
ETAPPE 10 

Weergoden waren groep 10 gunstig gezind van Guebwiller naar Clerval  

Samenstelling groep 10: Edwin Bond, Hans Veerman, Greqor Koning (Krekker), 

Pierre Hoogland, Ton Steenbeek en Andre Runderkamp. 

Traject: van Guebwiller naar Clerval (Elzas/Vogezen) 

Vol goede moed en met veel zin reden we op maandag om 06.30 het dorp uit richting 

Den Bosch, waar we Ton Steenbeek oppikten, de enige allochtoon in ons 

gezelschap. Daarna reden we vri jwel in één ruk door naar Colmar. Volgens de 

verhalen is dat een heel mooi stadje. Daarvan raakten we gelijk overtuigd, maar dan 

alleen met mooi weer. Nu was het koud en nat, waardoor ons weinig anders restte 

dan ergens binnen wat te eten en direct  door te rijden naar Guebwiller, onze 

startplaats voor de volgende dag. Toen we Guebwiller binnenreden zagen we direct 

de vorige groep van Kees Smit (Vais) met o.a. Paul Moormann en Martin 

Lautenschütz. Zij liepen op dat moment hun laatste meters. Na onze spullen te 

hebben weggebracht reden we met het busje naar het hotel van de vorige groep. 

Zoals in het vorige verslag al gezegd schatte de eigenaar ons goed in en we kregen 

een apart zaaltje in het hotel, zodat wij geen last zouden hebben van de overige 

gasten . 

Gelukkig losten wij een leuke ploeg af. Met lekker eten, muziek, zang, gezelligheid en 

veel drukte (vooral ‘de Bun’) werd de avond afgesloten. We moesten daarna nog 2 

km lopen naar ons prachtig gelegen hotel aan een meertje, een mooi opwarmertje 

voor de volgende dag, want dat zou meteen de zwaarste dag voor ons worden met 

een klim van 1100 meter over de Grand Ballon. 

 



Dag 1: van Guebwiller naar Saint-Amarin (22 km) 

Na het ontbijt liepen we naar buiten en het bleek dat de juiste route direct naast het 

hotel lag, altijd prettig. Vanaf de eerste stap ging het omhoog. Gelukkig was het 

droog en niet al te warm, rond 18 graden. Binnen een afstand van 11 km klommen 

we van een hoogte van 300 meter naar 1400 meter en na een paar uur kwamen we 

aan op de top van de Grand Ballon, waar nog wat restjes sneeuw lagen. Er stond 

een restaurant op de top dat ook nog eens open was en waar we heerlijke goulash 

hebben gegeten. De eigenaar gaf aan dat we geluk hadden gehad, want een dag 

eerder lag alles nog vol sneeuw en dan hadden we problemen gehad. Met onze 

barre tocht van jaren eerder door een besneeuwde Jura in gedachten slaakten we nu 

een zucht van opluchting. Hierna moest de Grand Ballon weer worden afgedaald, 

hetgeen de meesten zwaarder viel dan het beklimmen ervan. Het bleef de hele dag 

stijgen en dalen en uiteindeli jk kwamen we rond 16.30 aan in Saint-Amarin, een klein 

dorp met een mooie begraafplaats en een indrukwekkend eerbetoon aan hun 

gevallenen in WOI. Qua nering was het dorpje verder vergelijkbaar met Warder op 

een winterse dinsdagavond. Het hotel is van harte aan te bevelen bij iemand die je 

niet mag. Het was echter het enige hotel. Er was één restaurantje open waar we 

gelukkig redelijk goed konden eten. Rond 22.00 lagen we in bed. 

 

Dag 2: van Saint-Amarin naar Sewen (17 km) 

Na een karig ontbijt gingen we weer meteen steil de lucht in, zoals altijd in de bergen 

omdat daar alle dorpen en stadjes in een dal liggen. Vandaag de kortste etappe en 

dat vonden onze benen niet erg na de etappe van gisteren. Het was weer de hele 

dag door stijgen en afdalen, waardoor de gemiddelde snelheid laag is (2,7 km per 

uur) en we toch pas om 15.00 aankwamen in Sewen. Er was in het dorp geen 

levende ziel te bespeuren en het hotel zag er somber en verlaten uit. Tot onze 



verrassing en verbazing bevond zich aan de achterkant van het hotel een prachtig 

terras in de volle zon aan een riviertje, en ook een bubbelbad. Het bleek geen Fata 

Morgana, en na overleg besloten we onze schuldgevoelens te negeren en ons ten 

volle te laven aan 20 graden, koude biertjes en een bubbelbad. Het diner bleek ook 

nog eens voortreffeli jk. Rond 22.00 zochten we voldaan onze kamers op.  

 

Dag 3: van Sewen naar Belfort (26 km) 

Bij het bepalen van de route voor vandaag kwamen we erachter dat we vooraf een 

misrekening hadden gemaakt. Wij wilden per se via de Grand Ballon lopen en qua 

afstanden leek het allemaal prima te doen. We hadden echter niet gekeken naar de 

gemiddelde afstand die we per uur  konden afleggen. Nu bleek dat de afstanden te 

groot werden en dat we wellicht 11 uur per dag zouden moeten lopen, dit terwijl we 

enkele licht geblesseerden hadden. Om dit op te lossen hebben we de eigenaar van 

het hotel gevraagd ons een stukje terug te rijden en dan een stukje naar beneden 

zodat we de groep bij elkaar konden houden en het plezier niet zouden verliezen. Na 

een paar uur lopen lieten we de Vogezen en de vele bossen achter ons. Een 

welkome afwisseling. Na een lange dag wandelen kwamen we rond 16.30 aan in 

Belfort. We moesten nog 6 km door de stad, maar gelukkig was er een groot park. 

Belfort bleek een prachtig mooie stad met veel levendigheid, mooie gebouwen en 

jonge mensen, pleinen en terrassen. Dit was erg prettig na een paar slaperige 

dorpjes. Het was rond 22 graden en het bleef ook ’s avonds warm, waardoor we 



heerlijk een terrasje konden pakken en eten in een restaurant aan hetzelfde plein. 

Jammer dat in het hotel de airco het nog niet deed. De warmte in onze slaapkamers 

was werkelijk niet te harden, dus na een slapeloze nacht waren we blij dat we verder 

konden. 

 

 

 

 

 



Dag 4: van Belfort naar Montbeliard (24 km) 

We begonnen deze dag met een saai stuk door industriegebied. Aan het begin van 

de middag kwamen we in een dorpje van niks en hadden we het geluk dat er een 

bakkerijtje was vol met heerlijkheden. Weer helemaal verkwikt kozen we voor 

avontuur en gingen van de route af omdat we een park tegenkwamen. We dachten 

later onze route wel weer op te pikken via GPS. Ondanks dat GPS anders aangaf 

bleek dit park slechts één ingang te hebben die tevens ook uitgang was. Na pakweg 

1,5 uur stonden we dus weer op dezelfde plek. Na een lange dag met alleen maar 

asfalt kwamen we laat in de middag aan in Montbeliard, een grote (en lelijke) stad. 

Het was 25 graden, we waren moe en ons hotel lag helemaal aan de andere kant 

van de stad, dus we besloten de bus te nemen. Dat bleek een goede beslissing, 

want het duurde zelfs met de bus nog een half uur voordat we er waren. Ons hotel 

was een spa, dus we hebben even lekker genoten van sauna en zwembad. Niemand 

had meer zin om de stad in te gaan, dus we hebben het diner genoten in het hotel en 

zijn vroeg naar bed gegaan, wederom rond 22.00.  

 

Dag 5: van Montbeliard naar Clerval (29 km) 

Deze laatste dag hebben we ons een stukje laten wegbrengen omdat we anders 40 

km hadden moeten lopen waarbij we o.a. een landingsbaan voor vliegtuigen hadden 

moeten oversteken. We konden vooraf al geen wandelkaart vinden van dit gebied, 

achteraf begrijpelijk omdat er helemaal geen wandelpaden waren. We liepen door 



akkers heen met een gemiddelde van op zijn best 4 km per uur door de constante 

stijging en daling. De weergoden vonden het welletjes met ons, want vandaag 

kregen we te maken met harde regen, lage temperaturen en harde wind. De 

poncho’s klapperden in de wind. We wilden zo graag het eindpunt bereiken dat er de 

laatste kilometers nog net niet werd gesprint. Van de toch best mooie omgeving werd 

op deze laatste dag weinig meer genoten. Om 15.15 hadden we er 29 (!) km opzitten 

en kwamen we aan in onze eindbestemming Clerval, een mooi plekje prachtig 

gelegen aan een rivier. Er was echter ook hier geen sterveling te bekennen. Gelukkig 

mochten we het hotel binnen om op te warmen, te douchen en te drogen. Er was 

geen bar en het restaurant van het hotel ging pas om 19.00 uur open. We hadden 

dus geen andere keus dan op de kamer en op de overloop van het hotel te wachten 

tot het 19.00 werd.  

 

Overdracht van estafettestokje 

De aflossende groep van Thea Molenaar met louter leuke dames kwam naar ons 

hotel en de overdracht van het stokje vond direct plaats, uiteraard met de traditionele 

gele muts .  

Het was een zware trip en het was jammer dat vrijwel nergens overdag een kop 

koffie was te krijgen en dat we op de eindbestemming niet de goede afloop konden 

vieren, maar we hebben enorm genoten van alles wat er wél was: het gezelschap 

van elkaar, leuke groepen voor én na ons, de prachtige omgeving en het mooie 

weer. Wij bedanken de organisatie en hopen dat het stokje nog tientallen jaren 

doorgegeven kan worden. 


