
Etappe 15 van Meyzieu naar Annonay met veel klimmen en klauteren. 

Totaal 145 kilometer. 

 

Vrijdag 13 mei 2016. Van Volendam naar Meyzieu. 

Onze groep bestond oorspronkelijk uit zes man. Helaas moesten twee man wegens blessures 

kort van te voren afhaken. Mede vanwege de Pinksterdagen konden we geen vervangers 

vinden. Dus bleven we met vier man over: Piet Snieder ( 76 jaar !!! ), Ton Runderkamp, Dirk 

Kaars en Jaap Veerman. 

Om 04.00 uur vertrokken we vanuit Volendam. Onze eerste stop was op Marken waar we Dirk 

Kaars ophaalden. Het was gelukkig niet al te druk op de weg. Na enkele plas, drink, tank en 

lunch stops bereikten we om 15.00 uur onze startplaats: Meyzieu. Vlak in de buurt van Lyon. 

We maakten contact met de voorgaande groep van Nico Greuter. Zij zouden rond 18.00 uur 

aankomen. Dus gingen we eerst het stadje verkennen. Er was niet veel te beleven. Terug in 

het hotel zagen we de jongens van de vorige groep aankomen. Na de overdracht namen zij de 

bus mee en gingen naar hun hotel. Wij gingen lekker eten in een Belgisch restaurant en na 

enkele afzakkertjes vroeg naar bed. Het was een lange dag geweest. Maar deze dag was voor 

ons prima verlopen ondanks het feit dat het vrijdag de dertiende was. 

 

 

 



Zaterdag 14 mei 2016. Eerste wandeldag van Meyzieu naar Feyzin. 26 kilometer. 

 

Om 07.00 uur opgestaan en na een lekker ontbijt de rugzakken omgedaan. We gingen eerst 

naar een supermarkt in de buurt om wat proviand voor onderweg in te slaan: brood, ham en 

kaas. Op het GPS apparaat vonden we al gauw onze route die een kennis van ons ui t Brabant 

had uitgevogeld via zi jn computer. We gingen op pad. De lucht was dreigend maar het bleef 

gelukkig de hele dag droog. Via allerlei kleine dorpjes bereikten we om 15.30 uur het hotel in 

Feyzin.  

 

 

 

Er was helaas wat mis gegaan met onze reservering en was er geen plaats meer voor ons in 

deze herberg. Als compensatie kregen we een heerlijk koud biertje aangeboden en belde de 

man van de receptie naar een hotel in de buurt. Hier waren gelukkig nog wel kamers vrij. Dit 

hotel was slechts tien minuten verder. Maar dan wel met de auto. Het zou dus nog ruim een 

uur verder wandelen zi jn. Hier hadden we echt geen zin meer in. We lieten een taxi bellen. Dit 

lukte niet. Daarom werden we door een leuke dame in een veel te klein autootje naar het 

andere hotel gebracht. Een prima hotel met een mooie tuin. Hier gingen we lekker relaxen in 

het zonnetje en na een stevig avondmaal naar bed. 

 



Zondag 15 mei 2016. Eerste Pinksterdag. Tweede wandeldag van Feyzin naar Vienne. 27 

kilometer. 

 

 

Goed geslapen en na het ontbi jt de rugzakken om en op pad. De zon scheen. Het was 

stralend weer. We liepen in korte broek en T-shirt door een prachtig gebied en langs de 

Rhône.  

Onderweg werden we door de Love Radio gebeld. Piet Snieder werd geïnterviewd en gaf wat 

informatie over onze tocht. Om ongeveer 16.00 uur liepen we via een brug over de Rhône het 

stadje Vienne binnen. Het hotel vonden we snel. Na het inchecken dronken we wat op een 

terrasje in het centrum. Lekker in de zon. We besloten om in het hotel wat te gaan eten en 

weer vroeg naar bed te gaan. 

 

Maandag 16 mei 2016. Tweede Pinksterdag. Derde wandeldag van Vienne naar Pelussin. 

30 kilometer. 

Na het ontbijt regelden we via de receptie van het hotel een taxi om onze rugzakken naar het 

volgende hotel te brengen. Deze waren nameli jk vrij zwaar, onze schouders begonnen al te 

protesteren en het zou vandaag een pittige etappe worden met flink wat klimmen en afdalen. 

Vol goede moed gingen we licht bepakt op weg. Het was zo vroeg op de dag slechts 8 graden. 

Maar de zon scheen en er was geen wolkje aan de lucht.  



 

Het eerste stuk liepen we langs de Rhône. Lekker vlak. Al snel moesten we via centrale waar 

m.b.v. de kracht van het stromende water elektriciteit wordt opgewekt naar de overkant van de 

rivier. Hier begon het klimmen meteen. Het was zwaar. Boven aangekomen hadden we een 

prachtig uitzicht over het Rhône dal. Het werd erg warm en ons drinkwater raakte op. Gelukkig 

kregen we van een vriendelijke Fransman weer wat water. In de namiddag kwamen we aan bij 

ons hotel in Pelussin. Tot onze opluchting stond onze bagage er al. Gauw de wandelschoenen 

uit, de slippers aan en in de tuin een lekker koud biertje. Vanwege Pinksteren was er slechts 

een restaurantje in het stadje open. Na wat zoeken vonden we het. Hier lekker gegeten en wat 

wijn van de streek gedronken. Toen moesten we weer terug naar het hotel. Natuurlijk 

verdwaalden wij. Maar uiteindelijk kwamen we toch veilig in onze bedden terecht.  

 

Dinsdag 17 mei 2016. Vierde wandeldag van Pelussin naar Roussillon. 30 kilometer.   

Toen we de gordijnen van onze kamers open deden scheen de zon al vol op. We konden dus 

weer zonder jassen in korte broek gaan lopen. Wat een mazzel !!  Tijdens het ontbijt bood de 

mevrouw van het hotel aan om onze bagage naar het volgende hotel te brengen. Zo’n 

vriendelijk aanbod konden we natuurlijk niet weigeren. We vonden het stiekem ook wel lekker. 

Alleen was Dirk het er niet erg mee eens. Hij had he t idee dat hi j met een vrouwen bond op 

stap was. ( ??? ) We gingen dus zonder rugzakken weer op pad. Na een flinke afdaling 

kwamen we weer bij de Rhône. Deze moesten we een flink eind volgen voordat we bij een 

brug kwamen. Onze bestemming van vandaag lag aan de andere kant van de rivier. Via een 

mooie blauwe brug kwamen we aan de overkant.  



 

Hier moesten we hetzelfde stuk weer terug lopen. Uiteindelijk liepen we langs een snelweg 

door een groot industrie terrein. Dit was een vervelend stuk van de route. De rest was 

prachtig. Om 14.30 bereikten we ons hotel. Alle deuren waren op slot. Er was geen bel en er 

was geen mens te bekennen. Daarom in een café om de hoek wat gedronken en gegeten. 

Terug bij het hotel stond de deur open en waren er mensen. Het bleek ee n Marokkaans 

hotel/restaurant te zi jn. Onze rugzakken stonden al keurig op ons te wachten. Na wat relaxen 

en een heerlijke Marokkaanse maaltijd ( Zelfs Piet Snieder vond het lekker ) onze kamers 

opgezocht zodat we de volgende dag weer fris en fruitig aan onze laatste wandeldag konden 

beginnen.   

 

Woensdag6 18 mei 2016. Vijfde en laatste wandeldag van Roussillon naar Annonay. 32 

kilometer. 

Vroeg wakker vanwege het verkeerslawaai op de weg voor het hotel. Het ontbijt met typisch 

Marokkaanse specialiteiten en sterke koffie smaakte prima. We kregen een flesje koud water 

mee voor onderweg en de bagage werd weer naar het volgende hotel gebracht. Het was 

wederom lekker weer. Om het stadje uit te komen en de Rhône te bereiken moesten we een 

stuk langs een drukke autoweg lopen. Dat was niet zo leuk maar het kon niet anders. Over 

dezelfde brug als gisteren liepen we naar de andere oever. Hierna meteen klimmen. De 

paadjes werden steeds steiler en smaller. We moesten door een zowat ondoordringbaar bos 

langs diepe en steile ravijnen. Omdat we goed moesten opletten waar we onze voeten konden 

neer zetten hadden we helaas weinig oog voor de mooie natuur om ons heen. Het laatste stuk 

van deze wandeling viel gelukkig wel weer mee, maar we waren flink vermoeid geworden. Het 



weer was inmiddels aan het veranderen. Een flinke  kille wind en dreigende wolken. Om 15.45 

uur bereikten we ons hotel. Midden in het centrum. We hadden het gelukkig droog gehouden.  

 

Eerst iets drinken en vervolgens naar de kamer om ons op te frissen. We hadden nog geen 

contact gehad met de groep die ons zou aflossen. Maar zij hadden in hetzelfde hotel als wij 

kamers geboekt. Dus het zou wel goed komen. Toch belden we voor de zekerheid naar  

Jacqueline Plat. Het opperhoofd van de volgende ploeg. Zij stonden in de file en hoopten rond 

20.00 uur te arriveren. Wij gingen chinezen. Een heerlijk buffet. Terug bij het hotel bleek te 

volgende groep gearriveerd te zijn. Vanwege de heftige regen deden we overdracht in een 

restaurant naast ons hotel. Hierna gingen we naar bed. Het was een zware dag geweest en 

morgen weer voeg op voor de terug reis naar huis. 

Donderdag 19 mei  2016. Van Annonay naar Volendam. 

Om 05.00 uur opgestaan en om 06.00 uur in de bus gestapt voor de rit terug naar huis. 

Onderweg regende het flink. Na enkele stops  kwamen we precies na twaalf uur om 18.00 uur 

aan in Volendam. Dirk hadden we inmiddels al op Marken afgezet. We hadden een zware 

maar gezellige week gehad. Gelukkig met prachtig weer. Volgens Ton Runderkamp hadden 

we dat verdiend. Iedereen bedankt  

                         

            

 


