
 

 Groep 13 Tournus – Nantua  
 

Jack Bont, Cornel Zwarthoed, Karina Bont, Miranda Zwarthoed, Michelle Bont, Kelvin 
Zwarthoed, Amy Bont, Tommy Zwarthoed. 

  
Na maanden van voorbereiding is het dan eindeli jk 3 mei, de dag dat we vertrekken 

voor onze etappe van de voetreis naar Barcelona. Wij lopen samen met onze 

kinderen van Tournus naar Nantua. Een tocht van zo’n 120 km die we in 5 dagen 
proberen te volbrengen. Met zo’n 36 geplastificeerde routekaarten, gemaakt door 

onze navigator Cornel, zal het zeker niet liggen aan de voorbereiding. De kaarten zijn 
zo gedetailleerd, zelfs de muggen op de koeien zie je gapen.  
Wij besluiten om deze keer op campings in tentjes te overnachten. Het is toch een 

pelgrimstocht en 
een beetje 

‘bedakken’ hoort 
erbij. We zijn er al 
snel achter dat 

kamperen niet 
goedkoop is, 

voordat we 1 stap 
zetten zijn we al 
zo’n € 4.000,-- 

lichter voor de 
aanschaf van luxe 
matrassen, tenten, 

slaapzakken en 
rugzakken.  

Bij het pakken van 
de rugzakken wordt 
al snel duidelijk dat 

de tassen toch 
meer gaan wegen 

dan de gewenste 
15 kilo. Iedere dag 
een schone 

onderbroek is toch 
wel lekker. Maar vol 

goede moed en met 
frisse zin vertrekken 
we met z’n allen 

naar Frankrijk.  
 

Om 17.00 uur 
komen wij aan op 
de camping van 

Pont-de-Vaux. Het zonnetje begint de schijnen. De tenten worden als volwaardige 
kampeerders opgezet en het feest kan beginnen. De eerste nacht in de tent is het 

koud . De temperatuur is namelijk onder het vriespunt gedaald, het puntje van onze 
neus is bevroren en de ijspegels zitten in ons haar.  



Dag 1 Tounus – Pont de Vaux  

 
De volgende morgen ri jden we naar Tournus om de groep van Bruin Zwarthoed af te 

lossen. Na de overdracht starten we met onze reis.  
 
Met het zonnetje in het gezicht en een windje  in de rug vliegen de kilometers voorbij. 

De eerste 2 uurtjes langs de rivier De Saône, dan een brug over en langs de 
weilanden naar Pont de Vaux, waar we de vorige dag al onze tenten hebben 

opgezet. De meegebrachte koelbox staat er gelukkig nog en belangrijker, de inhoud: 
rosé, bier en cola, smaken heerlijk na een dag wandelen in de warmte. ’s Avonds 
lekker eten in het dorpje Pont de Vaux.  

 

 
 
 
Dag 2 Pont de Vaux - Montrevel en Bresse  

 

De volgende morgen vroeg opstaan want alles moet weer in de rugzakken, dat gaat 
lang niet vanzelf want er moet erg veel in. Na twee uur is dan toch alles ingepakt en 
kunnen we starten. Volgens Jack Bont zitten er stenen in zijn tas maar na controle 

zijn het toch echt alleen maar de gebruikelijke dingen. We zullen wel niet veel winkels 
tegenkomen dus eerst nog even wat stokbroden en ham ingeslagen voor onderweg.  

 
 
 

 



Het eerste deel lopen we door bossen, maar de paden liggen vol met water en 

modder omdat er de afgelopen weken bakken met water uit de lucht is gevallen. Met 
onze zware bepakking schiet het niet echt op, we halen max. 2,5 km per uur. Af en 

toe passeren we een dorpje en hoopvol kijken we uit naar een parasol met de opdruk 
Stella Artois, maar 
het enige wat we 

zien zijn huizen en 
boerderijen. De 

temperatuur 
begint in de 
middag behoorlijk 

op te lopen tot wel 
25 graden, onze 

watervoorraad 
raakt op en we 
besluiten bij een 

huis aan te bellen.  
 

In Franrijk heeft 
iedereen een 
hond en dit huis is 

geen uitzondering, 
de trouwe 

viervoeter komt 
ons al blaffend en 
grommend 

welkom heten. 
Veilig achter het 

hek proberen we 
de aandacht te 
trekken van de 

bewoners en al 
snel komt er 

iemand aan. Deze 
is ook nog zo 
aardig om ons te 

voorzien van 2 
flessen koud 

water, hoewel 
geen gehoopte 
Stella Artois 

nemen we hier 
toch maar 

genoegen mee.  



Uiteindelijk zien we een bord met daarop onze camping La Plaine Tonique, we zijn er 

bijna maar het pad naar de ingang van de camping duurt wel een eeuwigheid. Om 
half vijf zijn er eindelijk.  

We krijgen een mooie plek dicht bij het strand voor onze tenten maar voordat we 
deze gaan opzetten eerst een welverdiende versnapering. ’s Avonds lekker eten in 
het restaurant van de camping en vroeg slapen, we zi jn doodmoe.  

 

 
 
 

Dag 3 Montrevel en Bresse – Cuisiat  

 

De zware rugzakken eisen zijn tol, we hebben last van spierpijn, blaartjes en andere 
kwaaltjes. We komen tot de conclusie dat de rugzakken te zwaar zijn en moeten 
onze strategie aanpassen. We kiezen uiteindelijk om onze rugzakken met de taxi te 

laten vervoeren. De taxichauffeur kijkt wel een beetje raar wanneer we vragen om 
alleen de tassen te vervoeren. Gekke Hollandais moet hij hebben gedacht. Zo licht 

als een veertje vervolgen we ons pad! Een verademing, door de warmte zijn de 
dagen zijn al zwaar genoeg. Vandaag een lekker windje, dat is wel nodig ook want is 
nog warmer dan gisteren, 27 graden!  

Wij wandelen langs oude landerijen maar wederom geen parasols met Stella Artois. 
We komen aan op een prachtige camping. Niet alleen de camping is mooi, maar de 

eigenaar, Greg, komt zo uit een film lopen. Karina is er als de kippen bij om met Greg 
de taxi te regelen. Ze blijft wel erg lang weg ! Het restaurant bij de camping is 
geweldig, we zitten op het terras aan een meer met prachtig uitzicht, pure klasse! 

Kortom een prachtplek en jammer dat we maar 1 nachtje kunnen blijven.  



Dag 4 Cuisiat - Chambod  

 
Na een heerlijke nacht worden we wakker gemaakt door duizend fluitende vogeltjes 

bijgestaan door een 10-tal loeiende koeien. Het opruimen in inpakken gaat al veel 
sneller en binnen het uur zijn we al klaar.  
 

Greg komt al snel aangelopen om ons te helpen met onze rugzakken, hoe zou dat 
nou komen ? De taxi staat al klaar en gaan we gaan op weg met opnieuw een strak 

blauwe hemel. We hebben nog geen ontbijt gehad en moeten eerst 2 uur lopen 
voordat we een dorpje tegenkomen en inkopen kunnen doen. Nu maar hopen dat er 
een winkel is. Behalve een bakkerij is er ook een supermarkt dus we kunnen lekker 

inslaan zoals tompoezen en sinaasappelsap.  
 

De bergen doemen op en we zetten de eerste beklimming in. Op de hoogte meter 
zien we dat we hoger klimmen dan de bedoeling is. We hebben een afslag gemist. 
Deze afslag zorgt voor een extra lusje van anderhalf uur. Onze navigator heeft niet 

veel steekjes laten vallen maar dit is een dure.  
 

Door de extra lus en de bergen zijn we veel tijd verloren, de rest van de rit gaat 
grotendeels over kiezelpaden dus dat schiet ook niet op. Om half zes komen we 
eindelijk in het plekje aan waar we onze camping verwachten. Helaas ligt deze nog 

op zo’n 4 ki lometer verder. Dat is toch echt weer een uur lopen. Gelukkig treffen we 
hier wel een dorpscafé aan. Een man van achter in de negentig voorziet ons van 

bier, wijn en cola. Wat kan dat toch lekker zijn! Na een half uurtje vervolgen we weer 
ons pad. Gesloopt komen we aan. Een restaurant is op de camping niet te vinden 
maar omdat het toch nog rustig is besluit de eigenaar ons te voorzien van patat met 

hamburgers. ’s Avonds, als het zonnetje onder gaat, maken we met de kinderen een 
prachtig kampvuur. Met een goed glas rode wijn genieten we na van een prachtige 

dag.  
 
 
Dag 5 Chambod - Nantua  
 

Na een heerlijke nacht waar we wederom worden gewekt door de Franse 
zonnestralen en de sjilpende vogeltjes, bespreken we de laatste route naar Nantua. 
Dit wordt nog een hele uitdaging.  

 
De weg die enigszins toegankelijk is, blijkt een tunnel te zijn waar alleen auto’s 

mogen rijden. Met de kinderen is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Optie 2 is misschien 
nog wel gevaarlijker! Een route die over de berg gaat. Een beklimming van 800 
hoogtemeters met bepakking en een afstand van ongeveer 28 km. Zeker geen 

optie!!! De camping eigenaar was wel niet zo knap als onze Greg, maar hij was zeker 
zo lief. Hij oppert het geweldige idee om ons met de auto boven aan de berg af te 

zetten. We hoeven alleen maar naar beneden te lopen over een afstand van 15 
kilometer. Met volle rugzakken is dat al zwaar genoeg.  
 

Boven op de berg worden we vergezeld door een hond die ons, ondanks het geroep 

van zijn baasje, blijft volgen. Pas na 5 ki lometer komt zijn baas hem met de auto 

oppikken, we zijn dan al bijna beneden. Op ons gemak lopen we het laatste stuk. Om 

16.00 uur komen we aan op ons eindbestemming. Nantua ligt aan een prachtig meer 



waar we lekker nog 2 uur blijven liggen aan het meer. Om half zes komt de volgende 

groep, en na de overdracht gaan we met de bus terug naar Volendam. We kijken 

terug op een bijzondere wandeling in een mooie omgeving, avontuurli jke campings 

en niet te vergeten met prachtig weer. 

 

 


