreigende
golven gaat het grotendeels in een wat rustiger tempo. Genoeg tijd om te genieten van de prachtige
groene omgeving, bijzondere rotspartijen en slaperige boerendorpjes.

De tocht voert ons in drie dagen noordwaarts van meer Plavsko Jezero langs de stadjes Berane en
Bijelo Polje, waar we langs de oever kamperen, richting de grens met Servië, waar een tiental
vriendelijke politiemensen ons staat op te wachten. Na een stempeltje in ons paspoort drijven we in
prettig tempo door tot een veldje op de oever vlakbij de stad Prijepolje vanwaar een taxi ons weer
naar de auto brengt.
Een bijzondere en sportieve ervaring en dezelfde avond zien we onszelf zelfs terug op het
sportjournaal van de nationale Servische televisie, mét onder onze helmen rode wangen van de
drank en bruinverbrand door de zon op het water.
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