
ETAPPE 12, VAN DOLE NAAR TOURNUS 

 
Groep 16, bestaande uit 12 personen, met groepshoofd Bruin Zwarthoed,  vertrok op 

28  april vanaf Bowling de Zedde om 06:00 uur naar Frankrijk om daar etappe 12 te 
lopen. Deze etappe ging ons van Dole naar Tournus brengen. 
 

 
 

Onderweg door de 
Ardennen lag overal 
langs de kanten en 

op heuvels sneeuw, 
dat deed ons sterk 

denken aan de 
vorige bedevaart 
toen we een hele 

dag in de Ardennen 
door de sneeuw 

moesten batteren.  
 
We waren dik bijtijds 

in ons eerste hotel, 
in Dole. Zoals in de 

NIVO al te zien en 
te lezen is geweest 
vond de aflossing 

plaats bij een 
door de groep van 

Thea Molenaar-
Brinkkemper 
gevonden 

restaurantje. Samen 
hadden we daarna 

een lekker en 
gezellig diner. 
  

 
 

 
 
Vrijdag 29 april. Van Dole naar Chaussin. 

 
We vertrokken om 9 uur en liepen de zon tegemoet. Het werd prachtig weer, hoewel 

’s-morgens nog wel erg fris. De tocht voerde ons langs de rivier le Doubs; de natuur 
was schitterend en het voelde op een gegeven moment aan of het 20 graden was. 
Zo werd het een lekkere warme loop. 

In de middag was er een picknickplaats gevonden in Gevry, naast een kerkje, in de 
zon. Dat was zo genieten dat we daar het liefst de rest van de middag waren blijven 

zitten. Na de lunch vervolgden we onze weg naar Chaussin.  



We kwamen op een prachtige route door 

de natuur terecht die leek op die in de 
“haute Fange” in België waar we al eerder 

hadden gelopen. Hoewel we een 
kilometertje of 3 langer hadden gelopen 
dan verwacht was dit was een dag zonder 

afzien, ofwel met 2 vingers in de neus. 
Vervolgens moesten we terug naar Dole 

met ons eigen vervoer omdat er in de hele 
omgeving Chaussin geen hotel te vinden  
was voor 12 personen. 

 
Zaterdag 30 april. Van Chaussin naar 

Charette-Varennes. 
 

Na een goed ontbijt gingen we goed 

gemutst op pad. De zon liet zich nog 
steeds zien, de omgeving was weer 

prachtig en het beloofde weer een 
makkelijke dag te worden.  
Toen betrok echter de lucht; het begon te 

regenen en het werd gelijk weer een stuk kouder. Daarom gingen we maar sneller 
lopen, ten eerste om warm te blijven, ten tweede om zo snel mogelijk in het plaatsje 

(zeg maar gehucht) te komen waar we met elkaar hadden afgesproken te proberen 
iets te eten en te drinken te krijgen. Dat werd dus niks; geen bar, geen restaurant; nul 
komma niks, zelfs geen bakker of wat dan ook op de hele route. 

 
Desondanks was het toch een mooie loopdag geweest waarop we pakweg 22 à 23 

km hebben gelopen. Bij het eindpunt van de dag, in Charette-Varennes (ook al een 
gehucht) gingen we weer met eigen vervoer naar ons volgende hotel  
 

 



In Chalon sur Saone. Zelfde liedje als vorige dag; geen geschikte hotels in de wijde 

omgeving. Het regende de hele avond door maar wij zaten lekker droog in een goed 
hotel, met lekker eten. 

  
Zondag 1 mei. Van Charette-Varennes naar St. Martin-en-Bresse. 
 

Na aflevering in Charette ging meteen de turbo erop. Het was koud en winderig. Ons 
pad was echter weer goed begaanbaar en vrij vlak. Rond 12:30 uur vonden we een 

ogenschijnlijk verlaten boerderij; bij nadere beschouwing hing er wel iets dat voor 
vitrage moest doorgaan voor de ramen maar er was verder geen enkel teken van 
leven. Wij namen de vrijheid om onze koffie onder het dak van een open schuur  

te drinken; zeg maar een soort stal van Bethlehem. 
 

 
 
Daar in de buurt heeft één van onze lopers die onze bezemwagen bestuurde nog de 
barmhartige samaritaan uitgehangen. Een Duitser, waarvan hij dacht dat dit de 

eigenaar van die boerderij was, was met een grote camper vastgelopen in een 
greppel van zo’n klein rotweggetje. Deze werd langs verschillende boerderijen 

vervoerd tot er een gevonden werd die thuis was en ook een tractor had.  
 
Na de koffie en de koek gingen we weer op pad. Het weer werd steeds triester en we 

besloten om dan maar zonder verdere pauzes door te gaan naar St. Martin en 
Bresse en te kijken of daar iets te bikken en te kanen was. Helaas; het enige café 

daar was potverd…. gesloten. 
 
Dus maar direct weer met de bus naar het hotel, zonder lunch, waar we ca. 16:30 

arriveerden. 
  

 
 



Maandag 2 mei. Van St. Martin-en-Bresse naar Marnay. 

 
We pakten de draad weer op bij de kerk van St. Martin en Bresse, zoals we altijd 

proberen bij een kerk te eindigen en weer beginnen. Dat is altijd een herkenbaar en 
makkelijk terug te vinden punt. Op dit manier loop je niet de kans om een stuk over te 
slaan. 

De route was weer goed begaanbaar en de zon scheen gelukkig weer. Het werd 
daarom steeds warmer en de jassen konden uit. Omdat het goed weer was, was er 

een plek afgesproken waar we zouden gaan picknicken. Echter door problemen met 
de navigatie was die plek niet te vinden. Echter kort daarvoor liepen we langs een 
idyllisch en ideaal plekje voor de lunch. De bus werd daar naartoe gedirigeerd 

waarna het voortreffelijk toeven was. 
 

Eigenlijk zonde om weer te vertrekken, maar de kilometers moesten toch gemaakt 
worden. Al verder gaand werd het steeds warmer en warmer en bleek de 
watervoorraad onvoldoende te worden. In Ouroux sur Saone vonden we gelukkig 

een supermarkt waar de voorraad aangevuld kon worden. Daarna was het nog een 
uurtje lopen naar Marnay, een oud, klein plaatsje waar ook weer niets te beleven 

was. 
 

 
 
 
Dinsdag 3 mei. Van Marnay naar Tournus. 

 
Bij ons vertrek uit Marnay was het aanvankelijk bewolkt, vochtig en af en toe regende 
het wat dus de regenkleding moest er weer aan te  pas komen. De route was deze 

laatste dag niet zo makkelijk als de vorige dagen dus het was af en toe even zoeken.  
 



 
 
Onderweg werd het weer een stuk beter en zodoende konden we onze lunch met 
prachtig weer bij een kerk onder een grote boom naar binnen werken. We waren 

bijna klaar toen de lucht razendsnel betrok en het meteen ging regenen, dus snel 
inpakken en weer lopen. 

 
Na een tijdje in de regen te hebben gelopen werd het plotseling weer droog en warm.  
De laatste 6 kilometer liepen we langs de Saone. Het was verschrikkelijk mooi, maar 

door de regen ook prutterig met klei en steenslag. 
Bij het hotel nog even de schoenen uit en afslaan en onze etappe zat erop. 

 

 
 

  



Woensdag 4 mei. Naar huis. 

 
Om half negen kwam onze aflossing, de groep met onze bekende kanjertweeling 

Karina en Miranda met hun mannen Eric en Cornel en hun kinderen. 
 

 
 

 
Na de overdracht van de actiecamera en het stokje konden zij meteen aan de slag 

en wij naar huis. 
 
Na een lange reis met een aantal files en waarbij beide bussen op onverklaarbare 

wijze en ondanks autonavigatie op een verkeerde weg terechtkwamen (ook nog eens 
niet op dezelfde verkeerde weg) kwamen we eindelijk rond 21:00 uur in Volendam. 

 
Iedereen doodmoe, maar we kijken terug op een geweldige week. 
 


