
Etappe 24: Slotetappe van Girona naar Barcelona 

 

Het was voor onze groep echt wel verassend dat wij het hek van de estafette 

mochten sluiten. De eer die ons toekwam zouden we gebruiken om een mooie loop 

te maken.  

Zo was onze bedoeling om ruim op tijd in Girona te zijn. Eerstens om de stad te 

verkennen, want wanneer kom je hier nou weer? En tweedens om te zorgen dat de 

voorgaande groep op tijd werd afgelost zodat zij ook nog konden genieten van een 

mooie laatste paar dagen zonder verplichtingen. 

Vanaf het vliegveld Girona begon onze eerste loopdag op weg naar de stad. Met een 

stop onderweg voor een laat ontbijtje (sorry Jack) arriveerden we om ongeveer 13:00 

uur in Girona. Even de spullen op de kamer gezet en op weg naar het centrum van 

Girona.  

Daar volgde later de aflossing van groep Els Bloem. Wij kregen de estafettestok en 

groep Els ontving van Evert een Leerdammer kiloknaller.  Beide doelstellingen – op 

tijd in Girona en de aflossing werden dus gehaald. Met groep Els hebben we heerlijk 

in de avondzon op een terras gezeten en daarna gezamenlijk een hapje gegeten. Er 

zat meer in het vat, maar dat moet dan maar met kermis! 

 

 

 

 



De tweede loopdag begint met een verplaatsing naar Macanet de la Selva. Vandaar 

is het ruim 20 kilometer naar Blanes. Daar zullen we 3 nachten ons kampement 

opslaan. De tocht naar Blanes is echt wel pittig.  

De temperaturen in 

de heuvels zijn 

boven de 30 

graden. En het 

tweede deel van 

de etappe voert 

ons langs de Riu 

de la Tordera langs 

riet en bamboe 

kragen. Ruim 7 uur 

duurde deze tocht.  

 

 

 

 

Op de boulevard werden we ontvangen door Stefan – zoon van 

Evert – die hier inmiddels werkzaam is op de boulevard en ’s 

avonds in de beruchte Klomp schoonvader Ruud een handje helpt. 

Ruud gaf ons later een rondleiding in de klomp. Het fietsbordje 

Edam/Volendam hangt hier als rekwisiet aan de muur, samen met 

een stuk of 1000 andere bezienswaardigheden uit Holland. Je 

bent berucht of je bent het niet. 

 

 



 

 

De derde loopdag is gepland naar Tossa de la Mar, grotendeels via de GR-route en 

langs de botanische tuinen. De tocht is 21 km lang. Aan het einde van de dag is toch 

nog 30 graden gemeten, terwijl we onderweg een klein spatje hebben gehad. Een 

uitstapje naar de toren van Tossa valt wat tegen. Dan is het nog maar een ki lometer 

of twee dalen naar de Haven van Tossa. Mooie dag en mooie route ook. Het leek 

niet zwaar, maar eenmaal zittend voor een glaasje drinken wordt opstaan toch wel 

moeilijk. Het derde dag syndroom zit er een beetje in. 

 

 



 

De vierde route begint in Forga de la Selva voor een rondtoer langs Hostalric. We 

passeren de Collet de Can Maso, Collet de la Mine d’Or, Coll de Rossella en Collet 

de Ca l’Hivern. Stukjes van tussen de 15 en 20 procent. De gemeten temperatuur 

nadert af en toe de 40 graden. Dat maakte het allemaal niet makkelijk en er was 

geen kraampje op de berg. In het begin van de route passeerden we het kasteeltje 

van Hostalric. Hier konden we wat vocht innemen, maar dat was lang niet genoeg. 

Met 19 ki lometer op de teller over 6 uur was het een zware dag. 

 

De slotetappe werd gelopen vanaf 

Blanes naar Canet de la Mar. Langs 

de kust, over rotsblokken en langs de 

spoorlijn.  

De aanvangstemperatuur is 30 

graden en aan het einde werd toch 

weer boven de 35 graden. Na ruim 21 

kilometer lopen over 6,5 uur zetten 

we een punt in Canet. Het is mooi 

geweest en best wel zwaar. Er volgde 

nog een verplaatsing naar ons verblijf 

en op zaterdag de rendez vous met 

de groep uit Volendam, waar de finish 

werd gefi lmd door Marcel van de 

Love.  



Ook de fietstocht door de krochten van Barcelona, georganiseerd door Karina, was 

een mooie afsluiting. 
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