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Estafettetocht Volendam – Barcelona 2016
Voorwoord

Eerst groep Barcelona-wandelestafette van start gegaan
Zaterdag 5 maart is de eerste groep 
wandelaars van start gegaan. Vooraf 
werd een Heilige Mis opgedragen en 
werden de lopers gezegend door pas-
toor Peter Piets. 

Bij het verlaten van de kerk kregen alle 
deelnemers gewijde waxinelichtjes 
mee om hen te beschermen tijdens de 
tocht. De etappe ging naar Amsterdam, 
om voor deze groep na enkele dagen te 
eindigen in Amerongen. De zes deelne-
mers van vandaag werden door een 
grote groep uitgeleide gedaan en som-
migen liepen mee tot Broek in Water-
land.

Open etappe
De eerste etappe is een zogeheten ‘open 
etappe’. Hiervoor hebben zich enkele 
‘losse’ wandelaars én de groep van Tiny 
Janssens uit Edam aangemeld. Naast 
deze wandelaars (met onder meer Jan 
en Ineke van Baar, Ike Plat en Dirk de 
Waard) deden zaterdag zo’n kleine 
twintig andere wandelaars geheel of 
gedeeltelijk mee tot Amsterdam. De 
andere vier dagen fungeert eerstge-
noemde groep (ook weer in wisselende 
samenstelling) als ‘ruggengraat’ van 
deze etappe. Enkele andere (totaal  ne-
gen wandelaars) ‘losse’ wandelaars vul-
len de groep dan steeds aan.

Hier ligt hij dan: het boek met jullie verslagen 
en foto’s van alweer de negende wandelesta-
fette van ’n Loopie, deze keer met eindbestem-
ming Barcelona.

Alle voorgaande 8 edities waren steeds zwaar gelinkt aan 
religie, we gebruikten steeds de benaming ‘bedevaarttocht’ 
en liepen naar echte bedevaartplaatsen zoals Santiago de 
Compostela, Lourdes, Assisi en Rome. 

Vanwege ‘vergrijzingsproblemen’ besloten we – om vers 
bloed binnen te halen – deze keer te kiezen voor een be-
stemming die zowel de meer als de minder religieus gemo-
tiveerde wandelaar zou aanspreken. Na wat steden de re-
vue te hebben laten passeren, viel de keuze op Barcelona. 
Wel hebben we als begin- en eindpunt voor een kerk geko-
zen, de Vincentiuskerk in Volendam en de Sagrada Familia 
in Barcolona.

We denken dat we in onze opzet zijn geslaagd. Maar liefst 
28 groepen meldden zich aan, waarbij veel relatief jonge 
wandelaars die voor het eerst deelnamen. Na de verdeling 
van de etappes en het samenvoegen van enkele kleine(re) 
groepen zijn we uiteindelijk van start gegaan met 24 ploe-
gen.

Wij hebben als comité genoten van jullie leuke verhalen, 
mooie foto’s en verrassende opnames met de Go-Pro ca-
mera van de L.O.V.E. Ook dit laatste werd goed ontvangen 
en maakte door de uitzending op TV veel positieve en en-

thousiaste reacties bij de achterblijvers los. Wie weet wat 
voor mogelijkheden dit biedt voor een toekomstige nieuwe 
voetreis.
We sluiten af met een dankwoordje aan jullie allen voor het 
goed laten verlopen van de overdrachten, het maken van de 
verslagen, de foto’s en de opnamen. 

Speciale dank aan de NIVO voor de publicaties en het druk-
ken van deze boekjes, de L.O.V.E. voor de aandacht vooraf 
en de uitzending van de opnames, en garage Molenaar voor 
de prima bus voor een zeer schappelijke prijs.

Het Barcelona comité,
Bep Jonk
Jan Koning
Paul Moormann
Martin Lautenschütz
Edwin Bond
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Het is zover. Na 
overleg en e-
mailverkeer met 
het bestuur en 
na het in elkaar 
zetten van een 
route zijn wij, 
groep 23 met 
Tiny Janssens 
als groepshoofd, 
om 9 uur op za-
terdag 5 maart 
in de Vincentius-
kerk. De pries-
ter wenst ons 
een devote wan-
deling, schenkt 
ons een lichtje 
om onderweg 
ergens op te ste-
ken en geeft ons 
de zegen. “De eerste regenbui” horen we om ons 
heen! Een groep enthousiaste wandelaars doet met 
ons mee waarbij een aantal onderweg is afgehaakt.
De eerste dag lopen we met z’n twaalven tot Amsterdam 
via Katwoude, Monnickendam, Zuiderwoude en de Oranje-
sluizen naar tram 26 aan de Zuiderzeeweg. Prachtig weer 
en een gezellige club. Op zondag 6 maart worden we door 
Paul Moormann met het busje gebracht en gehaald. 
Al snel lopen we over de Diemerzeedijk, voor velen van ons 
nog onbekend terrein, en zijn verrast zo dichtbij de grote 
stad in de natuur te kunnen lopen. In de buurt van Maxis 
drinken we koffie en worden gebeld door de LOVE-radio. 

In Weesp eten we 
ons broodje in de zon 
aan het water met 
hongerige eenden 
om ons heen. On-
danks het mooie 
weer is het pad langs 
het Naardermeer 
drassig. Het wordt 
grijs als we Naarden 
naderen en zijn net 
op tijd binnen voor 
de regen op het sta-
tion Naarden-Bus-
sum waar we worden 
opgehaald.

Wandelen door 
‘t Gooi
Maandag 7 maart 
zijn we met een klein 
clubje. Dirk brengt 
en haalt ons. Net als gisteren lopen we de route volgens het 
trekvogelpad en zien hei, bos, schotse hooglanders en een 
kudde schapen met al erg veel lammetjes. De zon heeft al 
snel de sneeuw doen smelten waardoor de damp over de hei 
ligt. We genieten weer van de natuur. 
Bij de camping de Zeven Linden nabij Baarn worden we 
opgehaald. 
Dinsdag 8 maart worden we door Klaas de Snaijer weer af-
gezet bij de Zeven Linden.
We zijn met acht personen waaronder de jarige Dirk. We 
lopen langs Drakensteyn en drinken in Lage Vuursche kof-
fie met gebak! Het is een wandeling voornamelijk door bos 
met van tijd tot tijd plassen en blubber waardoor we ons 
een weg moeten banen door de berm. In Austerlitz staat 

Eerste etappe van ’n Loopie wandel-
estafette Volendam-Amerongen

Een pauze voor de eerste wandelgroep onderweg naar Amerongen.

Over de Oranjesluis in Amsterdam 
werd gelopen tijdens de eerste etappe.

Door regen waren er plassen ontstaan 
in de paden die natuurlijk ontweken 
werden.

In het natuurpark nabij Hilversum kwa-
men de lopers deze os tegen.

Een rustpauze in Weesp.
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Aan Klaas de Snaijer wordt in Amerongen het estafette-
stokje gegeven. De route liep deels door de fraaie natuur.

onze taxi weer klaar om ons naar huis te brengen. Woens-
dag 9 maart rijdt Ike ons naar het beginpunt. Dit is onze 
laatste dag om Amerongen te bereiken. De route volgens 
het trekvogelpad is te lang en korten we daarom in. Op de 
kaart hebben we dit thuis wel bekeken maar in de praktijk 
is het best wel zoeken zodat de wandeling toch langer is 
geworden. Het is toch makkelijker lopen op rood/witte 
markeringen. Ondanks dat is het weer een mooie wande-

ling. In Amerongen staat Jaap klaar met de bus. Daar zijn 
we blij mee en zijn zeer voldaan. Het stokje hebben we 
overgedragen aan Klaas de Snaijer die de volgende groep 
wegbrengt.
Wat is Nederland toch mooi zo dichtbij huis. Onze groep zal 
eind mei van Montelimar naar Avignon lopen. Wij zijn zo-
wel de eerste als de laatste groep die gebruik maakt van 
het busje. Tijdens beide etappes hebben we een jarige.

Donderdag 10 maart stond onze 
chauffeur Klaas de Snaaijer om 
8.30 uur voor de deur. We zaten 
nog lekker te ontbijten want het 
vertrek was pas om 9 uur. Na een 
rit van 1,5 uur heeft Klaas ons in 
Amerongen afgezet in de Holle-
weg dat op onze Google Maps pa-
pieren stond. Thuis hadden Klaas 
Mol en ik (Cees van Langen) al 
een route uitgezet van ruim 20 
km per dag. Kaarten hadden we 
uitgeprint van een gedetailleerde 
atlas van Jaap Honing en daar-
naast nog aanwijzingen via Goo-
gle Maps, en twee kaarten van 
Klaas met fietsknooppunten van 
de regio daar. Zo moesten we in 
5 dagen Kevelaer kunnen berei-
ken. Daarnaast deed in ons kleine 
groepje van 3 ook Marie (van Pietje) mee, en waren Dick 
Veerman (van Pietje) en Jaap Honing afgevallen. Dick 
door een open hartoperatie en Jaap door een ongeluk(je) 
in zijn bedrijf in Edam. Met beiden gaat het nu gelukkig 
alweer goed.

Dag 1: Amerongen-
Opheusden 
donderdag 10 maart
Met prachtig zonnig weer startten 
we onze eerste dag, om 11.30 uur, 
na eerst koffie en een taartje in de 
herberg aan de Holleweg. In het 
bos van Amerongen bleek al snel 
dat Google Maps hier niets te zoe-
ken had, want linksaf, rechtsaf en 
nog eens linksaf in een bos, dat 
gaat niet. Gelukkig had Klaas een 
kaart bij zich van fietsknooppun-
ten voor Midden-Nederland.
Die staan overal goed aangegeven 
en zo konden we vooruit. Via de 
Amerongse berg en langs kasteel 
Prattenburg liepen we voorlangs 
Veenendaal naar Achterberg. 

Daar zagen we een pas afgebouwde nieuwe kerk (waar zie 
je dat nog in Nederland) van de Oud-Gereformeerden. Bij 
een schooltje even op de bielzen uitgerust, wat gegeten, 
voeten gelucht en de eerste pleisters geplakt. Verder nu 
naar de dijk aan de Nederrijn en het natuurgebied De 
Blauwe Kamer in de uiterwaarden daar. De laatste kilome-
ters vielen zwaar, maar de steenfabriek was toch het eind-
punt. Het pontje Wageningen-Opheusden zette ons over en 
onze 1e B&B wachtte ons vlak over de rivier op. Het was 
het oude Veerhuys dat zijn naam eer aandoet want het is in 
prachtige oude stijl bewaard gebleven. Op de bovenverdie-
ping overnacht na een heerlijk diner in het oude Veerhuys 
zelf.

Dag 2: Opheusden-Weurt   
“Een witte wereld”, zei Marie toen ze de gordijnen open-
deed. Oh nee, dacht ik, toch geen sneeuw op de wegen. Dat 
zou wel heel lastig lopen worden. Het bleek mist te zijn, dat 
hoort bij de omgeving van zo’n rivier en luidde alweer een 
zonnige dag in.
Na een heerlijk ontbijt en een lunchpakketje op zak gingen 
we om 10.30 uur op weg naar Weurt (bij Nijmegen) Het was 
fris, maar de mist trok snel op en Opheusden liepen we al 

Marie Veerman en Cees van Langen zijn op pad gegaan 
vanaf Amerongen.

Etappe 2 van Amerongen naar Kevelaer
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snel door. Daarna over de Betuwelijn met druk goederen-
spoorverkeer en de A15 naar Dodewaard, bekend van de 
kerncentrale.  Toen we boven op de Waal-bandijk liepen 
zagen we een wit café dat open was voor ons, zo leek het. 
Even opgestoken daar en verder langs de eindeloos lange 
Waalbandijk. Vanaf het begin bij Dodewaard zagen we de 
brug over de Waal bij Ewijk al, maar om er dan te komen! 
Langs de kerncentrale die nu gesloten is op naar de brug. 
We zagen dat veel schepen, meestal zwaar beladen, met 
moeite tegen de stroom opvoeren. Onderweg onder aan de 
dijk op een houtstapel van boomstronken en lekker uit de 
wind even uitgerust. Tijdens het broodje eten werd Klaas 
besnuffeld en gelikt door een grote gele hond. De bazin 
greep in meldde dat ze (de hond) niks deed en wij weer 
verder op weg naar de brug. Eindelijk daar aangekomen 
zagen we allerlei bouwactiviteiten op de brug en de trap 
oplopend een wit rond bord met rode rand bovenaanstaan. 
Ai, ai, ai als dat maar niet afgesloten was voor de naastge-
legen fietsbrug. Maar gelukkig was die open en konden we 
de Waal over. Nu aan de zuidkant van de Waal richting 
Weurt, bovenlangs Ewijk en Beuningen weer een lange 
route over de dijk, sinds vorig jaar onderdeel van de Nij-
meegse 4daagse. De laatste 6 km, steeds oostwaarts vielen 
ook nu weer zwaar, maar Weurt met de B&B Het Centrum 
verwelkomde ons hartelijk. De gastvrouw had wel een een-
voudig onderkomen voor ons boven, 
maar dat werd goedgemaakt doordat 
ze voor ons een heerlijke maaltijd op 
tafel toverde.
Dag 3: Weurt-De Horst 
(Groesbeek) 12 maart
Na weer een superontbijt en lunch-
pakket met echte Weurter broodjes 
om 10.30 uur op weg naar Nijmegen. 
Over de sluis van het Maas-Waal ka-
naal richting de Waalbruggen en het 
Casino aan de Waalboulevard. Ter-
wijl we over de kaarten gebogen 
stonden stopte een vrouw op de fiets 
om ons te helpen de weg te vinden. 
Dat gebeurt je vaak, dat mensen je 
willen helpen met de route. Heel po-
sitief. Het casino lieten we links lig-
gen, niet gegokt dus, hoewel Klaas 
daar wel eens komt! Na een terrasje 
misten we een knooppunt, zodat we 
zoeken moesten naar het vervolg. Na 
wat omzwervingen de weg naar Berg 
en Dal gevonden en aan het eind van 
dit dorp de gevreesde 7-heuvelen-
weg gevonden naar Groesbeek. 
Ons viel het mee, maar we snappen 
dat je als 4-daagser na 25 of 35 km 
deze weg wel zwaar vindt. Halver-
wege hebben we onze laatste brood-
jes genuttigd en Marie wat pleisters 
geplakt. In Groesbeek bij ‘t Kruidvat 
wat pleisters gekocht. Dan weer ver-
keerd gelopen en een jong stel liep 
met ons op om de juiste weg naar De 
Horst te vinden. Ook nu waren de 
laatste km recht en zwaar, we zagen 
de witte kerk al van verre. Dat was 
ons richtpunt want onze 3e B&B 
heette de Pastorie. Een prima eind-
halte voor de derde dag voor ons pel-
grims. De eigenaar had de Pastorie 
bijna eigenhandig verbouwd tot een 
moderne B&B. Geen diner dit keer, 
maar vlak aan de overkant een goede 
snackbar. Zo dichtbij dat Marie bijna 
op haar sokken heen kon. Na een bio-
logisch wijntje in de keuken sliepen 
we welverdiend onder de klokketo-
ren in.

Dag 4: De Horst-Afferden
Na een vooral biologisch ontbijt en 
een lunchpakket en iets meer dan # 
100,-- betaald te hebben voor 3 perso-

nen (een aanrader dus) gingen we om 11 uur op weg naar 
het Reichswald, net in Duitsland. Ik wilde daar graag door, 
waar Klaas liever de gebaande fietspaden aanhield. De 
gastheer van de Pastorie vertelde dat het niet mis kon, dus 
we gokten er maar op. Het weer was alweer met ons, en in 
het bos bleek het niet moeilijk met de zon als richtsnoer en 

verweerde bordjes met Gennep in het 
bos de weg naar Ottersum en Gennep 
vanuit het bos te vinden. Terug in Ne-
derland liepen we tegen een frisse 
harde wind in. We liepen nu in Noord-
Limburg en de rechte wegen en land-
bouwgebieden deden me denken aan 
de Beemster. Niet echt prettig wan-
delen. Lange kilometers naar kerkto-
rens. We kwamen in Ottersum aan, en 
mensen wezen ons het logement ‘De 
Reiziger’ aan, alweer een toepasse-
lijke plek om halverwege de dag even 
bij te komen. De waard raadde ons na 
de koffie en water aan om het plaatse-
lijke Heldro ijs te proberen, beroemd 
tot in de verre omgeving. Was ook 
heel lekker. Vergelijkbaar dus met 
ons Willem Honingh-ijs. We gingen 
op zoek naar het Pieterpad, want dat 
loopt door Gennep en gaat ook rich-
ting Afferden. In Gennep viel Klaas 
plots om, hij struikelde over een op-
staand randje. Hij verzwikte lichte-
lijk zijn rechtervoet. We schrokken 
er geweldig van en waren even bang 
dat het over was. Gelukkig kon hij 
weer verder, je wilt niet dat het dan 
ophoudt! Verder langs de Maas naar 
Afferden. Dat viel tegen. We konden 
slecht zien of we wel op dat bekende 
Pieterpad liepen. In een bushokje wa-
ter en brood tot ons genomen en de 
bus die langs kwam hebben we door 
laten rijden. Op het laatst maar langs 
de snelweg gelopen, ook omdat we 
tijd verloren hadden met zoeken en 
vragen en omlopen langs de Maas. 
Eindelijk vlak bij Afferden stopte er 
een auto langs de weg. Daarin Dorien 
(van Klaas) en hun kinderen Niels en 
Wilma. Een leuke en absoluut onver-
wachte verrassing. En ongelooflijk 
toevallig dat wij daar langs de N271 
liepen. Zij wilden ons verrassen in de 
B&B in Gening maar kwamen ons dus 
eerder al tegen. Zij reden alvast voor-
uit naar onze B&B in Gening (iets on-
der Afferden) en wachtten ons daar 
op. De B&B zag er van buiten niet uit. 
Een vervallen boerderij zonder ra-
men in de stallen, alleen het voorhuis 
zag er redelijk uit. maar daarboven 
had de eigenaar een prachtige ruime 
zaal met grote slaapkamers gemaakt. 
Na een heerlijke douche zijn we uit 

Voor de lopers was er de mogelijkheid een 
concert van de 3JS bij te wonen.

De eindbestemming Kevelaer is bereikt.
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eten geweest in ‘De Heeren van Heukelom’. Daarna terug 
naar onze B&B en de 3 weer naar Volendam.

Dag 5: Afferden-Kevelaer
We besloten maar wat vroeger te starten want alle dagen 
liepen toch wel uit in onze planning. Na een goede nacht-
rust stond het ontbijt om 9 uur klaar. Dat was royaal en 
daarbij beschuit met muisjes, want de eigenaar was opa 
geworden. Na een hartelijk afscheid en voor weer een zeer 
schappelijke overnachtingprijs op weg naar eindpunt Ke-
velaer. De ochtend was weer fris en zonovergoten, (niet 
één regenbuitje gehad) en we trokken nu oostwaarts vanaf 
Afferden naar de Duitse grens. Door het mooie natuurge-
bied ‘De Maasduinen’. Hier was het stil, een enkele fietser 
of wandelaar, zelfs de vogels waren er nog niet volgens 
Klaas. Langs bossen, een lege camping, een meertje en 
zandverstuivingen en uitgebloeide heide. Bij de Schaaps-
kooi een broodje en even later bij de Wellsche hut koffie 
met vlaai.
Over de grens in Duitsland konden we niet meer gebruik-
maken van de fietskaart van Klaas. 
Nu met de atlaskaart van Jaap en de bordjes in Duitsland 
zelf. Maar in Duitsland zie je niet op elke hoek palen, pad-
denstoelen of borden met verkeersinformatie met daarbij 
afstanden in km. Een jongeman gaf ons tips 
en langs zandafgravingen en een vervallen 
kazerne achter kilometerslang hekwerk 
kwamen we in de buurt van Wemb. Daar nog 
eens gevraagd aan een tractorbestuurder 
die ons de weg wees naar Am Bruch. Steeds 
maar vriendelijke mensen die je verder wil-
len helpen. Op mijn gevoel en de stand van 
de zon op dat uur koos ik een route door de 
velden, (geen bordjes) maar Klaas had er 
weinig vertrouwen in. Die zei: “Straks een 
hek, en dan weer terug”. Daar leek het ook 
op, maar na een bocht werd het karrenpad 
een normale weg en we liepen in Am Bruch. 
Vandaar langs de snelweg zo’n lange 5 km 
tegen de wind in naar Kevelaer. Bij het bord 
Kevelaer foto’s genomen en naar de Kapel-
lenplatz naar hotel ‘De Gouden Appel’, ons 
laatste bivak en eerste hotel. Dit hotel staat 
tegenover de genadekapel en de basiliek 
van Kevelaer. De ‘Schwein und Sauerkraut’ 
was ons iets teveel, terwijl Marie alles op-
had. De halfdroge Dornfelder smaakte ons 
ook prima en daarna onder de wol.

Overdracht estafettestok
De volgende dag, dinsdag 15 maart om 10 
uur, de overdracht op de Kapellplatz aan 

ploeg 3 onder lei-
ding van Wim 
Keizer. Nog een 
kort bezoek aan 
de genadekapel. 
Marie had al een 
kaars opgestoken 
in de Kaarsenka-
pel. 
De basiliek bleek 
helaas gesloten 
i.v.m. werkzaamheden. Daarna Marie uit een kaarsenwin-
kel getrokken en de thuisreis aanvaard, waarbij bleek dat 
we zelf de bus terug moesten rijden. Rest ons nog te zeggen 
dat wandelen met z’n 3-en ook zijn voordelen heeft. De 
rust, de stilte, bijna mediteren, vertrouwen in de mensheid 
hervonden door alle lieve mensen die je ontmoet onder-
weg, de behulpzaamheid die we kregen. Overal logeerden 
we alleen met ons 3-en omdat het nog geen seizoen is. 
Eindpunt Kevelaer: alle zorgen, vragen en dankbaarheid 
bij Maria van Kevelaer achtergelaten en kaarsen opgesto-
ken. Een bijzonder kostbare ervaring....
Groeten van Klaas Mol, Marie Veerman en Cees van Lan-
gen.

Overdracht van het estafettestokje tussen groep 2 en 3 in Kevelaer.

Etappe 3: Van Kevelaer naar Jülich
Groep 24, bestaande uit 
8 personen t.w. Maart 
K o n t e r - Z w a r t h o e d , 
Henk Konter, Alie Ko-
ning-Zwarthoed, Hein 
Koning, Stienek Zwart-
hoed, Cor Dorsman, 
Nel Keizer-Moenis en 
Wim Keizer vertrok 
op maandagmiddag 
14 maart om 16.13 uur 
uit Volendam met een 
Molenaarbusje op weg 
naar het Van der Valk-
hotel in Venlo. Vanuit 
Venlo zou onze groep 
de volgende morgen in 
Kevelaer het estafet-
testokje overnemen 
van groep 26 bestaande 
uit Marie van Langen-

Veerman, Kees van Langen en Klaas Mol die de 
tweede etappe van Amerongen naar Kevelaer vol 
trots en tevredenheid hadden uitgelopen.
Dinsdag: Kevelaer-Venlo
Na een stevig, uitgebreid ontbijt met alles erop en eraan in 
het hotel werd met de Molenaarbus naar Kevelaer gereden. 

Zonder voetpad kom je er ook.
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In de kaarsenkapel in Kevelaer geeft Marie Piet uitgebreid 
uitleg aan de gezusters Maart, Alie en Stieneke Zwarthoed 
(Kirrie).

In iedere grote plaats werd het centrum bezocht.

Nel, Maart, Alie en Stienek verlieten af en toe de snelweg 
om te kiezen voor een ongelijk wandelpad in het Duitse ak-
kerland.

Zaterdag 19 maart om 12.45 uur arriveerde de nog steeds 
fitte groep in Jülich in een opperbeste stemming. De tocht 
was zonder problemen verlopen en kon de volgende morgen 
het stokje met een gerust hart worden door gegeven aan de 
vierde groep.

Vandaar kon de groep starten voor het eerste deel van de 
derde etappe Kevelaer naar de Romeinse vestingstad Jü-
lich. Allereerst werden door alle groepsleden kaarsen op-
gestoken voor een voorspoedige wandeltocht en mooi wan-
delweer. Bij de kaarsenkapel vond om 10.30 uur de 
overdracht van het estafettestokje plaats na een hartelijke 
ontvangst en een uitgebreide deskundige rondleiding in de 
kaarsenkapel door Marie Piet. Zij is daar blijkbaar kind 
aan huis. Onze groep werd het allerbeste toegewenst en de 
uitgelopen vertrekkende groep ging tevreden met het 
busje terug naar Volendam. 
De route op eerste dag van Kevelaer naar Venlo ging door 
een schitterend natuurgebied. Om 11.45 uur werd de Ne-
derlandse grens gepasseerd om vervolgens om 12.15 uur 
tijdens een rustpauze te genieten van een onvergetelijk uit-
zicht in het natuurpark Hamert met een snel stromend ri-
viertje en allerlei soorten vogels w.o. een flamingo die in 
eerste instantie door Cor benoemd werd tot kraanvogel. 
Volgens Wim zagen kraanvogels er toch wel iets anders uit. 
De groep stemde daar onmiddellijk mee in. In Arcen aan-
gekomen volgde om 13.50 uur een verdiende lange rust-
pauze in restaurant ’t Zoete Genot. De uitstekende koffie 
en uitsmijters sterkten het inwendige van de mens van de 
hele groep uitstekend en kon de eerste dag via Velden na 
10 km het hotel in Venlo om 17.00 uur worden bereikt. Te-
vreden maar wel vermoeid werd het eerste deel van onge-
veer 30 km om 19.00 uur afgesloten met een voortreffelijk 
diner waarna onder het genot van de inhoud van een glaasje 
gekeken werd naar de titanenstrijd tussen Atletico Madrid 
en PSV. Na afloop was de teleurstelling groot en had nie-
mand meer een nun nodig om in slaap te komen.
Woensdag: Naar Brüggen
Na het uitgebreide smakelijke Van der Valkontbijt werd 
om 09.55 uur gestart op weg naar Brüggen. Na een wat 
saaie tocht door een deel van Venlo werd om 12.30 uur in 
Kaldenkirchen koffie gedronken met pizza’s. Het volgende 
rustpunt vond vervolgens om 14.35 uur plaats in Bracht. Er 
werd gerust en water gedronken op een muurtje. Om 16.10 
uur werd na 24 km Brüggen bereikt en werd door de nog 
steeds fitte groep een verdiende pils gedronken in restau-
rant ‘De Pannenkoeken Bakker’ op het welslagen van de 
2de loopdag. Een plaatselijk besteld taxibusje bracht de 
groep weer in het Van der Valkhotel in Venlo. Na het diner 
werd een blaar aan de kleine teen van Wim deskundig door 
Cor behandeld nadat Nel de blaar had doorgeprikt. De hele 
tocht werd daarna blarenvrij volbracht. Na het bespreken 
van de route voor de derde wandeldag werd direct daarna 
een bezoek gebracht aan Klaas Vaak maar daar wist nie-
mand de volgende ochtend meer iets vanaf.

Donderdag: Op pad naar Wegberg
De dag begon met een goed zonnig weerbericht zonder 
wind en een ideale wandeltemperatuur. Na het ontbijt om 
08.30 uur ging onze groep om 10.30 uur op weg naar Weg-
berg. Intussen brachten Hein en Henk de bagage van de 
groep met de auto van hotel Van der Valk naar hotel ‘Am 
Hexenturm’ in Jülich waar onze groep tot de aflossing op 
zaterdag 19 maart haar intrek zou nemen. 
Onze groep bereikte om 12.00 uur het dorpje Niederkrüch-

ten. In het plaatselijke koffiehuis ‘Camaron’s coffeehouse’ 
volgde een korte rust vergezeld van een heerlijke kop kof-
fie. Na nog een korte stop langs de weg om 13.50 uur in 
Harbeck werd om 14.40 uur Wegberg bereikt in een opper-
beste stemming en goede conditie. Een  besteld taxibusje 
bracht onze groep naar ons middeleeuws historisch hotel-
kasteel ‘Am Hexenturm’ in Jülich. In een overvolle eeu-
wenoude romantisch ingerichte eetgelegenheid met vrien-
delijk personeel werd naar tevredenheid gedronken en 
voortreffelijk gegeten waarna onze groep snel in dromen-
land terecht kwam.
Vrijdag: Erkelenz de volgende stopplaats
Na het ontbijt om 08.30 uur bracht een taxibusje onze groep 
naar Wegberg. Om 10.30 uur werd gestart in Wegberg. In 
eerste instantie was besproken om in het dorpje Erkelenz 
te stoppen en de volgende dag het laatste deel van de 
etappe te doen. De aankomst in Erkelenz om 12.00 uur was 
eerder dan verwacht. In een sfeervolle gezellige patisserie 
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werd koffie en 
een heerlijk 
taartje naar bin-
nen gewerkt on-
der het zingen 
door de gezusters 
Zwarthoed met 
het lied: ‘Hoh, wat 
zitten we hier ge-
zellig bij elkan-
der, enz...’. Aan-
gezien de 
verwachte bus-
verbinding al ja-
ren was opgehe-
ven besloot de 
groep nog even 
door te lopen tot 
het dorpje Lover-
nich. In Lovernich 
was ook geen bus-
verbinding naar 
Jülich en geen 
drink- en eetgele-
genheid. Dan 
maar doorlopen 
naar Hottorf. Ook 
daar was alles 
stil, geen open-
baar vervoer en 
niets te koop. Tot 
slot werd Hein ge-
beld. Hein bracht 
de vier dames 
met zijn auto naar 
het hotel in Jü-
lich. Henk, Cor en 
Wim liepen nog 
even door langs 
de snelweg om 
warm te blijven. 
Daar hadden zij 
blijkbaar nog 

nimmer gehoord dat fiets- en wandelpaden langs de snel-
weg de route veiliger maakt voor wandelaars. De snelweg-
route ging tot Mersch. Daar werden Henk, Cor en Wim op-
gehaald door Hein. Vandaar zou de groep de volgende dag 
het laatste deel van de derde etappe naar Jülich volbren-
gen. Het was weer een zeldzaam mooie wandeldag met een 
stralende zon. Het diner was in hotel ‘Am Hexenturm’ was 
wederom voortreffelijk en na een gezellig samenzijn was 
onze groep om 22.30 uur in diepe rust nadat Pierre Stavan-
uiter van de volgende groep met Wim afspraken voor de 
aflossing had gemaakt.

Zaterdag: Aankomst in Jülich
Omdat nog een korte afstand moest worden afgelegd van 8 
km naar Mersch werd om 10.45 uur een aanvang genomen 
om al wandelend de afstand heen en terug af te leggen. Net 
als in Lovernich en Hottorf was er in Mersch geen koffie-
tent en niets te doen en zag je geen mens op straat. Er was 
wel een busverbinding met Jülich maar onze groep liep ook 
het laatste deel van de derde etappe uit in opgewekte en 
tevreden stemming. Om 12.45 uur werd in Jülich eerst kof-
fie met gebak ingenomen en daarna werd spontaan ge-
proost op het welslagen van de succesvolle mooie wandel-
tocht van onze op het oog nog jeugdige senioren.
Na de rustpauze werd door onze groep een bezoek gebracht 
aan de Romeinse vesting Zittadelle in Jülich. Deze histori-
sche nederzetting is een deel van de 2000 jarige geschiede-
nis van de stad Jülich. De stad telt ongeveer 33.000 inwo-
ners en biedt de bezoeker talrijke historische beziens- 
waardigheden zoals de Zittadelle uit de Romeinse en de 
Hexenturm uit de middeleeuwen. Een  stad met een druk 
en gezellig uitgaansleven.

Overdracht estafettestokje
Om 16.50 uur werd Wim gebeld door groepsleider Pierre 
Stavanuiter met de mededeling dat zij in aantocht waren. 
Na een allerhartelijkste begroeting en ontvangst in ‘Am 
Hexenturm’ werden de wandelverhalen en humoristische 

Na het uitlopen van de etappe Kevelaer naar Jülich 
proostte de groep op het welslagen van de tocht die werke-
lijk onder ideale wandelomstandigheden verliep.

Op zaterdag 19 maart om 18.10 uur gaf Wim Keizer bij het 
hotel uit de Romeinse tijd ‘Am Hexenturm’ het stokje door 
aan Pierre Stavanuiter, de kleinzoon van de legendarische 
Piet Veerman alias de Toren. Zij gingen daarna opgewekt 
en goed voorbereid van start naar Remagen. Op de achter-
grond v.l.n.r.: Henk Konter, Hein Koning, René Mooijer, 
Maart Konter-Zwarthoed, Cor Dorsman, Ed Schilder, Stie-
nek Zwarthoed, Jack Verhoeven, Carlo Klouwer, Nel Kei-
zer-Moenis, Alie Koning-Zwarthoed en Henry Veerman 
(Huug).

ondervindingen uitgewisseld over de gelopen tocht. Met 
een gezamenlijk gezellig samenzijn werd op een histori-
sche plaats voor het hotel het etafettestokje aan Pierre Sta-
vanuiter en zijn medelopers t.w. Jack Verhoeven, Henry 
Veerman (Huug), Ed Schilder (Vlugt), Carlo Klouwer en 
René Mooijer (Puul) doorgegeven na een belerende toe-
spraak van Wim. Hij vroeg Sint Jozef als patroonheilige 
van reizende mannen om hen te beschermen en dat de 
groep niet van de rechte weg krom gaat. Na de film en foto 
van de wisseling en het doorgeven van het estafettestokje 
werd de dag besloten met een heerlijk culinair diner en 
lang napraten. De lang niet overdadig bepakte groep 
nieuwe lopers sloot de avond ook af met een diner en eerste 
gezellig samenzijn. 

Zondag: Terugtocht 
Nadat om 08.30 uur het laatste uitgebreide ontbijt een don-
ker plekje had gezocht en het inwendige van de mens goed 
was versterkt, werd de bagage van de uitgewandelde groep 
in het Molenaarbusje geplaatst en werd de terugreis aan-
gevangen. Onderweg werd eerst een bezoek gebracht aan 
de bedevaartsplaats Kevelaer alwaar een plechtige mis 
met alle Palmpasen-ceremonieën aan de gang was met pro-
cessie, fanfare en kruisen met palmtakken. Na een samen-
zijn in een eetgelegenheid met koffie en heerlijk gebak 
werd de bedevaartsplaats verlaten met het opsteken van 
de zoveelste kaars uit dankbaarheid van het zonder proble-
men uitlopen van de derde etappe van Kevelaer  naar Jü-
lich. Met palmtakjes beladen werd in motel Katwoude voor 
de laatste keer een maaltijd soldaat gemaakt en was na het 
voltanken en schoonmaken van de Molenaarbus door Henk 
iedere deelnemer weer thuis.
De organisatoren, garagebedrijf Molenaar, de LOVE-me-
dewerkers, de NIVO en samenstellers van de estafette-
route Volendam-Barcelona worden hartelijk bedankt voor 
hun inzet.
Namens groep 24 van de derde etappe:
Maart Konter-Zwarthoed, Henk Konter, Alie Koning-
Zwarthoed, Hein Koning, Stienek Zwarthoed, Cor Dors-
man, Nel Keizer-Moenis en Wim Keizer.

Een kaars opsteken voor het welslagen 
en mooi weer van de tocht. Alle wen-
sen werden vervuld tijdens de 3de 
etappe. 

Een wanhopig vluchtende vrouw in Ke-
velaer wordt door Maart en Alie nauw-
keurig bekeken. 
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Zaterdag 19 maart: Vertrek vanuit 
Volendam naar Jülich
Zaterdagmiddag om 3 uur zijn we vertrokken en zijn om 
half 6 aangekomen in Jülich. Daar zijn we op zoek gegaan 
naar de groep van Willem Keizer, om de estafettestok van 
ze over te nemen.
Daar hebben we gezamenlijk nog wat gedronken en daarna 
zijn we naar ons hotel gegaan om vroeg naar bed te gaan 
want er stond een zware etappe op ons te wachten de dag 
daarna.

Zondag: Naar Düren
Zondag zijn we na ons ontbijt vertrokken om vanuit Jülich 
richting Düren te wandelen. Met de wandelkaart en onze 
telefoon was het een beetje puzzelen om de juiste route te 
vinden maar uiteindelijk liep dat wel gesmeerd. Die dag 
hadden wij bewolking maar geen wind, dus prachtig wan-
delweertje. Onderweg was er weinig gelegenheid om een 

kopje koffie te drinken dus waren we blij dat we na 22 km 
in Düren zijn aangekomen.

Maandag: Naar Zülpich
We hadden weer vroeg de wekker gezet om na een lekkere 
douche en ontbijt onze loop te vervolgen richting Zülpich. 
We hadden weer mooi loopweer en na 5 km hebben we een 
bakkerij gevonden waar we een kopje koffie en gebak heb-
ben genomen om vervolgens weer 22 km niks tegen te ko-
men om wat te drinken. Deze dag zijn we door de bossen en 
lange akkers gelopen, echt een prachtig loopgebied. 
Eenmaal aangekomen zijn we lekker gaan eten en gaan kij-
ken naar een hotel voor de volgende dag. Ook deze dag 
weer 27 km gelopen .

Dinsdag: Naar Odendorf
We zijn om 9 van start gegaan na een heerlijk ontbijt. We 
hadden vandaag een vooruitzicht van zo’n 25 km dus er 
moest goed doorgewandeld worden. Ook hier kwamen we 
in een mooi gebied terecht vol met gigantische velden met 
fruitbomen, dus dat was genieten. 
Aangekomen in het hotel hebben we de route alvast uitge-
stippeld voor de volgende dag en zijn daarna een loopje 
gaan maken door de stad, wat gaan eten en vroeg naar bed 
gegaan om weer goed uitgerust aan de volgende dag te be-
ginnen.

Woensdag: Naar Villip
Eenmaal vroeg vertrokken liepen we een prachtige route 
en merkten we dat het gebied al wat heuvelachtig werd. 
Hier hebben we een tussenstop gemaakt in Meckenheim, 
na een lekker bakje koffie hebben we de tocht vervolgd 
naar ons hotel in Villip. Dat was een prachtig hotel waar 
ook een kegelbaan aanwezig was dus hebben we onder het 
genot van een lekker biertje een avondje gekegeld. 

Donderdag 24 maart: 
De eindbestemming Remagen

Over takken moest geklommen worden.
Met prima wandelweer werd door de prachtige natuur gelo-
pen.

Etappe 4: Van Jülich naar Remagen

Een mooie wandelweek voor groep 4 met hoofdman Pierre 
Stavanuiter.De brug van Remagen wordt gepasseerd.
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‘s Ochtends na het ontbijt zijn we 
aan onze laatste wandeldag be-
gonnen richting Remagen. We 
dachten van een korte route, 
maar al snel bleek dat we het mis 
hadden want het was een tocht 
van 23 km door een best wel heu-
velachtig gebied. Maar eenmaal 
de bergen getrotseerd kwamen 
we een mooie kerk tegen, de St. 
Apollinariskerk. Daar hebben 
we een kaarsje aangestoken 
voor een veilige aankomst. Ver-
volgens hebben we onze reis 
voortgezet richting ons laatste 
hotel waar we onderweg de be-
kende brug van Remagen zijn 
tegengekomen. Ons hotel lag 
voor de pont die over de Rijn naar het plekje Linz ging, dus 
zijn we daar naar toe gegaan en dat bleek een prachtig 
plekje in oude stijl dus zijn we hier een hapje blijven eten.

Vrijdag 25 maart: Van Remagen terug 

naar Volendam
Vrijdagochtend kwam de volgende groep om het estafet-
testokje van ons over te nemen en de tocht voort te zetten. 
Het was een mooie week met prachtig loopweer en een top-
ploeg . Groeten, Pierre, Henry, Jack, René, Carlo en Ed.

Door akkers en bossen werd gelopen.Linz, een prachtig plekje in oude stijl.

Pelgrimstocht 
vrijdag 25 
maart t/m 
woensdag– 30 
maart 2016
De tocht voerde 
langs de Rijn 
van Remagen na-
bij Km 634 naar 
Oberwesel nabij 
km 550. Er werd 
afwisselend gelo-
pen over het rij-
wielpad langs de 
Rijn of op paden 
in het aangele-
gen laaggebergte 
zodat onze totale 
w a n d e l a f s t a n d 
uiteindelijk 115 
km werd.

De wandelaars op dit traject waren: Bert en Ellen van Leeu-
wen, Kees en Dineke Kamperman, Marjan Eeltink, Bertus 
en Jeanette Blom.

Vrijdag 25 maart 2016
Om 6.00 uur werd er vanuit Nijkerk vertrokken en om 9.30 
uur werden in het plaatsje Remagen –Kripp de auto en het 
relikwie-stokje uitgewisseld. 
Rond de middag werd door ons de proloog van de toch ge-

maakt door ca. 5 
km terug te lopen 
naar ons startpunt 
in Remagen Stadt 
op Km 634. Ter 
hoogte van dit Km 
bord aan de Rijn 
staat de prachtige 
St. Apollinariskir-
che wat wij dan ook 
een mooi begin van 
onze pelgrimstocht 
vonden.
Op de steile weg 
naar de kerk toe 
loop je naar boven 
langs de 15 statiën 
en omdat het Goede 
Vrijdag was liep er 
toen ook een grote 
groep bedevaart-
gangers in een pro-
cessie langs deze 
kruisweg. Onder-
weg werden door 
hen bij iedere sta-
tie de bijbehorende 
Bijbelteksten en 
gebeden gesproken 
en ook bijpassende 
liederen gezongen.
Na een bezoek aan 
de kerk zijn wij 
weer terug gelopen 
langs de Rijn en je 
passeert daarbij de 
restanten van de 
bekende Lüden-
dorffbrücke door 
de Duitsers in WOII 
verwoest om de op-
mars van de gealli-
eerden te stuiten. 
In Remagen- Kripp 
aangekomen maak-
ten we ons op om 
van daaruit op za-
terdag met het eer-
ste lange traject te 
beginnen.
Zaterdag 26 
maart: Kripp naar Andernach 23 km
Na een heerlijk ontbijt gaan we op weg, en lopen langs de 

Groep 5: Remagen naar Oberwesel in Duitsland

St. Apollinariskirche.

Ons rustmoment van de dag.

Witte borden langs de Rijn.
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Rijn naar Andernach. Het 
is afwisselend omdat er 
langs de Rijn veel scheep-
vaart is,en op de bergen 
mooie kastelen. In de stad-
jes waar we langs lopen 
zijn er vakwerkhuizen wat 
ook mooi is om te zien. Na 
een kop koffie in Bad Brei-
sig vervolgen we onze weg. 
Ondertussen wordt het 
warm en gaan truien en/ of 
jassen uit.
Tussen de middag op een 
mooi plekje heerlijk in de 
zon brood gegeten en ge-
rust. We vervolgen de weg 
langs de Rijn en lopen langs 
een hoge muur die ons 
scheidt van de weg.
Rond 16.00 uur komen we 
in Andernach aan. Een van 
de oudste stadjes aan de 
voet van de Krahnenberg. 
We sluiten de dag af met 
een heerlijk koud biertje. 
Op naar de volgende wan-
deldag. 

27 Maart 2016 
zondag: Andernach-Koblenz 24.50 km 
Wij hebben uiteindelijk 28 km gelopen. 1e Paasdag. Veras-
sing, bij het ontbijt stond er bij ieder bordje een Linds 
paashaasje! Na een heerlijk ontbijt de wandelschoenen aan 
en vervolg van de route langs de Rijn.
Veel te zien steeds weer andere boten. Wij waren gelukkig 
met Marjan die regelmatig uitleg kon geven over o.a. het 
passeren van boten. De boten stroom opwaarts mogen kie-
zen passeren aan linker- of rechterzijde en geven dit aan 
doormiddel van een blauwbord.
Ook weten we nu wat het witte bord met zwart kruis bete-
kend er staan steeds borden met de  afstand tot het ont-
staan van de Rijn, Andernach bijvoorbeeld 613. Dan iedere 
100 m. 9,8 enz. en op de helft (5)  dit witte bord met zwart 
kruis.
Onder weg zoeken ( wegens de pasen) naar een koffie 
pauze gelegenheid. Dit lukte In Kaltenengers.
In Koblenz met een pondje naar de overzijde en via de 
Deutsche Eck naar ons hotel aan de overzijde van de Rijn 
in Pfaffendorf dat was nog even een stijging van 22 %. 
Maar we werden beloond met een super gezellig hotelteam.

2e Paasdag 28 maart: 
V a n o c h t e n d 
opgestaan met 
regen en wind. 
Eerst maar 
eens lekker 
ontbeten en 
extra broodjes 
gesmeerd voor 
onderweg.
De regenkle-
ding aan en op 
pad. 
Afdalen naar 
de Rijn, de 
22% weer naar 
beneden. Te-

gen de wind langs de Rijn opgetornd. Het kostte 2 paraplu’s 
en een regenhoes die weg waaide maar na een paar uurtjes 
werd het droog en ging het minder waaien. In Rhens kon-
den we in een nisje in een restaurant een kopje koffie drin-
ken. Al de restaurants zaten helemaal vol met Duitse fami-
lies op hun paasbest. Wat waren we blij met onze gesmeerde 
broodjes!
Na Rhens werd het lopen langs de Rijn wat minder interes-
sant. Tussen de snelweg en het spoor. Daarom van de Rijn 
afgeweken en omhoog gelopen. Over de Jacobsberg naar 
Boppard. Het laatste stuk was zelfs een echte klettersteig, 

dat wil zeggen stijl naar beneden zonder echt pad. Toen we 
bijna beneden waren begon het te gieten. Zeiknat kwamen 
we in Boppard aan. We bleken mooie , hele grote kamers te 
hebben in een huis achter het hotel. Boppard is een prach-
tig plaatsje met mooie vakwerkhuizen en een hele goede 
Italiaan. Na een gezellige maaltijd naar onze zeer ruime 
kamers getogen om de voetjes even te laten rusten. Nog 
maar een dag lopen…..

Dinsdag 29 maart
Na een overnachting in hotel Garni Gunther in Boppard ne-
men we na een stevig ontbijt, afscheid van Bertus en Ben. 
Helaas moeten zij weer aan het werk.
Met de overige 6 wandelaars wandelen we verder langs de 
mooie Rijn. Het weer is prachtig. Het zonnetje lacht ons 
toe. Na een paar uurtjes lopen, vinden we een restaurant, 
waar we ons trakteren op koffie met een taartje. 
Vol goede moed wandelen we weer verder. We gaan nu een 
stukje van de Rheinsteig route pakken. We klimmen om-
hoog en wandelen langs een leuk dorpje. We genieten van-
uit de hoogte van de mooie vergezichten.
Bij Sank Goar dalen we weer af naar de Rijn. We willen de 
Loreley niet missen! Symbool van de Rijnromantiek. We 
lopen langs de Rijn verder. Het lukt ons echter niet om de 
tovenares Loreley te zien. Wel zien we de schepen manoeu-
vreren in het meest diepe en smalle plek van de Rijn. 
We komen in Oberwesel aan waar de overhandiging van 
het Relikwie plaats vindt. De mannenploeg van Nico Schok-
ker neemt het stokje over.
We gaan echter nog niet naar huis. We willen nog even ge-
nieten van het mooie Duitsland. We overnachten in Sank 
Goar. Maar eerst gaan we genieten van een heerlijk diner 
in restaurant Loreley, met een heerlijk flesje wijn. Hoe kan 
het ook anders, het is een Loreley wijn.

Woensdag 30 maart
Voordat we woensdag aan de terugtocht naar Nederland 
beginnen, gaan we op zoek naar de tovenares de Loreley, 
We vinden haar uiteindelijk op een smalle uitsteeksel bij 
de Rijn. De tovenares, die door haar bovenaardse schoon-
heid en haar betoverende zang de harten van de schippers 
betoverde. 
Ze kijken omhoog naar de rots en de lieftallige jonkvrouw 
en vergeten een kort moment de gevaarlijke kolken en klif-
fen. Hun schip verbrijzeld, zij verzinken voor altijd in de 
stroom. 
Na ons bezoek aan de Loreley is het weer tijd om afscheid 
te nemen van ons mooie tocht in Duitsland. We kijken er 
met veel plezier op terug. Het was een prachtige tocht!

Bij ieder bordje een Linds paashaasje!

De tovenares de Loreley. Fraai doorkijkje over de Rijn.
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Groep 6 van 30 maart tot 4 april, van Oberwessel 
naar Birkenfeld, met als deelnemers (op volgorde 
van leeftijd) Kees Zwarthoed, Jan Koning, Siem 
Keijzer, Gerard Veerman, Nico Schokker en Frank 
Jonker. 
Dag 1: Langs de Rijn
In overleg met onze gids en routeplanner Jan Koning had-
den we gekozen voor een etappe die ons de eerste twee da-
gen langs de Rijn zou voeren. Jan had alles perfect uitge-
stippeld en nadat we op dinsdagmiddag 29/3 in Oberwessel 
het stokje hadden overgenomen van groep 5, voerde de eer-
ste dag ons op 30/3 naar Niederheimbach, met tussendoor 
een oversteek over de Rijn met de pont bij het plaatsje 
Kaub en op het einde wederom met de pont vanuit Lorch 
naar onze eindbestemming van die dag. Op basis van de in-
formatie en foto’s vooraf waren we door Jan zo enthousiast 
gemaakt dat we niet hadden gehoord dat er enorm veel 
hoogteverschillen waren. En dat hebben we geweten! Na 7 
uur wandelen over een afstand van 24 kilometer met kou, 
regen, modderpaden en drassige velden waren we bekaf. 
Later bleek volgens Tripmarker die eerste dag het totale 
hoogteverschil uitgekomen te zijn op 1200 meter.
Dag 2: Weer 
hoogteverschillen
De tweede dag leidde de route ons vanuit Lorch naar Rhü-
desheim an Rhein en verraste Jan ons wederom met veel 
hoogteverschillen en kwam er voorzichtig wat eerste kri-
tiek los op zijn kwaliteiten als routeplanner. Want ook deze 
dag hadden we ruim 7 uur nodig om een afstand van we-
derom 24 kilometer af te leggen en was het koud en mis-
troostig terwijl we hoorden dat het in Nederland heerlijk 
weer was.  
Ondanks dat waren we enthousiast over de prachtige ver-
gezichten maar waren na afloop wederom erg vermoeid 
van deze  zware tocht. Er werd dan ook door iedereen na 
afloop geklaagd over stramme spieren en toenemende stijf-
heid. Met als extreem voorbeeld dat een van ons, zo ver-
telde hij later, de daaropvolgende nacht even een plasje 
moest doen, maar zoveel moeite moest doen om uit zijn bed 
te komen, dat hij besloot het een paar uur op te houden...

Dag 3: Wéér geen makkie
Maar gelukkig had hij de daaropvolgende ochtend weer 

praatjes voor 10 en vertrokken we op dag 3 vol goede moed 
naar onze eindbestemming van die dag Sobernheim. Jan 
had beloofd dat we die dag minder hoogteverschillen zou-
den krijgen maar niet iedereen had van hem gehoord dat 
we onderweg af en toe moesten omlopen voor een kop kof-
fie of wat te eten. Dus daar waar we dachten een gemak-
kelijke etappe te kunnen lopen van zo’n 22 kilometer bleken 
het er achteraf iets meer te zijn en kwamen we uit op 28 
kilometer met toch ook deze dag weer een aantal aardige 
klims. De ouderen onder ons gaven geen krimp maar de 
jeugd van 51 en 53 jaar had daar wat moeite mee. Gelukkig 
kwam de stemming bij aankomst in Sobernheim er snel 
weer in. Na het douchen, vervolgens even napraten met een 
koud biertje bij de bar en daarna in de stad een hapje eten 
bleek de eensgezindheid weer snel  terug te zijn. Alleen 
bleek de jongste van onze groep voor het eten in slaap te 
zijn gevallen en hebben we die wakker moeten maken, an-
ders had hij dit alles moeten missen.

Dag 4: Naar Idar Oberstein met klimmen 
en dalen

Etappe 6: Klimmen en dalen van 
Oberwessel naar Birkenfeld
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De volgende ochtend waren 
we al weer vroeg uit de veren 
want dag 4 zou volgens Jan 
een zware dag worden met to-
taal 25 kilometers en opnieuw 
meerdere  klimmen en dalen. 
We zijn die dag via Hochstet-
ten Dhaun naar Kirn gelopen 
en vervolgens naar Kirnsulz-
bach, Fischbach, Georg Wei-
erbach,  Gottschied en als 
eindbestemming Idar Ober-
stein. Vooraf had Frank het 
tijdens het ontbijt heel erg 
moeilijk en twijfelde of hij de 
vierde dag kon uitlopen. 
Maar dankzij de sterke en po-
sitieve teamgeest en de ge-
meende en warme motivatie 
van zijn collega’s ging hij er 
toch voor. 
Ook werd hij tijdens en na het 
ontbijt positief gemotiveerd 
door Siem Keijzer die op 
korte broek en fel oranje t-
shirt aan de wandeling wilde 
beginnen. Onze goede raad 
om toch wat meer kleren aan 
te trekken werd door Siem in 
de wind geslagen want hij 
was er van overtuigd dat het 
deze dag mooi weer zou wor-
den. Het weer bleek inder-
daad op deze dag wat beter 
dan de voorgaande dagen, het 
was windstil en eindelijk 
droog maar de zon wilde niet 
doorbreken en met een tem-
peratuur in de ochtend van 
zo’n 6-7° werden we in de 
dorpjes door veel mensen na-

gekeken die in hun winterjas-
sen Siem zagen langslopen in 
zijn opvallende zomerkledij. 
Siem liet zich echter niet ken-
nen en bleef stoïcijns ontken-
nen dat hij last had van de 
kou. Tijdens het eerste deel 
van dag 4 hadden we om die 
reden veel afleiding, liepen 
we in een goed tempo en volg-
den de koers zoals gepland. 
Halverwege zijn we daarom 
goedgemutst gaan pauzeren 
in Fischbach en vetrokken 
daarna vol goede moed aan 
het vervolg. 
Ondanks de wederom vele 
drassige paden en vele hoog-
teverschillen bleef de stem-
ming erin en tegen het einde 

dachten we in de buurt te zijn 
van onze eindbestemming en 
begonnen aan onze laatste 
steile kilometers. Deze klim 
was echter een stuk zwaarder 
en langer dan verwacht en 
Frank kon toen al een hele tijd 
niet goed meekomen, was 
bijna aan het einde van zijn la-
tijn en liep een groot stuk ach-
ter ons. Met het gevoel dat we 
die dag bijna klaar waren be-
sloten we een geintje met hem 
uit te halen. 
We liepen met z’n allen terug 
naar Frank om te vertellen 
dat we verkeerd waren gelo-
pen. Maar dat een grapje 
soms verkeerd kan uitpakken 
bleek ook toen weer want 
Frank wankelde na deze on-
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heilsboodschap bijna van de steile boshelling af. Na een 
korte pauze vervolgden wij onze weg, maar kregen daarna 
het deksel op onze neus. Want kort daarvoor hadden we 
nog bordjes gezien waar een resterende afstand op stond 
van 5 kilometer maar na de klim zijn we de weg écht kwijt-
geraakt en moesten we nog 4 kilometers extra lopen met 
daaronder een tweede steile helling van zo’n 500 meter. 
Jan wilde daarna aan iedereen uitleggen dat de omweg ei-
genlijk best meeviel maar logischerwijs had toen niemand 
meer interesse in zijn informatie. 

Eindbestemming bereikt
De volgende ochtend voor aanvang van dag 5 bleek dat wel 
het geval te zijn en wilde iedereen van Jan exact weten wat 
ons te wachten stond. En terecht, want voor dag 5 stond 
wederom vanaf de start een zware klimroute op het pro-
gramma. Na enige discussie werd vervolgens eensgezind 
gekozen om in de eerste 10 kilometers een vlakkere en kor-
tere route te nemen. Vanuit Idar Oberstein vertrokken we 
naar Hammerstein, om daarna langs Frauenberg, Kron-
weiler, Rimsberg en Dienstweiler te eindigen in Birken-
feld. Hoewel het deze dag zonnig en warm weer zou wor-
den had Siem, wijs geworden van de vorige dag, toch maar 
weer een lange broek aangetrokken. En achteraf gezien 
had hij groot gelijk want hoewel de zondag goed begon, be-
trok het al snel en liepen we ook deze laatste dag regelma-
tig in de regen. 

Dat deerde ons echter niet want vooral de eerste 12 kilome-
ters hadden we een gemakkelijke route met geasfalteerde 
wandelpaadjes, zodat we snel opschoten. Het laatste deel 
van de etappe kwamen we weer uit op de route van Jan en 
kregen we nog wat dalingen en stijgingen voor onze kiezen. 
Maar dat waren we inmiddels gewend en zonder morren 
liepen we die uit waarna we redelijk fit en voldaan Birken-
feld binnenkwamen. 
Nog wat statistische informatie: totale afstand 117,5 kilo-
meter, 23 uur gewandeld (zonder de pauzes mee te tellen), 
totaal 4554 m klimhoogteverschil en totaal 14500 calorieën 
verbrand.

Om met Johan Cruijff te spreken “er moet eerst iets ge-
beuren, voordat er iets gebeurt”. Op  zondag 3 april 2016 
wat het dan eindelijk zover. Groep 7, bestaande uit Yvon-
ne en Jan Keizer, Evert Smit, Ina en John Helsloot, Co Tol 
en Afra en Kees Schilder, vertrok, dapper uitgezwaaid 
door Marian en Richard Buis, richting Birkenfeld. Het 
afscheid viel zwaar, daar Marian en Richard ook deel uit 
zouden maken van onze pelgrimsgroep, maar toen Ma-
rian ziek bleek te zijn kon dat allemaal helaas niet meer 
doorgaan. Uiteraard hebben wij Marian (en natuurlijk 
ook Richard) symbolisch, in de vorm van een door pas-
toor Stomph gewijd engeltje en een foto, met ons meege-
nomen op onze etappe en hebben wij regelmatig (zowel 
geestelijk als beestelijk) aan hen gedacht. Langs deze 
weg willen wij pastoor Stomph nogmaals danken voor de 
prachtige woorden bij het wijden van het engeltje en de 
foto!

Dag 1: van Birkenfeld naar Kastel
(uiteindelijk 31 km)
De ploeg die wij aflosten had geen best weer gehad en ook 
bij de aflossing op maandochtend 4 april was het weer in 
Birkenfeld niet om over naar huis te schrijven, bewolkt en 
een beetje miezerig. Na de overdracht van het estafette-
stokje vertrokken wij ………. in de verkeerde richting. Ge-

lukkig duurde dit maar 
kort en kwamen we al snel, 
en een foto van een kerk 
met schapen ervoor rijker, 
weer op het juiste pad te-
recht. Nadat we een 
“goede” kerk hadden ge-
vonden en kaarsen hadden 
opgestoken voor Marian 
(en Richard) gingen we 
goedgeluimd verder op 
onze route. Hoewel het 
weer opklaarde en de be-
wolking plaats maakte 
voor een lekker zonnetje, 
bleek dat onze eerste 
etappe geen eenvoudig 
“rondje om de kerk” was, 
maar een heuse (en prach-
tige) bergrit. 
Ook raakten wij nog eens 
het spoor bijster in het 
woud, waardoor de teller 
pas stopte bij 31 km. Een-
maal aangekomen in Kas-
tel gaf iedereen een zucht 

De start van de wandeling voor groep 7 in het Natuurpark 
Birkenfeld.

V.l.n.r.: John Helsloot, Jan Keizer, Evert Smit, Co Tol en 
Cees Schilder.

Etappe 7: Van Birkenfeld naar Sarreguemines 
(in Duitsland Saargemünde)
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Even uitrusten op een bankje.

De wandelende dames in het bos: Afra Schilder, Ina Huig-
sloot en Ivonne Keizer.

van verlichting, maar onze beproeving 
bleek nog niet ten einde. Het apparte-
ment waar wij zouden slapen bevond 
zich op de top van nog een laatste berg 
en het bleek uiteindelijk ook nog eens 
het allerlaatste perceel te zijn. Kra-
kend, zuchtend, steunend en puffend 
werden de laatste 600 klimmeters afge-
legd, maar de gastvrije ontvangst door 
onze gastvrouw (Conny) en gastheer 
(Martin) maakte alles weer goed. Kas-
tel is een klein dorpje en alle eetgele-
genheden waren gesloten, dat was ech-
ter geen punt, want onze gastheer 
Martin stapte direct, samen met Evert 
in de auto en alles wat nodig was voor 
een goede maaltijd en een gezellige 
avond werd ingekocht in een nabij ge-
legen dorp. ’s Avonds bleek dat Martin 
jager en slager was en ook voor zijn ei-
gen “moonshine” zorgde. Uiteraard 
hebben wij van alle geneugten kunnen 
proeven en om met een oude komiek te 
spreken “eigen zwijn en eigen wijn, 
da’s pas fijn”.
Dag 2: van Kastel naar Sankt Wendel 
(ruim 27 km)
Na een heerlijk ontbijt van eigen- en streekproducten, gin-
gen wij om 09:00 uur op weg naar Sankt Wendel. Na in Non-
nweiler een skipiste te hebben beklommen werd het geluk-
kig wat minder bergachtig. Helaas begon het wel langdurig 
te regenen en konden de poncho’s en regenpakken uit de 
tassen worden gehaald. Goedgemutst gingen we echter 
verder en zo kwamen wij ook langs een grote kei van circa 
5 x 2 x 1,5 meter (monument) waar men een betonnen af-
dak overheen had gebouwd, “rare jongens die Duitsers”. 
Tijdens deze rit deden ook de eerste pijntjes zich voelen en 
het was rond 13:30 uur dan ook goed toeven aan een lek-
kere kop koffie in een restaurant aan de Bostalsee. Om 
toch redelijk op tijd binnen te kunnen zijn hebben we er-
voor gekozen om op die dag het laatste stuk van de route 
niet langs de wandelpaden verder te gaan, maar via de 
fietsroutes. Rond 17:30 uur kwamen wij aan bij het Potshof 
Hotel in Sankt Wendel, waarna de meeste pijntjes ook snel 
weer werden vergeten. Alleen Afra had het niet gemakke-
lijk. Zij had de avond ervoor een klein blaartje voorzien 
van een Compeet-pleister. Dit bleek echter een funeste 
keuze te zijn geweest, met als gevolg dat haar kleine teen 
volledig ontvelt bleek te zijn en ook de nagel van deze teen 
eraf was gegaan. Dat met nog 3 dagen te gaan. Het heer-
lijke eten en drinken maakte echter toch weer veel goed.
Dag 3: van Sankt Wendel naar 
Neunkirchen (22 km)
Tijdens het ontbijt werd de strategie voor de woensdag be-
sproken. Afra wilde graag verder lopen, maar het was niet 
goed in te schatten of dat ook wel goed zou gaan. De route 
liep echter (op enige afstand) parallel aan het spoor en bij 

problemen zou zij altijd nog de trein kunnen nemen naar 
Neunkirchen. Aaf bleek echter een heuse bikkel te zijn en 
na een twintigtal minuten “inwaggelen” ging het weer re-
delijk en kon zij de route uitlopen. De route die wij volgden 
heette de “Blies-route” (genoemd naar de rivier de Blies). 
In Ortweiler liepen wij na de koffie een vriendelijke me-
neer tegen het lijf die ons wees op een prachtig natuurpad, 
dat helemaal doorliep tot in Neunkirchen. Hij bleek niets 
teveel te hebben gezegd. In Neunkirchen aangekomen 
bleek een Heilige Mis gaande te zijn. Achterin de kerk heb-
ben we in een fraaie Mariakapel wat kaarsjes aangestoken 
en ieder voor zich stilgestaan bij wat hem of haar het meest 
bezighoudt. Daarna zij we verder gelopen naar het Holli-
day Inn hotel, waar wij hebben overnacht. Het hotel bleek 
echter geen restaurant te hebben en dat was maar goed 
ook, want daardoor zijn wij terecht gekomen in een oude 
staalfabriek waarin een brouwerij + restaurant was opge-
zet (Stumms brauhous). Gezeten aan de “Stamtisch” heb-
ben wij de avond in stijl afgesloten.

Dag 4: van Neunkirchen naar Sankt 
Ingbert (uiteindelijk 23 km)
De route naar Sankt Ingbert leek een korte loopdag te wor-
den. De geschatte afstand was rond de 16 km, maar uitein-
delijk wisten wij deze toch “om te lopen” naar 23 km. Na 
het ontbijt verliep de eerste helft van de dag voorspoedig. 
Rond 11:30 uur zaten we halverwege (in Spiesen) aan de 
koffie. Daarna leidde de wandelroute ons door het bos en 
daar ging het mis. Na enige tijd hebben we ervoor gekozen 
de fietsroute naar Sankt Ingbert te gaan volgen, maar ook 
die bood geen soelaas. 
Hoe wij ook liepen, de afstand tot St. Ingbert was en bleef 
rond de 5 km en ook de “informanten” die wij tegen het lijf 
liepen wisten zich er geen raad mee. Op een ouderwets 
wandelkompas zijn we vervolgens zuidwaarts gelopen tot 
we bij een autoweg kwamen. Daar konden wij ons weer ori-
enteren en om 16:30 uur wisten wij dan toch Sankt Ingbert 
te bereiken. Evert kon het ontbreken van wat lekkers in het 
Holliday Inn hotel nog altijd niet verwerken en besloot 
voordat we bij het Alfa Hotel aankwamen om “pitjes en 
treets – m&m’s” in te kopen. Het hotel bleek echter een 
uitgebreide bar en een prima restaurant te hebben, waar 
wij onder het genot van een goed glas bier of wijn en een 
gulle lach, heerlijk gegeten hebben. Al met al een super-
dag.

Dag 5: van Sankt Ingbert naar 
Saargemünde => Sarreguemines (fr) 
(33 km)
Het was al van tevoren bekend dat deze dag een lange loop-
dag zou worden, de geschatte afstand was ruim 28 km en 
we verschenen dan ook al vroeg aan de start. Twee leden 
van onze groep meenden eerder echter een fietsroutebord 
gezien te hebben waarop stond dat de afstand naar Sarre-
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Etappe 8 van Sarreguemines naar Molsheim

guemines slechts 15 km zou bedragen. 
Na ampel overleg werd besloten dat 2 
pelgrims zich (tijdelijk) zouden afschei-
den van de groep om het bewuste bord 
op te sporen. Na zo’n drie kwartier kwa-
men zij echter onverricht ter zake terug 
en gingen wij alsnog op weg langs de ge-
plande route. Het werd een prachtige 
dag, met volop zon. Het zonlicht zorgde 
voor prachtige doorzichten in het bos en 
letterlijk schitterende beekjes en bloe-
menvelden. 
Een kilometer of 10 voor de Duits/Franse 
grens wisten wij toch  nog een echt 
(groot en lekker) stuk taart te scoren bij 
de koffie, waarna wij het laatste stuk 
naar Sarreguemines liepen in een glooi-
ende omgeving met fraaie vergezichten. 
Eenmaal in Saargemünde (want zo noe-
men de Duitsers het) aangekomen, ble-
ken de laatste loodjes toch weer zwaar 
te wegen. Niemand kon ons vertellen 
hoe wij lopend bij de grensovergang 
konden komen. Uiteindelijk bood de wijd verbreide route 
naar Santiago de Compostella uitkomst. De “schelpen” we-
zen ons de weg naar de rivier “de Saar” en vervolgens door 
de achtertuinen van de bewoners naar Sarrequemines in 
Frankrijk. Na nog een aantal kilometers langs de Saar te 
hebben gelopen kwamen wij tenslotte aan bij hotel Ama-
deus. Daar aangekomen werden wij nog op een bijzondere 
wijze verrast door Evert. Die dacht blijkbaar dat Sarreque-
mines eigenlijk Kaap Finisterre (een rotspunt dichtbij San-
tiago de Compostella) is en gooide zijn oude schoenen, met 
veel gevoel voor drama in een ordinaire “vullusbak”. 
Daarna liep hij de laatste meters naar het hotel op zijn (alle 
twee linker) wandelsokken. Dit unieke tafereel is door ve-
len vastgelegd met mobiel of fototoestel en ook de bewo-
ners van Sarreguemines filmden van harte (en met een 
brede glimlach) mee. Het zou ons dan ook niet verbazen als 
dit gebeuren binnenkort een plaats krijgt in “de vetste 15 
video’s van YouTube”. Na het douchen zijn we op de laatste 

avond nog in de watten gelegd in een restaurant dicht bij 
het hotel.

Stokje overgedragen
Zaterdag 9 april hebben we na het ontbijt het stokje over-
gedragen aan de volgende ploeg. Daarna hebben we nog 
geprobeerd om wat kaarsjes op te steken, maar helaas wa-
ren alle kerken gesloten (of werden verbouwd). Het opste-
ken van de kaarsjes lukte dus niet, maar dat zal alsnog wor-
den gedaan in onze eigen St. Vincentiuskerk. Moe, maar 
voldaan zijn we vervolgens huiswaarts gereden.
Alles overziend kijken wij terug op een zware, maar fan-
tastische wandelweek waarin wij in totaal ruim 136 kilome-
ters hebben afgelegd. Wat daarnaast vooral blijft hangen is 
de opvallende vriendelijkheid en gastvrijheid die wij heb-
ben mogen ervaren in Duitsland, TOP! 
Op naar de volgende bedevaartstocht.

De eindbestemming Sarrequemines (in het Duits Saargemünde) is bereikt.

Door omstandigheden moest de groep van Hein Tol zich 
enkele weken voor vertrek helaas terugtrekken. Onze 
groep bestaande uit Simon Kras, Johan Schilder, Jack Plat 
en Jaap Kwakman heeft deze “wildcard” aangegrepen 
om als invallers deze bijzondere tocht te gaan lopen. De 
voorbereidingstijd, ca. 3 weken, was heel kort en daarom 
hadden we  vooraf weinig tijd om alle routes tot in detail 
uit te stippelen. Zaterdag 9 april was de dag daar, vertrek 

‘s morgens om 02.30 uur richting Sarreguemines waar we 
om 08.00 uur arriveerden om het bedevaartsstokje over 
te nemen van groep 7 onder leiding van John Helsloot.
1e etappe: Sarreguemines naar Sarre 
Union – 9 april
Met de korte nachtrust en nachtelijke reis nog in de benen 
starten we vol enthousiasme met rugzak (8 kg) aan onze 
eerste wandeldag. Gelukkig is het droog met een aange-
name wandeltemperatuur van ca 15-16 graden. Veelal door 
weilanden, over “heel gemene vals platte paden” lopen we 
door het plekje Herbitzheim met eenprachtige. Gelukkig 
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stond tegenover 
de kerk een res-
taurant (wat ook 
open was) waar 
we een kop koffie 
en soep konden 
nuttigen. 
Gesterkt door de 
koffie en soep 
hebben we het 
plan om onze 
tocht te vervol-
gen door een na-
tuurgebied. De 
lokale bewoners 
gaven ons echter 
het advies om dat 
niet te doen om-
dat ze in de prak-
tijk de mensen er 
op hetzelfde punt 
weer uit zien ko-
men als waar ze 
het park in zijn 
gegaan. We slaan 
dit advies niet 
van de hand en 
besluiten onze 
tocht voort te zet-
ten langs de ri-
vier de Sarre, om 
uiteindelijk rond 
16.00 uur in ons 
hotel aan te ko-
men. Dagtocht 
van 26 kilome-
ters.

2e etappe: 
Sarre Union 
naar 
Sarrebourg 
– 10 april
Met een blauwe 
lucht en de zon 
aan de hemel ziet 
het weer er voor 
vandaag weer 
prachtig uit. Na 
een goede nacht-
rust gaan we op-
gewekt van start 
en vervolgen we 
onze tocht eerst 
nog langs een 

klein stukje van de Sarre naar Harskirchen. Bij Harskir-
chen volgen we een stukje fietspad en gaan spoedig daarna 
een natuurreservaat in. De mooie natuur en de stilte 
maakte zoveel indruk op ons dat we onze eerste “misser” te 
pakken hadden. 
Na een rondje van 3 km kwamen we er achter dat we weer 
op dezelfde plaats stonden als 45 minuten eerder. Het ge-
luk was met ons, er kwam een behulpzame Fransman ons 
tegemoet die ons niet alleen vertelde hoe te lopen maar ook 
nog eens met de fiets de weg bleef wijzen. Na een stevige 
lunch in het plaatsje Fenetrange lopen we via de nog over-
gebleven stadspoort het stadje uit verder over voetpaden 
en door pittoreske dorpen om uiteindelijk ons 2e hotel te 
bereiken in  Sarrebourg. Dagtocht van 32 km.
3e etappe: Sarrebourg naar Phalsbourg – 
11 april
Het is inmiddels maandag en we starten onze etappe rich-
ting Phalsbourg. Vandaag een heel afwisselende wandeling 
over bergen en door dalen, door weilanden en natuurge-
bied. 
Lopend in de weilanden waanden we ons af en toe als “her-
ders zonder schapen”. Dolend over de weilanden hoorden 
we in de verte het luiden van kerkklokken en liepen (onbe-
wust) in die richting alsof we daar onze “schapen” terug 
zouden vinden, HOOP DOET LEVEN. Een tocht wat alles in 
zich had behalve……… een plaats waar we een kop koffie 
konden krijgen/drinken.
Met nog 6 km te gaan hadden we de hoop al opgegeven om 
nog een koffietent te zullen vinden. In een klein zijstraatje 
ontdekten we echter een boulangerie/pattisserie en dach-
ten daar de koffie te vinden. Hier ontmoeten we wederom 
een bijzonder mens. Alhoewel deze winkel geen koffie had 
bood de bakker aan om in zijn woning naast de bakkerij 
koffie voor ons te zetten. Zelden smaakte koffie ons zo lek-
ker. 
Deze ruggensteun gaf ons vleugels en al vlug bereikten we 
de stadspoort van Phalsbourg. De weldaden van de afgelo-
pen dagen moesten we dankbaar voor zijn en hebben 
daarom wat kaarsjes ontstoken in de kerk van Phalsbourg. 
Dat het geen vanzelfsprekendheid is dat restaurants in 
deze tijd open zijn hebben we die avond gemerkt. Na ver-
schillende rondjes door Phalsbourg …… geen restaurant te 
vinden wat open was. Uiteindelijk hebben we dan een 
kleine snackbar kunnen vinden waar we nog wat fastfood 
konden eten. Dagtocht 23 km.
4e  etappe: Phalsbourg naar Wasselonne 
– 12 april
We verlaten Phalsbourg via een wandelpad om de natuur 
op te zoeken. Eenmaal in de ongerepte natuur kijken we 
onze ogen uit, wat heeft dit deel van Frankrijk een schoon-
heid. Na enkele kilometers worden onze wandelpaden wel 
heel erg smal en moeilijk begaanbaar. Ook de GPS heeft 
inmiddels geen ontvangst meer waardoor we besluiten te-
rug te keren en ons beginpunt van de bospaden weer op te 
zoeken. 
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Uiteindelijk  7 km gelopen en waren we weer terug bij af, 
pffffffff. Wat later pakken we de draad weer op en gaan we 
(met rugzak) het Park Noord Vogezen in achter een groep 
militairen (zonder rugzak) aan. Ook in dit vervolg kwam de 
gewenste route niet helemaal overeen met de werkelijk-
heid. Het gevolg was nog een extra lusje van ca 4 km wan-
delen, foutje bedankt. Na zo een tocht ben je wel heel blij 
als de dag volbracht is na bijna 39 km.

5e etappe: Wasselonne naar Molsheim – 
13 april
Na vier dagen met ideaal zomerweer te hebben gelopen 
moesten we deze dag genoegen  nemen met regen. Geluk-
kig was deze dag onze kortste wandeldag maar kunnen we 
ons nu wel voorstellen hoe het is om met regen te mogen/

moeten wandelen. 
Voorgangers van ons hebben dit helaas erger moeten erva-
ren. Met de finish van onze wandeltocht in Molsheim in het 
zicht was deze dag van 17 km, voor ons een mooie dagaf-
stand om ‘s middags nog even in Strassbourg te kunnen 
kijken. ‘s Avonds hebben we onze wandeldagen afgesloten 
in een typisch Frans restaurant met een lekker diner op 
een pittoresk plein in Molsheim.
Als invallende groep hadden we helaas weinig voorberei-
dingstijd en hebben we zeker niet altijd de mooiste routes 
gelopen maar wel alles ervaren wat een pelgrimstocht in 
zich kan hebben. Een fantastische ervaring rijker met ge-
lukkig ideale weersomstandigheden.
Inmiddels is het donderdag 14 april en geven we het be-
devaartestafettestokje over aan Ploeg 9 onder leiding van 
Kees Smit (Vais) en keren wij terug naar Volendam.

Regenpakken aan en uit voor groep 
9 van Molsheim naar Guebwiller
De Voettocht van Volendam naar Barcelona was voor 
groep 9 van Molsheim naar Guebwiller in Frankrijk (El-
zas) van donderdag 14-04 t/m maandag 18-04-2016: Jack 
Schilder Bibber, Eric Bun Veerman, Kees Smit (Vais), 
Jaap Veerman (Dekker), Theo Tol (Gortzak), Martin 
Lautenschütz, Paul Moormann en Simon Veerman (Ats).
De nacht is nog maar een uur oud als Jack de motor van het 
busje start om de rest van de ploeg thuis op te halen. Na een 
vluchtige afscheidskus duiken we een voor een het busje 
in. Bij Jaap is het zeer onverwacht nog donker. Jaap en 
Lidy hebben meer tijd nodig om afscheid van elkaar te ne-
men. Met enige vertraging rijden we het dorp uit. Zo’n 
kleine tegenslag brengt ons niet van de wijs, wetende dat 
de eerste beloning zich al na drie uur aan zal dienen. Onder-

weg nemen we een koppie in een Duits wegrestaurant en 
Kees tovert de eerste beloning, een Dikke Koek van zijn 
lieve vrouw Marian, uit zijn rugtas, die gelijk een kilo lich-
ter is. De eerste dag is bij deze geslaagd. Na een voorspoe-
dige autorit komen we om 07.00 uur in Molsheim aan waar 
Jaap Kwakman en de zijnen ons op het plein op staan te 
wachten. Ze hebben voor ons een ontbijt geregeld in hun 
overnachtingshotel. Na de overdracht nemen wij afscheid 
van elkaar en zijn we op onszelf aangewezen. 

Dag 1: van Molsheim naar Barr
Hoewel de digitale informatie op ieders telefoon ons regen 
had voorspeld krijgen we toch wat we verdienen. Het lijkt 
een prachtige dag te worden. Even snel nog wat inslaan bij 
de bakker en slager, een laatste routecheck en we zijn klaar 
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voor vertrek. Om 09.15 
uur verlaten we het 
prachtige Molsheim, de 
plaats waar de even 
prachtige Bugatti van-
daan komt. Door dit deel 
van de Elzas loopt de 
GR5 route welke hele-
maal naar Santiago de 
Compostella loopt. Deze 
Grand Route is zwaarder 
dan een gemiddelde wan-
delroute maar wij gaan 
deze uitdaging niet uit de 
weg en zullen hem daar 
waar mogelijk oppikken. 
Onze bilspieren worden 
dan ook gelijk getest, het 
gaat pittig omhoog, o.a. 
door de wijnvelden waar 
deze streek bekend om 
staat. De jassen zijn in-
middels uitgegaan. De 
weergoden zijn ons wel 
erg gunstig gestemd, als 
dat zo maar blijft.  On-
derweg vallen we van de 
ene verbazing in de an-
dere. Alle dorpjes lijken 
zo uit een Anton Pieck-
boek gestolen te zijn. 
Rond de klok van 12 be-
sluiten we neer te strij-
ken in het plaatje 
Boersch waar we onze 
zelf meegebrachte stok-
broden onder de toe-
gangspoort van dit even-
eens schilderachtige 
plaatsje nuttigen om 
vervolgens door te stie-
felen. Na nog een koppie 
en het altijd welkome co-
laatje in Ottrot trekken 
we hem door naar Barr, 
de temperatuur daalt en 
het begint rustig aan te 
regenen. Er moet toch 
iemand in de ploeg zitten 
die de goden heeft uitge-
daagd. Hoewel de GR5 
paden strak omhoog 

gaan en glad worden, redden we het toch om reeds om 
15.30 uur onze eindbestemming binnen te lopen. De tweede 
beloning van de dag wordt voor ons door een lieftallige 
dame ingeschonken evenals de derde en vierde. De noodza-
kelijke douche en de befaamde Franse keuken, kunnen niet 
voorkomen dat de gemiste nacht ons op gaat breken, rond 
9.00 uur liggen we plat, de eerste 22 km zitten erop. Tot 
morgen.

Dag 2: Van Barr naar Chatenois

Vroeg op bed gaan heeft zo zijn voordelen. Iedereen is fris 
en staat te popelen. Het ontbijt is zeer uitgebreid met al-
lerlei soorten jam, vleeswaren  en eieren op vele manieren, 
zoveel je maar wil. We starten rustig aan om 09.00 uur 
want volgens onze kaartlezers valt ie mee vandaag. Het is 
jammer dat de dag een beetje regenachtig begint. Het eer-
ste deel loopt wederom door de wijnvelden alleen deze 
maal nog grootser en weidser dan we gisteren hebben ge-
zien. Dit is het grootste wijngebied van Frankrijk, wijnran-
ken zover het oog kan zien. Mocht er nog iemand zich af-
vragen waar komt nou al die wijn vandaan, die komt dus 
hier vandaan. Het blijft nat dus de regenpakken kunnen 
jammer genoeg nog niet uit. We blijven goed gemutst en 
via het sprookjesachtige Mittelbergheim komen we in And-
lau, waar we, zoals een goed pelgrim betaamt een kaarsje 
branden in de plaatselijke kerk, waar ieder zijn eigen in-
tentie bij heeft. 
Vanuit de kerk is het gelijk een straffe klim omhoog via de 
GR route. Een klim van 500 meter met een druilerig regen-
tje, een glibberige ondergrond en rugzakken op. Dat rus-
tige dagje valt best  wel een beetje tegen. Om 12 uur breekt 
het zonnetje echter door en de regenpakken kunnen weer 
uit. Boven aan de berg genieten we van het magnifieke uit-
zicht en van de, door Paul, rijk belegde stokbroden. Na de 
picknick, kunnen de regenpakken weer aan en beginnen we 
aan de, altijd tegenvallende afdaling. Beneden aangeko-
men pakken we eerst een koppie in het dorpje Damlach da 
Ville, de vriendelijk dame vraagt wat we aan het doen zijn, 
haar gezicht spreekt boekdelen, “demain il pleut toute la 
jour”, morgen regent het de hele dag.  Omdat we er toch 
niets mee kunnen deert het ons (nog) niet. We zetten in 
naar onze eindbestemming van vandaag, Chatenois. Totaal 
25 km, achteraf best wel een onverwacht zware trippel en 
ons hotelletje blijkt ook minder luxueus dan gedacht, maar 
ja we zijn tenslotte pelgrims. We besluiten buiten de deur 
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te gaan eten. We ontmoeten een ietwat verstrooide zwer-
ver uit Utrecht die al vier maanden zijn onderkomen heeft 
gevonden onder de blote hemel in de Franse bossen. Wij 
waren de eerste die hij in al die tijd sprak, we hebben hem 
iets te drinken aangeboden en zijn verhaal aangehoord, de 
Heer heeft vreemde kostgangers. Na wederom genoten te 
hebben van de Franse kookkunst  hebben we ons om 10 uur 
in onze stapelbedjes geworsteld!.

Dag 3: Van Chatenois naar Zellenberg 
We hebben allemaal  een beetje minder geslapen vannacht 
en het ontbijt was wel zéér karig We vertrekken net na ach-
ten. We hopen dat de bezorgde dame van gisteren geen ge-
lijk krijgt. Hoewel, het regent al dus de regenpakken kun-
nen weer aan. Siem heeft een mooie route gepland en we 
zijn nog even gretig als de eerste dag. Door al die regen 
van de afgelopen dagen wordt de GR5 niet makkelijker, we 
zijn gelukkig goed getraind en bijten ons door de stijgende 
en dalende kleipaden heen. Daar waar mogelijk pakken we 
op het juiste moment een adem-
pauze. Jack grijpt deze gelegen-
heid aan om ons op de hoogte 
brengen van een nieuwe ontdek-
king, een plant waar een mens 
maar enkele minuten onder kan 
zitten waarop de dood volgt, de 
Pegassus Penaria, een waterle-
lie. Niet bij iedereen valt het 
kwartje. Rond half 1 breekt zeer 
onverwacht de zon door terwijl 
wij aan de poorten staan van een 
prachtig dorp Ribeauville waar 
het volgens Kees Vais goed lun-
chen is. 
We nemen dan ook de tijd en 
strijken neer op een uitnodigend 
terras en laten ons verwarmen 
door de spaarzame zonnestralen van vandaag. Kees heeft 
ons niet teleurgesteld, hij had kroketten beloofd maar wat 
we voorgeschoteld kregen overtrof een ieders verwach-
ting: Tres délicieux. Op, een meegekregen advies, van ons 
Volendammer wijnboertje Fred de Boer struinen we Ri-
beauville af naar het Wijnhuis Sipp. Wel gevonden maar we 
kunnen hier helaas niet proeven, alleen per partij kopen. 
Maar een vervangend wijnkeldertje is snel gevonden, het 
niet onbekende Bacchus. We kunnen ons echter nog niet te 
veel laten gaan want we zijn nog niet op onze eindbestem-
ming Zellenberg. Dat blijkt een wijs besluit want de zui-
gende klei blijft onze metgezel tot de eind van de dag. Na-
dat een plaatselijke wijnboer onderweg nog de tijd voor 
ons neemt om uit te leggen hoe de drab, door middel van 
bevriezing, van de wijn gescheiden wordt kunnen we te-
rugkijken op weer een dag, die tot zover van alle geneug-
ten was voorzien. Als we om 16.30 uur in het hotel aanko-
men verlossen we de hotelier van de paar pilsen die hij nog 
rijk is om vervolgens over te gaan op zijn eigen Pinot Gris. 
We laten de keuze voor de avondmaaltijd compleet aan 
hem over, gezien zijn postuur moet dat te vertrouwen zijn. 
Hij beschaamt het niet. Na nog een nog paar lekkere wij-
nen vallen we moe maar met een tevreden gevoel rond half 
10 weer in slaap. We zijn het er dan ook over eens dat de 

wilde haren vervangen zijn door grijze.

Dag 4: Van Zellenberg naar Colmar
De morgenstond heeft goud in de mond, we zijn weer vroeg 
van de partij, om 7 uur is iedereen weer wakker, en na een 
heerlijk ontbijt gaan we om half 9 weer van start richting 
Colmar. De regenuitrusting moet helaas van meet af aan 
weer aan. Het is volgens Siem en Kees maar 15 km, dus we 
kunnen rustig aan doen. Wanneer hebben we dat meer ge-
hoord? De bedoeling is om zo vroeg mogelijk in Colmar, 
onze grootste plaats tot nu toe, aan te komen om zijn vele 
bouwwerken te bezichtigen. Op weg naar het eerste dorp 
passeren we, naar men zegt, het mooiste dorp van de Elzas, 
Riquewihr wat ook zo bleek te zijn. We hebben hier even 
rondgelopen en een koppie gedronken en dan weer verder 
naar Colmar. Het wordt weer een dag van regenpakken 
aan en uit. En wederom blijkt Colmar toch verder te zijn 
dan we gepland hadden. 
Het nadeel van een grote stad is dat het ook een grote bui-

tenwijk heeft. Vanaf de aan-
komst hebben we nog 2 uur moe-
ten lopen om het centrum te 
bereiken. Uiteindelijk is het 
weer 24 km geworden met schit-
terende uitzichten wair je je eige 
niet loof an kenne kijke. Om half 
4 hebben we eindelijk het cen-
trum van Colmar bereikt. Gelijk 
douchen en de stad bezichtigen, 
maar ditmaal zit het weer echt 
tegen. De regen valt met bakken 
naar beneden en het is koud en 
we zijn er niet goed op gekleed.  
De enige mogelijkheid die Col-
mar dan biedt is eten en drinken, 
laten we nu in beide geoefend 
zijn. De avond wordt voor ons 

memorabel, ditmaal zijn het niet bil- en kuitspieren die het 
werk moeten doen, de kaken kunnen zoveel lachsalvo’s am-
per verwerken. Daarnaast komen we er achter dat onze 
toekomst er veel  rooskleuriger uitziet dan menigeen had 
gedacht. De Bun kan zijn geluk niet meer op en dat laat hij 
het hele café weten. Voor de Franse taal  hoef je niet te 
hebben gestudeerd. Zijn mimiek werkt aanstekelijk. He-
laas voor jullie, what is said on the road, stay on the road. 
We laten ons om 10 uur, nog gelukkiger als voorheen, af-
zakken, Colmar bezichtigen we volgende keer wel.
Dag 5: Slotdag van Colmar naar 
Guebwiller
Het gelukzalige gevoel over de toekomst is nog niet bij ie-
dereen verdwenen. Iedereen zit aan het ontbijt met een 
glimlach van oor tot oor, we hebben in Colmar genoten en 
Colmar heeft van ons genoten. Het ontbijt laat wederom 
niets te wensen over en om 8.30 uur rechten we onze rug 
voor de laatste etappe. De laatste dag wordt een zware 
tocht, ruim 30 km over de GR route. Het regent en het ziet 
er niet naar uit dat dit van korte duur is. De eerste 10 km 
zijn nog vlak langs de rivier de Fecht, dus daar kunnen we 
tijd winnen. We maken dan ook gelijk tempo.  We slaan het 
advies van Jack om in de eerste supermarkt (met een Boon 
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Edam-deur) proviand in te slaan voor onderweg, in de 
wind. Zodra de GR5 in beeld komt duiken we de ber-
gen weer in. We moeten 520 meter klimmen. Het blijkt 
al snel dat het een grote vergissing is geweest om de 
raad van Jack te negeren. We komen wel door dorpen 
maar op Lundi (maandag) blijkt alles gesloten. De pa-
den worden steeds moeilijker te nemen en het gaat 
stappie voor stappie. We schieten niet erg op. Het zijn 
de uitzichten die ons op de been houden. 
Deze blijven onuitlegbaar. Om half een nog steeds 
geen koppie kunnen scoren of even kunnen zitten om 
de benen rust te gunnen, heavy stuff, dus nog even af-
zien tot het volgende dorp maar ook hier worden we 
geweigerd in het café. Wellicht zijn we te vies, wie zal 
het zeggen maar voor het eerst ligt de term, kl… Fran-
sen op een ieders lippen, Onderweg nog wat dorpjes 
aangedaan maar niets is er open, dan maar gelijk door-
stampen naar het eindpunt. Om 5 uur komen we na een 
vermoeide maar trotse dag aan in Guebwiller. De zon 
breekt gelijk door. De volgende groep, Edwin Bond, is 
reeds gearriveerd en haalt ons toeterend in.

Overdracht van estafettestok
De overdracht van de estafettestok vindt plaats onder 
een strak blauwe hemel, ze zullen het wel verdiend 
hebben en hopen dat het zo voor hen blijft. We beslui-
ten om de avond samen af te ronden in ons hotel. De 
eigenaar schat ons op de juiste manier in. We mogen 
gebruikt maken van zijn gitaren, waarop Martin, Siem 
en Theo hun muzikale talenten laten horen. Er wordt 
uit volle borst meegezongen, zelfs door de Duitse gas-
ten. Wederom een onvergetelijke avond en voor ons een 
mooie afsluiter en voor groep 10 een mooie start. We heb-
ben in  totaal ongeveer 130 km gelopen, en zien uit naar de 

volgende tocht. Wij danken de organisatie voor deze prach-
tige, zware, maar o zo gezellige week.
Groetjes, Groep 9 de Pieterpadmannen.

Weergoden waren groep 10 gunstig 
gezind van Guebwiller naar Clerval

Samenstelling groep 10: Edwin Bond, Hans Veer-
man, 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 gezel-
schap. Daarna reden we vrijwel in één ruk door naar Col-
mar. 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 vol-
gende dag. Toen we Guebwiller binnenreden zagen we di-
rect de vorige groep van Kees Smit (Vais) met o.a. Paul 
Moormann en Martin Lautenschütz. Zij liepen op dat mo-
ment hun laatste meters. Na onze spullen te hebben weg-
gebracht reden we met het busje naar het hotel van de vo-
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rige 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 met-
een 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 pro-
blemen 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 da-
len en uiteindelijk 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 War-
der 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 ge-
lukkig 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 stad-
jes in een dal liggen. Vandaag de kortste etappe en dat von-
den onze benen niet erg na de etappe van gisteren. Het was 
weer de hele dag door stijgen en afdalen, waardoor de ge-
middelde 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 schuld-
gevoelens te negeren en ons ten volle te laven aan 20 gra-
den, koude biertjes en een bubbelbad. Het diner bleek ook 
nog eens voortreffelijk. 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 er-
achter dat we vooraf een misrekening hadden gemaakt. 
Wij wilden per se via de Grand Ballon lopen en qua afstan-
den leek het allemaal prima te doen. We hadden echter niet 
gekeken naar de gemiddelde afstand die we per uur  kon-
den 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 bos-
sen achter ons. Een welkome afwisseling. Na een lange dag 
wandelen kwamen we rond 16.30 aan in Belfort. We moes-
ten nog 6 km door de stad, maar gelukkig was er een groot 
park. Belfort bleek een prachtig mooie stad met veel leven-
digheid, mooie gebouwen en jonge mensen, pleinen en ter-
rassen. 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 slaap-
kamers 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 industriege-
bied. Aan het begin van de middag kwamen we in een 
dorpje van niks en hadden we het geluk dat er een bakke-
rijtje 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 te-
vens 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 
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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. Nie-
mand had meer zin om de stad in te gaan, dus we hebben 
het diner genoten in het hotel en zijn vroeg naar bed ge-
gaan, wederom rond 22.00. 
Dag 5: van Montbeliard naar Clerval (29 
km)
Deze laatste dag hebben we ons een stukje laten wegbren-
gen omdat we anders 40 km hadden moeten lopen waarbij 

we o.a. een landingsbaan voor vliegtuigen hadden 
moeten oversteken. We konden vooraf al geen wan-
delkaart vinden van dit gebied, achteraf begrijpe-
lijk 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 pon-
cho’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 laat-
ste dag weinig meer genoten. Om 15.15 hadden we 
er 29 (!) km opzitten en kwamen we aan in onze eind-
bestemming Clerval, een mooi plekje prachtig gele-
gen aan een rivier. Er was echter ook hier geen ster-
veling 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 ho-
tel te wachten tot het 19.00 werd. 

Overdracht van het 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 ner-
gens 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.

Etappe 11: Van Clerval naar Dole (Frankrijk)
Na een maandenlange intensieve training vertrok-
ken wij op zaterdag 23 april om 05.00 uur uit Edam-
Volendam met 7 vrouwen met name: Alida Kroon, 
Linda Koning-Tol, (beide zeer goede chauffeuses 
en gezellig), Lydia Brinkkemper-Kwakman (lief 

en gezellig), Thea Molenaar-Brinkkemper (groeps-
hoofd en gezellig), Marja Tunk-Oudejans (Edamse 
en gezellig), Symfa Veerman-Brinkkemper (welbe-
spraakt, praktisch en gezellig) en Karin Veltman-
Hoogland (van alles wat behalve Edamse )

De hotelovernachtingen waren gereserveerd 
door Marja, de wandelroutes uitgeprint ook 
door Marja, We gaan op pad! Het was koud en 
regenachtig en de weersvoorspellingen voor 
de rest van week zagen er ook niet zo goed uit 
voor de Jura, het gebied waar wij moesten lo-
pen. Na een ritje van ± 3 uur hielden we een 
plaspauze en kwam de zelfgebakken kokos-
koek van Marja te voorschijn. Ook de koffie 
was van huis uit meegenomen dus hadden we 
meteen al onze eerste gezellige picknick wel-
iswaar in de bus van Molenaar vanwege het 
slechte weer. We reden richting Nancy en we 
besloten die stad te vereren met ons bezoek. 
De bus werd geparkeerd naast een terrein 
waar een enorme kermis was opgebouwd, het 
was gratis want de parkeerautomaat was bui-
ten werking. Nancy is een prachtige zeer oude 
stad met een prachtig “gouden centrum” we 
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hebben wel veel gezien maar niks gekocht want dat moet je 
de hele week meeslepen in je rugzak. Weer terug bij de 
parkeerplaats bleek dat de bus was “ingeparkeerd” door 
een vriendelijke Fransman/vrouw maar dankzij de voor-
treffelijke stuurkunst van Linda en Alida was dat totaal 
geen probleem. Daarna reden we richting Mancenans waar 
we onze eerste overnachting hadden in Chambre d’hotes 
La Clariere. De overdracht van het estafettestokje was in 
Clerval waar we werden verwelkomt door groep 10 o.l.v. 
Edwin Bont. Heerlijk gegeten, zeer gezellige avond gehad 
en met een taxi terug naar Mancenans, vroeg naar bed 
want de volgende ochtend begon onze eerste wandeltocht.

Zondag 24 april: Mancenans – 
Baume-les-Dames (26 km maar 
het werden er 34)
07.30 uur ontbijt in de woonkeuken van het echtpaar waar 
we logeerden. Een Chambre d’hotes is eigenlijk een soort 
B&B maar wel erg goed verzorgd. Om 08.30 uur gingen we 
van start richting Clerval. Het weer was goed maar wel 
koud. Inmiddels was er een app gedownload op 2 telefoons 
genaamd Maps.me, die ons moest leiden langs prachtige 
wandel/fietspaden dus waren we er van overtuigd dat we 
niet verkeerd zouden lopen. In Clerval scheen de zon en de 
Boulangerie bleek open te zijn dus werden er lekkere 
broodjes gekocht voor de lunch onderweg, de koffie had-
den we meegekregen van de “B&B”. Prachtige wandel-
route langs de zeer snel stromende rivier Le Doubs. Langs 
de route kwamen we een paar omgekapte boomstammen 
tegen alwaar we een gezellige picknick hadden. We ver-
volgden onze route langs de rivier en de zeer hoge bergen 
zonder al te veel problemen. Baume-les-Dames lag rechts, 
hoog tegen een heuvel aangebouwd, aan de overkant van 
de rivier, even rechtsaf de brug over en ons doel was be-
reikt dachten wij. Links van de brug 
vonden we echter een bord met de 
naam van ons hotel “Auberge des 
Moulins” 10 minuten. Dit bleken dus 
10 minuten met de auto te zijn en dat 
is dan +/- een uur te voet langs de 
vangrail van een zeer bochtige snel-
weg 5 km buiten Baume-les-Dames 
en de plaatsnaam was Pont des Mou-
lins. Halverwege de route zagen we 
plotseling de Heilige maagd Maria 
verschijnen aan onze rechterhand. Ze 
was in het wit gekleed en deed ons 
denken aan de afbeelding van Maria 
in Lourdes compleet met een paar af-
gedankte loopkrukken van mensen 
die genezen waren. Aangezien nie-
mand daar een foto van heeft ge-
maakt lijkt het erop dat we het ons 
hebben ingebeeld. Ondertussen be-
gon het zachtjes te regenen en we 
werden er niet vrolijker van maar 
eindelijk na de zoveelste bocht was 
daar dan onze Auberge. Nadat Alida 
in het Frans en Duits aan de eigena-
resse had uitgelegd dat het voor wan-

delaars toch wel erg moeilijk en gevaarlijk was om het ho-
tel te bereiken kregen we ons welverdiende 
welkomstdrankje, de kamers werden opgezocht en waren 
van alle gemakken voorzien. Terwijl het leek alsof buiten 
de wereld verging vanwege de heftige regen, genoten wij 
van een voortreffelijke diner waar het idee werd geopperd 
om de volgende keer een klein opvouwbaar trappetje in 
onze rugzak mee te nemen want de badkamers waren voor-
zien van een wel hele hoge wc pot.
Maandag 25 april: Baume-
les-Dames Chalezeule (24 km)
Goed geslapen en om 07.30 uur allemaal aan het ontbijt. 
Hier en daar zijn vanwege de teveel gelopen kilometers 
kleine ongemakken ontstaan zoals een blaartje op de teen 
of een beurzige plek op de rug vanwege de rugzak maar de 
meeste van ons hebben vooral last van “sproezige biene”. 
(Dit is rode uitslag vanwege het schuren van de broek te-
gen je benen door regen en kou). Na het ontbijtbuffet wer-
den de koffiekannen gevuld en de broodjes voor onderweg 
gesmeerd. Omdat we geen van allen zin hadden om weer 
langs die gevaarlijke weg naar Baume-les-Dames te lopen 
besloten we een taxi te nemen die ons netjes afzette op een 
parkeerplaats aldaar. We gingen weer op pad. Het was bit-
terkoud maar gelukkig droog. We hadden een kleine ca-
mera van de LOVE meegekregen voor opnames onderweg 
maar het dingetje wilde niet echt meewerken zodat er 
waarschijnlijk een paar prachtige opnames mislukt zijn. 
Heel erg jammer natuurlijk want de route langs de rivier 
en steeds maar weer die hele hoge bergen was echt fantas-
tisch. Bij De Luz aangekomen vonden we een pittoresk 
parkje met een grote picknicktafel waar onze lunch werd 
genuttigd. Onze wandeling verliep zeer voorspoedig totdat 
het zonnetje het liet afweten. Het werd bewolkter en kou-
der en Marja had last van een zeer pijnlijke blaar. Geluk-

kig stonden er langs het pad dit keer 
2 picknicktafels waarvan er 1 werd 
gebruikt als operatietafel voor naar 
later bleek een flinke bloedblaar. 
Voor de zekerheid gingen de regen-
jasjes en poncho’s aan want het be-
gon toch af en toe te spatten. Einde-
lijk zagen we een bordje met 
Chalezeule 5 km. Rechtdoor dachten 
wij maar na 5 km. was dat het einde 
van het fiets/wandelpad en bleek dat 
we de rivier moesten oversteken via 
een hele lange hoge brug. Aan de 
overkant aangekomen zagen we ner-
gens meer een bordje staan dat ons 
kon leiden naar Chalezeule dus de 
app werd geraadpleegd. Nu bleek dat 
we aan de overkant 5 km terug moes-
ten lopen waarbij we halverwege ook 
nog een afslag naar links misten zo-
dat we op het privéterrein van een 
Fransman terecht kwamen. Weer te-
rug en de afslag werd gevonden in de 
vorm van een heel klein smal paadje, 
steil omhoog en bezaaid met grote 
keien en kleine kiezelsteentjes. Een-
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maal boven op de berg hadden we wel een fantastisch uit-
zicht maar nog geen zicht op ons hotel. Na weer een paar 
kilometer kwam er eindelijk een afslag naar rechts en daar 
was dan Chalezeule. Het hotel was snel gevonden en dat 
was maar goed ook want het begon harder te regenen. Na-
dat we ons hadden geïnstalleerd in de piepkleine salon van 
het hotel, weer de camera bekeken maar het krengetje 
werkte nog steeds niet want de accu was leeg. De reserve 
accu was opgeladen dus het zou de dag erna wel lukken. De 
eenvoudige kamers werden opgezocht ’s avonds konden we 
genieten van een eenvoudig doch voedzaam diner. De 
keuze was simpel: varkens- of lamsvlees maar achteraf 
bleek dat we allemaal hetzelfde kregen voorgeschoteld en 
dat was voor ieder 2 grote stukken varkensfricandeau. De 
extra gelopen kilometers van de dag ervoor en deze dag 
begonnen hun tol te eisen en na een klein afzakkertje in de 
salon gingen we moe maar voldaan naar bed.
Dinsdag 26 april: Chalezeule – 
Besançon (6 km werden er 14)
De dag begon met regen maar na het ontbijt kwam er toch 
een klein zonnetje tevoorschijn. De regenjassen konden al 
vrij snel weer uit en omdat het een soort “rustdag” was 
gingen we rustig op pad. De app werd weer geraadpleegd 
en het was inderdaad maar 6 km dachten wij. De route liep 
over een fietspad dus alsmaar rechtdoor. Heel vaak gepro-
beerd om de camera te laten werken maar hij had nog 
steeds geen zin. Misschien hadden we onderweg een af-
slagje gemist want we bleven maar doorlopen maar uitein-
delijk liepen we toch, na 14 km, zo de stad binnen. Besan-
çon is een prachtige zeer oude stad. Het historische 
gedeelte bevindt zich op een schiereiland gevormd door 
een kronkel in de rivier de Doubs. We 
vonden midden op een plein een 
prachtig kerkje dat open was en daar 
hielden we een kleine pauze voor de 
kaarsjes en ook om weer een beetje 
warm te worden want het was zeer 
koud. In de kerk nog even naar de 
niet meewerkende camera gekeken 
en alsof er wonder geschiedde: Hij 
deed het weer. Dit dankzij de gedul-
dige vingers van ons groepshoofd 
Thea. We besloten te gaan lunchen en 
daarna zouden we wel zien. Na de 
lunch wilden we de kathedraal bezoe-
ken maar die bleek gesloten te zijn. 
Wel vonden we het geboortehuis van 
de bekende Franse schrijver en poli-
ticus Victor Hugo. (schrijver van o.a. 
Les Miserables). Omdat we door een 
kleine smalle glazen deur naar bin-
nen moesten met 7 rugzakken op de rug besloten we om 
niet naar binnen te gaan. De straten waren inmiddels spek-
glad geworden door de regen dus om dan met die rugzak op 
naar boven te lopen voor een bezoek aan de citadel was ook 
geen optie. Het hotel werd opgezocht en dat was maar goed 
ook want het weer werd slechter en slechter. ‘s avonds toch 
nog door de stromende regen een Italiaans restaurant op-
gezocht en vroeg naar bed want we moesten nog 2 lange 
dagen lopen.
Woensdag 27 april: Besançon – 
Ranchot (22 km werden er 30)
KONINGSDAG. 07.30 uur ontbijtbuffet met een echte 
Oranjezon aan de hemel! De gevoelstemperatuur was ech-
ter -4 dus onder onze oranje shirts droegen we voor de ze-
kerheid een sweater. De app werd weer geraadpleegd en 
we moesten gelijk klimmen. Heel veel klimmen. Op de een 
af andere manier lukte het ons niet om de stad te verlaten 
omdat de app een wandelroute rondom de stad aangaf. We 
kwamen er dus achter dat deze app uitgerekte of te wel 
“elastieken” kilometers aangaf. Uiteindelijk kwamen we 
boven in een buitenwijk waar een bord stond met een aan-
tal prachtige routes door de bossen. Door de hevige regen-
val de avond ervoor waren de bospaden echter veranderd 
in heftige modderpoelen. Geen doorkomen aan, dus langs 
de bermpjes en tussen de bomen door heel voorzichtig je 
weg zien te vinden en daarbij ging het ook vaak steil om-
hoog en naar beneden. We hadden toch wel op een gegeven 
moment het idee dat we nooit meer uit dit bos zouden ko-

men maar uiteindelijk belandden we boven op een berg op 
een asfaltweggetje wat weer heel steil afliep naar beneden. 
Heel voorzichtig dalen want we hadden een rugzak op dus 
heb je al gauw de neiging om veel te snel te lopen en dan rol 
je als het ware vanzelf wel naar beneden. Eenmaal bene-
den kwamen we erachter dat we bij het verkeerde dorpje 
waren aangekomen dus toch verkeerd gelopen. Even een 
klein pauze ingelast bij een bushalte, het weer werd slech-
ter dus na een klein hagelbuitje toch maar weer doorlopen. 
De zon kwam weer tevoorschijn en na veel klim- en daal-
werk kwamen uiteindelijk in Saint Vit. Het venijn zat weer 
in de staart want we moesten toch nog 7 km maar het was 
inmiddels gelukkig wel wat warmer geworden. Eenmaal 
bij ons hotel in Ranchot aangekomen bleek het gesloten te 
zijn. Nergens een teken van leven dus besloot Thea naar de 
overkant van de weg te lopen waar zij een bord zag staan 
met Auberge. Dit bleek een soort camping te zijn met sta-
caravans waar we wel konden overnachten maar zonder 
enige vorm van comfort. Gelukkig kwamen de eigenaren 
van ons hotel aangereden en konden we inchecken. Het 
restaurant van het hotel bleef echter wel gesloten en aan-
gezien dit het enige restaurant in het gehucht was besloten 
we om te dineren in de cafetaria van het hotel. Ons diner 
bestond uit patat en stokbrood belegd met hamburgers en 
werd achter onze rug bereid door een hele vrolijke inwo-
ner van het voormalige Joegoslavië. De huiswijn smaakte 
bijzonder goed en wij hebben op een wel heel bijzondere 
manier Koningsdag gevierd. Al met al een zeer avontuur-
lijke maar gezellige dag.

Donderdag 28 april: Ranchot – Dole 
(21 km het werden er 27)

07.30 uur ontbijt. De zon schijnt volop 
en we gaan vol goede moed weer op 
pad voor onze laatste 21 km. Na een 
karig ontbijt besluiten we om brood 
en fruit bij de bakker te kopen voor 
onderweg, de koffie kregen we nog 
wel mee van onze hoteleigenaar. We 
lopen weer langs de rivier met rechts 
van ons hele hoge bergen waar hele 
mooie huizen zijn tegen aan zijn ge-
bouwd en zelfs opgebouwd. Doordat 
de accu van de camera er steeds 
werd uitgehaald na diverse filmopna-
mes, sparen we de batterij en dat 
werkt perfect. Prachtige route en na 
7 km kunnen de jassen zelfs uit. Na 
10 km komen we 2 picknickbanken 
tegen waar wederom wordt genoten 
van het heerlijke Franse stokbrood. 

Het wordt een bijzondere gezellige wandeling, wel langs 
hele lange fiets- en wandelpaden. Het idee om de volgende 
keer een klein opvouwbaar fietsje of Segweetje mee te ne-
men is zo slecht nog niet. Dole is in zicht. Maar laten we de 
dag niet prijzen voordat het avond is. Eenmaal in Dole aan-
gekomen kijken we onze ogen uit. Je stapt zo in de Middel-
eeuwen. Bij het geboortehuis van Louis Pasteur aangeko-
men, waar we ook niet naar binnen kunnen met onze 
rugzakken, besluiten we om de app weer te raadplegen om 
ons hotel te vinden. Weer een tegenvaller, ons hotel ligt in 
een buitenwijk +/- 5 km verder. Het pad loopt langs de ves-
tingmuur met plotseling een bocht naar links en rechts al-
waar we ergens op een landweggetje uitkomen. Even ver-
der houdt het pad op en moeten we over een paar keien 
klauteren om aan de overkant van het water te komen. Sur-
vival avontuurtje en dat alles met een rugzak. (ook maar de 
volgende keer een klein opvouwbaar bruggetje meene-
men). Daarna door een omgeploegde akker en dwars door 
een weiland met nog steeds geen zicht op ons hotel. De app 
gaf aan nog 500 meter en dat bleek via een smalle landweg 
met rechts van ons weer een zeer steil padje omhoog. Plot-
seling stonden we aan de rand van een snelweg met aan de 
overkant ons hotel L’imprevu, wat betekent Het Onver-
wachte, en dat was het ook. Dit hotel bleek dus op donder-
dag gesloten te zijn maar ze hadden de achterdeur los gela-
ten en onze sleutels hingen klaar. Na een welverdiende 
douche besloten we de bus naar Dole terug te nemen voor 
ons gezamenlijke diner en de aflossing met groep 12 o.l.v. 
Bruin Zwarthoed. Na de overdracht van het estafettestokje 
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en de gebruikelijke foto’s konden 
wij onze wandelweek afsluiten 
met een bijzondere gezellige 
avond.
Vrijdag 29 april: Dole 
– Volendam
Omdat er nog steeds niemand in 
het hotel aanwezig was hadden 
we de avond ervoor besloten om 
rond 06.30 uur op deze dag te 
vertrekken. Het ontbijt hebben 
we genuttigd in een wegrestau-
rant en de reis terug verliep zeer 
voorspoedig dankzij onze 2 fan-
tastische chauffeuses, Linda en 
Alida. 16.30 uur waren we in Vo-
lendam en we kunnen terug kij-
ken op een toch wel avontuur-
lijke maar zeer gezellige week. 
In totaal hebben we 129 km gelo-
pen. Onze dank gaat uit naar de 
organisatie en garage Molenaar 
voor de luxe bus.
De dames van groep 11.

Etappe 12: Dole-Tournus zorgde 
voor geweldige 

wandelweek
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 badderen. We 
waren dik bijtijds in ons eerste hotel, in Dole. Zoals in 
de NIVO al te zien en te lezen is geweest vond de aflos-
sing 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 blij-
ven zitten. Na de lunch vervolgden we onze weg naar 
Chaussin. We kwamen op een prachtige route door de na-
tuur terecht die leek op die in de “Haute Fange” in België 
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waar we al eerder hadden gelopen. Hoewel we een kilome-
tertje of 3 langer hadden gelopen dan verwacht was dit was 
een dag zonder afzien, ofwel met 2 vingers in de neus. Ver-
volgens moesten we terug naar Dole met ons eigen vervoer 
omdat er in de hele omgeving van Chaussin geen hotel te 
vinden was voor 12 personen.
Zaterdag 30 april: Chaussin naar 
Charette-Varennes
Na een goed ontbijt gingen we goed gemutst op 
pad. De zon liet zich nog steeds zien, de omge-
ving 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 gin-
gen 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 ho-
tels 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 be-
gaanbaar en vrij vlak. Rond 12:30 uur vonden we een ogen-
schijnlijk 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 bezem-
wagen bestuurde nog de barmhartige Samaritaan uitge-
hangen. Een Duitser, waarvan hij dacht dat dit de eigenaar 
van die boerderij was, was met een grote camper vastgelo-
pen in een greppel van zo’n klein rotweggetje. Deze werd 
langs verschillende boerderijen vervoerd tot er een gevon-
den 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 pau-
zes 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 uur ar-
riveerden.

Maandag 2 mei: 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 die 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 naar toe gedi-
rigeerd 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 onvol-
doende 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 aanvanke-
lijk 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. On-
derweg 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 be-
kende 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, waarbij beide bus-
sen 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. 
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Groep 13: Jack Bont, Cornel  Zwarthoed, Karina Bont, Mi-
randa Zwarthoed, Michelle Bont, Kelvin Zwarthoed, Amy 
Bont en Tommy Zwarthoed. Na maanden van voorberei-
ding is het dan eindelijk 3 mei, de dag dat we vertrek-
ken voor ons deel van de voetreis naar Barcelona. Wij lo-
pen samen met onze kinderen van Tournus naar Nantua.  
Een tocht van zo’n 135 km die we in 5 dagen proberen 
te volbrengen. Met zo’n 36 geplastificeerde routekaar-
ten, gemaakt door onze navigator Cornel, zal het zeker 
niet liggen aan de voorbereiding. Wij besluiten om deze 
keer in tenten te overnachten. Het is toch iets als een 
pelgrimstocht en een beetje ‘bedakken’ hoort erbij. Na 
een investering van zo’n # 5.000,-- is de familie Bont en 
familie Zwarthoed  voorzien van de meeste luxe matras-
sen, 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. Maar vol 
goede moed en met frisse zin vertrekken we met z’n allen 
naar Frankrijk.

De wissel
Om 17.00 uur komen wij aan op de camping van Pont-du-
Vaux. Het zonnetje begint te schijnen. De tenten worden 
als volwaardige kampeerders opgezet en het feest kan be-
ginnen.  De eerste nacht in de tent is het koud. De tempera-
tuur is namelijk onder het vriespunt gedaald, maar dat mag 
de pret niet drukken. 

Om half 9 lossen wij de groep van Bruin Zwarthoed af en 
starten we met onze reis. Met het zonnetje in het gezicht en 
een licht windje in de rug vliegen de kilometers voorbij. 
Wij komen al snel bij onze overnachting aan. Met een lek-
ker roseetje in de hand, genieten we van het heerlijke zon-
netje. De volgende dag vertrekken we met volle bepakking 
naar…… Gelukkig lopen we langs een bakkertje waar wij 
onze kinderen volstoppen met tompoezen. Iets anders zul-
len ze tot het diner niet meer krijgen.

Watervoorraad raakte op
Dit is een zware tocht. In de afgelopen weken is er aardig 
wat (hoeveelheid) regen gevallen in de bossen en daardoor 
is het enorm drassig. Door onze zware bepakking is het lo-
pen extra zwaar. De omgeving is prachtig. Wij komen echt 
wel door dorpjes maar er is werkelijk niets te krijgen. Na-
dat onze watervoorraad op raakt, besluiten we bij een huis 
aan te bellen. Een huis zonder hond is in heel Frankrijk niet 
te vinden. Gelukkig worden we snel begrepen en kunnen 
wij onze weg met flessen water weer vervolgen. Onze kin-
deren klagen niet, maar we zullen een oplossing moeten be-
denken voor de komende dagen. Na vandaag komen we na-
melijk de eerste bergen tegen die zijn uitgezocht door de 
organisatie van de Tour de France. Onder een goed glas 
witte wijn en een heerlijk diner worden de verschillende 
opties besproken.

Rugzakken met de taxi
We kiezen uiteindelijk om onze rugzakken met de taxi te 
laten vervoeren.  In eerdere verslagen hebben we gelezen 
dat andere groepen dat ook doen. Die taxichauffeur kijkt 
wel een beetje raar wanneer we vragen om alleen de tassen 
te vervoeren.  Gekke Nederlanders moet hij hebben ge-
dacht. Zo licht als een veertje vervolgen we ons pad! Een 
wereldplan. De dagen zijn al zwaar genoeg. We komen aan 
op een prachtige camping. Niet alleen de camping is mooi, 
maar de eigenaar komt zo uit een film lopen. Karina zal 
morgenochtend met Greg de taxi regelen.  Het restaurant 
bij de camping heeft pure klasse! Kortom een prachtplek 
en jammer dat we maar één nachtje mogen blijven.

Bergen beklimmen
De taxi wordt via Greg geregeld, en we volgen weer onze 
weg naar….. Wij kopen eerst een tas met stokbroden, een 
grote pot met chocopasta en een paar ons ham. De bergen 
doemen op en we zetten de eerste beklimming in. Op de 
hoogtemeter zien we dat we meer klimmen dan de bedoe-
ling 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. Om half zes 

Etappe 13: Een prachtige week volop 
zonneschijn van Tournus naar Nantua
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komen we eindelijk in het plekje aan waar we onze cam-
ping verwachten. Helaas ligt deze nog op zo’n 4 kilometer 
verder. Dat is toch echt weer een uur lopen. Gelukkig tref-
fen 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 cam-

ping niet te vinden maar omdat het toch nog rustig is be-
sluit de eigenaar ons te voorzien van patat met hambur-
gers.  ’s Avonds, als het zonnetje onder gaat, maken we met 
de kinderen een prachtig kampvuur. Met een goed glas 
rode wijn genieten we van een prachtige avond.

Laatste route naar Nantua
Na een heerlijke nacht waar we wederom worden gewekt 
door de Franse zonnestralen en de sjilpende vogeltjes, be-
spreken 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 mis-
schien 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 
campingeigenaar 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 al-
leen maar naar beneden te lopen over een afstand van 15 
kilometer. Met volle rugzakken is dat al zwaar genoeg. 
We hebben wederom een prachtige route.  Op ons gemak 
lopen we het laatste stuk.  Om 16.00 uur komen we aan op 
ons eindbestemming. Nantua ligt aan een prachtig meer. 
We lossen de volgende groep af en kijken terug op een 
prachtige week, volop zonneschijn. 

Etappe 14: Nantua naar Meyzieu 
met veel ruimte en prachtige natuur
Onze groep bestaat alleen uit mannen (Jack Sille, Kees 
Kriel, Nico Greuter, Kees de Beer, Ben Tumpie en Jaap 
Kluit) en we gaan voor het eerst een etappe wandelen 
in de driejaarlijkse wandelestafette. 

Dag 1: Van het meer van Nantua naar 
Poncin
Een plaatsje aan de rivier de l’Aine in het Franse depar-
tement Rhone-Alpes. We liepen de eerste kilometers 
langs het prachtige meer van Nantua en daarna moesten 
we een kilometer of zes langs de weg lopen (het kon niet 
anders volgens Kees Schokker (van Maart Beer en wij-
len Hein Poppelap). Toen was het tijd voor een koppie 
volgens Jack Sille want die moest even online op face-
book. Dit bleek achteraf een meesterlijke ingeving want 
hierna moesten we de Mont Blanc oplopen, ging de kope-
ren ploert schijnen en kwamen we tot aan Poncin niets 
meer tegen. Daar kwamen we na 25 km om half vier aan. 
Het enige hotel in Poncin dat wij toch nog hadden weten 
te boeken bleek op maandagen pas om 7 uur ‘s avonds 
open te gaan. Gelukkig had de buurman koud bier te koop 
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voor ons, zodat we ons toch wisten te 
vermaken.
Dag 2: Van Poncin naar 
St. Rambert-en-Bugey
Het is een wandeling van 26 kilome-
ter. Wat er nooit bij is verteld is dat 
tussen beide plaatsen 4 keer een 
zware beklimming zat. Na de eerste 
beklimming besloten we in Jujurieux 
een koppie te gaan drinken. Gelukkig 
maar, want dat was de laatste gele-
genheid voor een koppie. Na drie cols, 
waaronder een bijzonder zware GR59, 
zijn we na een stijle afdaling van 7 ki-
lometer om half zes ‘s avonds bij het 
hotel aangekomen. Het was eigenlijk 
geen hotel maar een Chambre d’Hote. 
We hadden na 8,5 uur wandelen en af-
zien echt trek in een glas bier maar de 
eigenaar zei ons in zijn beste Frans 
(de enige taal die hij machtig was): “Ik 
schenk uit principe geen alcohol voor 
8 uur ‘s avonds”. Dat was een zware 
tegenvaller want het dichtstbijzijnde 
café was 2 uur lopen en dat kon bruin-
tje echt niet meer trekken. Er zat 
niets anders op dan tot 8 uur te wach-
ten! Gelukkig maakten de heer en 
vrouw des huizes het vanaf 8 uur hele-
maal goed voor ons. We kregen een 
heerlijk diner voorgeschoteld met de 
lekkerste wijnen en een toetje toe 
(55% alcohol). Dat de nacht moest 
worden doorgebracht op een luchtbed 
mocht de pret niet drukken. We zitten 
nu eenmaal in Frankrijk.

Dag 3: Bui van 6 uur
De derde dag werden wij verwend 
met een topontbijt, waarna we voor 
het eerst de poncho’s konden uitpro-
beren. Het bleek één lange bui van 6 
uur te worden. Met Kees de Beer (in 
de bekende stijl van zijn Ome Jan) 
voorop gingen we voortvarend van 
start met een beklimming van 7 kilo-
meter. Op de top was één boerderij 
gevestigd en dat was de eerste en de 
laatste bebouwing die we deze dag ge-
zien hebben tot de eindbestemming 
van die dag Villebois aan de rivier de 
Rhône. Omdat we werkelijk niets te-
genkwamen waren we om 3 uur al (na 
een gietvergooiing van 6 uur) bij ons 
hotel aangekomen. De eigenaresse 
deed na een paar keer bellen open en 
had geen reservering voor ons. Trou-
wens haar hotel zat op woensdagen 
dicht tot 5 uur. Jack Sille gooide zijn 
niet geringe charmes in de strijd en 
we mochten uiteindelijk toch naar 
binnen en kregen nog een kamer ook. 
Dit keer met echte bedden. De bar 
ging echter pas om 6 uur open want 
dat was altijd zo op woensdagen. Jaap 
Kluit kon daar in zijn beste Frans nog 
een uurtje af krijgen, maar verder 
kon ze echt niet gaan.

Dag 4: Boetedoening
We kijken angstig uit het raam. De 
lucht is pikzwart. Het is echter nog 
droog. We vangen aan om 9 uur en 
vertrekken uit Villebois. We kunnen 
langs de weg naar het zuiden of via de 
dijk van de rivier de Rhône. We kiezen 
voor de dijk. Die is al een tijdje niet 
gemaaid want de gemeente Villebois 
heeft geen ambtenaar van het kaliber 
Kees Kriel in dienst. Daardoor lopen 

we wel 8 kilometer door een meter 
hoog klisnat gras. Zelfs onze Meindl 
schoenen vinden dat niet lekker. Kees 
de Beer krijgt het eerst natte voeten 
want die had zijn wandelschoenen bij 
de Dump gekocht. Gelukkig komt er 
na 8 kilometer een einde aan de kwel-
ling en steken we bij Briord de Rhône 
over richting onze finishplaats St. Ju-
lien de Siccieu. Bij een stop, noodge-
dwongen langs de openbare weg, vra-
gen we een lokale Fransman waar we 
ergens een koppie kunnen krijgen. 
Die gaf aan “niet binnen 10 kilome-
ter”. Dat was een tegenvaller na 4 uur 
wandelen. We hebben echter geen 
keus en lopen door waar in het plaatsje 
Optevoz ons leven wordt gered. Na 25 
kilometer komen we daar aan. Alle 
Snelle Jelle’s en het water al lang op. 
In Optevoz gooide de winkelier net 
haar bakkerijtje dicht. Onder enige 
drang besloot ze ons toch aan wat co-
laatjes, water en Franse “Engelse” 
drop te helpen. Met dat vocht en eten 
wisten we om half zes op ons tand-
vlees St. Julien te bereiken waar Jack 
Sille een reservering had gemaakt bij 
Chambre d’Hote “Soleil et Cacao”. Bij 
aankomst aldaar, werkelijk op een 
idyllische plek maar ietwat uit de 
richting van de bewoonde wereld (km 
of 5), was de eigenaresse niets bekend 
van een reservering. God zij dank 
hadden we onze Pretty Boy Kees 
Schokker bij ons die zelfs het lesbi-
sche stel, dat het werkelijk prachtige 
Chambre d’Hote bestierde, kon over-
tuigen dat we toch echt een slaap-
plaats nodig hadden. Eten was er he-
laas niet voor ons. Met een zakje 
pitjes kom je met z’n zessen ook een 
eind. Het is een bedevaarts 
tocht of niet. In de overtuiging dat we 
nu alle boetedoeningen hadden gehad 
gingen we rustig slapen. Tenminste 
de twee snurkers onder ons. De rest 
bleef wakker.

De vijfde en laatste dag: 
Langs een drukke weg 
naar de eindbestemming
We moesten van de slaapvertrekken 
naar de ontbijtzaal 15 meter door de 
tuin wandelen. We zaten verzopen aan 
het ontbijt. Gelijk even het weer ge-
checkt op onze Iphones en onze bange 
vermoedens werden bevestigd. Dat 
werd de poncho aan de hele dag. Al-
leen Kees de Beer zijn Huawei gaf 
mooi weer aan. Er was dus nog een 
sprankje hoop. Dat sprankje bleek 
niet veel waard. Ook bekeken we nog 
even de route. Het leek er toch op dat 
we na een uur wandelen naar Cremieu 
niet veel andere keuzes hadden dan 
een soort Route National te volgen. 
Welke onverlaat had het nou in zijn/
haar kop gehaald om als start/finish-
plaats Meyzieu op te nemen? Nou ja 
we moeten die kant op voor de aflos-
sing en we gaan het zien. Na een mooi 
maar nat uurtje wandelen kwamen we 
aan in Cremieu voor een kopje koffie. 
Kort na Cremieu konden we niet veel 
anders dan een drukke autoweg (snel-
heidslimiet 100 km) volgen. De weg, 
die wij zo’n 10 kilometer moesten vol-
gen, was vooral populair voor grote 
vrachtwagens want je kon er hard rij-
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den en er werd nog net geen tol geheven. Toch hebben ook 
deze chauffeurs ‘s avonds thuis iets te vertellen gehad 
want het komt toch niet vaak voor dat er vlak voor je wie-
len 5 heren in een poncho en één met een soort condoom 
aan (Kees de Beer wilde uit principe geen poncho dragen) 
de berm induiken. Met gevaar voor ons leven hebben we 
dit zo’n twee uur volgehouden. Waarna we maar eens gin-
gen lunchen. Er waren meer dan voldoende truckerscafé’s, 
dus dat was vandaag eens geen probleem. Tijdens de lunch 
besloten we de route rigoureus om te leggen. Een extra 6 
kilometer was ons liever dan een eigen veldje op het Kerk-
hof. Maar ja hoe kom je uiteindelijk in Meyzieu aan dat als 
armste voorstad van Lyon ligt ingebouwd tussen het inter-
nationale vliegveld, de TGV lijnen Lyon-Parijs en Lyon-
Geneve, de tolwegen A40, A46, A432 en A436 en het Grand-
Stade de Lyon (nieuw EK voetbalstadion). Nou ja, om een 
lang verhaal kort te maken, we kwamen uiteindelijk om 
kwart voor zes op de plaats van bestemming aan. Meyzieu 
laat zich het best omschrijven als een mix van het Rotter-
dam Botlekgebied en de Amsterdamse Zeedijk (jaren 80). 
Gelukkig heb je in Meyzieu 8 MacDonalds, dus eten konden 
we deze avond een keer wel.

Wissel met de groep van Piet Snieder
We zijn na aankomst met een taxi naar de volgende groep 
gegaan. Deze groep, geleid door veteraan Piet Snieder, had 
een hotel weten te boeken in de farvella Meyzieu waar 
zelfs de lokale Algerijnse taxichauffeurs geen weet van 

hadden. Na 40 euro taxiën za-
gen we Piet gelukkig langs de 
weg staan en kon de overdacht 
plaatsvinden. Na ontvangst van 
de auto en even aftanken zijn 
we naar het hotel gereden  voor 
de laatste nacht.
We hebben een hele mooie week 
gehad en hebben zelf kunnen 
constateren dat Frankrijk op 
korte termijn 20 miljoen men-
sen tekort komt. Zoveel ruimte 
en natuur, prachtig. De laatste 
wisseldag echter, die wij vrij-
dag 13 mei beleefden, moet de 
organisatie proberen te voorko-
men. Frankrijk is zo groot, je 
hoeft echt niet door een slop-
penwijk van Lyon gaan als wis-
sel/startplek om in Barcelona 
aan te komen.
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Totaal 145 kilometer. 
Vrijdag 13 mei: 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 ver-
vangers 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 Vo-
lendam. Onze eerste stop was op Mar-
ken waar we Dirk Kaars ophaalden. 
Het was gelukkig niet al te druk op de 
weg. Na enkele plas-, drink-, tank- en 
lunchstops 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 aan-
komen. 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 lek-
ker 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: Eerste wandeldag van 
Meyzieu naar Feyzin (26 kilometer)
Om 07.00 uur opgestaan en na een lekker ontbijt de rugzak-
ken 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 uit Bra-
bant had uitgevogeld via zijn compu-
ter. We gingen op pad. De lucht was 
dreigend maar het bleef gelukkig de 
hele dag droog. Via allerlei kleine dorp-
jes bereikten we om 15.30 uur het hotel 
in Feyzin. Er was helaas wat mis ge-
gaan met onze reservering en was er 
geen plaats meer voor ons in deze her-
berg. 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 zijn. 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 Eerste Pinksterdag: 
Tweede wandeldag van

Feyzin naar Vienne (27 km)
Goed geslapen en na het ontbijt 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 

Etappe 15 van Meyzieu naar Annonay 
met veel klimmen en klauteren
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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 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 bren-
gen. Deze waren namelijk vrij zwaar, onze schouders be-
gonnen 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 pad. 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 een cen-
trale waar m.b.v. de kracht van het 
stromende water elektriciteit wordt 
opgewekt naar de overkant van de ri-
vier. Hier begon het klimmen met-
een. Het was zwaar. Boven aangeko-
men hadden we een prachtig uitzicht 
over het Rhône dal. Het werd erg 
warm en ons drinkwater raakte op. 
Gelukkig kregen we van een vriende-
lijke Fransman weer wat water. In de 
namiddag kwamen we aan bij ons ho-
tel 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 
één 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 bed-
den terecht. 

Dinsdag 17 mei: Vierde 
wandeldag van Pelussin 
naar Roussillon (30 km)
Toen we de gordijnen van onze ka-
mers open deden scheen de zon al 
volop. 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 lek-
ker. Alleen was Dirk het er niet erg 
mee eens. Hij had het idee dat hij met 
een vrouwenbond op stap was. (???) 

We gingen dus zonder rugzakken weer op pad. Na een 
flinke afdaling kwamen we weer bij de Rhône. Deze moes-
ten we een flink eind volgen voordat we bij een brug kwa-
men. 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 te-
rug lopen. Uiteindelijk liepen we langs een snelweg door 
een groot industrieterrein. 
Dit was een vervelend stuk van de route. De rest was 
prachtig. Om 14.30 uur bereikten we ons hotel. Alle deuren 
waren op slot. Er was geen bel en er was geen mens te be-
kennen. 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 een Marokkaans hotel/restaurant te 
zijn. Onze rugzakken stonden al keurig op ons te wachten. 

Na wat relaxen en een heerlijke Ma-
rokkaanse maaltijd (zelfs Piet Snie-
der vond het lekker) onze kamers 
opgezocht zodat we de volgende dag 
weer fris en fruitig aan onze laatste 
wandeldag konden beginnen.  

Woensdag 18 mei: Vijfde 
en laatste wandeldag: 
Roussillon naar Annonay 
(32 kilometer)
Vroeg wakker vanwege het ver-
keerslawaai 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 ko-
men en de Rhône te bereiken moes-
ten we een stuk langs een drukke au-
toweg lopen. Dat was niet zo leuk 
maar het kon niet anders. Over de-
zelfde 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 neerzetten hadden we 
helaas weinig oog voor de mooie na-
tuur om ons heen. Het laatste stuk 
van deze wandeling viel gelukkig wel 
weer mee, maar we waren flink ver-
moeid geworden. Het weer was in-
middels aan het veranderen. Een 
flinke  kille wind en dreigende wol-
ken. Om 15.45 uur bereikten we ons 
hotel. Midden in het centrum. We 
hadden het gelukkig droog gehou-
den. Eerst iets drinken en vervolgens 
naar de kamer om ons op te frissen. 
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We hadden nog geen contact gehad met de groep die ons 
zou aflossen. Maar zij hadden in hetzelfde hotel als wij ka-
mers 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 heer-
lijk buffet. Terug bij het hotel bleek de volgende groep ge-
arriveerd te zijn. Vanwege de heftige regen deden we de 
overdracht in een restaurant naast ons hotel. Hierna gin-
gen we naar bed. Het was een zware dag geweest en mor-
gen weer voeg op voor de terugreis naar huis.

Donderdag 19 mei: 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 Mar-
ken afgezet. 
We hadden een zware maar gezellige week gehad. Geluk-
kig met prachtig weer. Volgens Ton Runderkamp hadden 
we dat verdiend. Iedereen bedankt.

Onze groep: Elsa de Boer, Annemiek Fleuren, Marga-
reth Greuter, Ingrid Kras, Conny Krop (verzorging), Ria 
Krop, Jacqueline Plat, Ingrid Tol (chauffeur en verzor-
ging) en Eveline Schilder.

Heenreis en 1e wandeldag
Na een hele dag rijden komen 9 frisse blommen ’s avonds 
aan in Annonay en ontmoeten daar 4 vermoeide mannen die 
een mooie maar zware tocht achter de rug hebben. De esta-
fettestok wordt overgedragen en na een gezellig etentje 
met goed wijntje slapen we in 2 kamers in een ‘fawlty-to-

wers’ hotel. 
Vroeg wakker, 
snelle opknap-
beurt (strakke 
afspraak: ieder 
mag max. 3 mi-
nuten gebruik 
maken van dou-
che en wc). Er 
kan niets mis 
gaan, per dag 
kaarten mee met 
gekleurde routes 
en een zeer gede-
tailleerd uitge-
stippeld wandel-
traject op mobiele telefoon. Eén voetje de verkeerde kant 
op en Ria roept ons terug. 
Dit keer ook voor het eerst een luxe tocht: alleen dag-rug-
zakje met daarin 2 kilo drop en koek voor die dag. De ove-
rige 15 kilo p.p. ligt bij onze twee verzorgsters Ingrid en 
Conny in de volg-eet-en-drink auto. Omdat we voor die 
avond nog geen slaapplek hebben gaat de verzorging in de 
omgeving op zoek naar 9 bedjes en wandelen wij het dorp 
uit. Meteen al een hele mooie omgeving, we lopen een stuk 
langs een rustig asfaltweggetje. Onderweg splitsen we op, 
met de gedachte ‘er zijn meer wegen die naar Rome leiden’ 
gaat een deel van de groep even een ander pad op. Eenma-
lige actie: er moesten bijna vuurpijlen worden afgestoken. 

Etappe 16: Annonay (Ardèche) naar La Monastier-
sur-Gazeille (Haute-Loire), een linzenweek
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Onze verzorgsters wachten ons op met een uitgebreid ge-
dekte lunchtafel in een dorpje met een klein kerkje en 3 
huizen. Slecht nieuws: nog geen slaapplaats! Als de ge-
plande kilometers er bijna opzitten komen de dames ons 
tegemoet rijden. Ze hebben een hotel gevonden en hopen 
dat wij de keuze kunnen waarderen. Ligt wel 8 km buiten 
de route. In groepjes van 2 brengt Niki Lauda ons naar een 
10-sterren hotel met sauna’s en zwembad. 

De tweede wandeldag
Een late start omdat we te lang blijven genieten van het 
uitgebreide chique ontbijt en in 2 groepjes met de auto 
weer terug moeten worden gebracht naar het eindpunt van 
de dag ervoor. Én een slechte start, bijna onmogelijk maar 
het was een verkeerd pad, 1 km stijl omhoog. Fluitend naar 
beneden, we hebben een optimaal incasseringsvermogen 
opgebouwd door maandenlange trainingen bij de Boot-
camp Babes Club. Het is een hele mooie omgeving, alles 
staat in bloei. Onze florakennis groeit per kilometer. We 
lopen langs hele kleine plaatsjes en onderweg lunchen we 
met onze verzorgsters in een theesalon. Onze zelfbeheer-
sing raken we helemaal kwijt: 20 soorten gebakjes, crois-
sants, quiches, belegde stokbroden, veel soorten koffie, 
yoghurt- en ijstoetjes. We gaan voor goud, ook omdat we 
die avond bij een boer met slakkenkwekerij gaan slapen. 
Geen smakelijk en buikvullend vooruitzicht. Weer gaan we 
over een mooi stuk wandel-
pad, we komen bij een groot 
veld vol bloemen.
 Liggen bijna in fotopositie: 
tierende boer langs kant 
van het veld, want het was 
privéterrein. Rustig kuie-
ren we weg, wat moet hij 
tegen zoveel vrouwen? Al-
leen jammer van de foto, 
we hoorden de kassa’s al 
rinkelen. Als we de B&B Le 
Péché de Paresse (de zonde 
van luiheid) naderen staat 
de eigenaar-slakkenkweker 
ons op te wachten. Niet 
best, ‘n beetje vergelijk-
baar met Onslow. Nog véél 
erger: het is 4 uur en hij 
mag ons pas na 7-en !! een 
wijntje schenken. Als wij 
zeggen dat we onze mini-
bikini’s mee hebben en in 
de hot-tube achter het boe-
renerf willen gaat het roer 
om, gekoeld 5 liter pak 
wijn. Het avondeten is su-
per, 8 soorten eigenge-

maakte drankjes als aperitief, voorgerecht met slakken 
(echt lekker), 3 gangen ertussen, wijntjes, eigengemaakte 
kaas, lekker toetje en als afsluiter weer 6 andere flessen 
met eigengemaakte drankjes. De bedden staan twee trap-
pen hoger…        
Derde dag: de dag met de meeste 
kilometers (26)
We worden wakker met een zonnetje op de ramen. Korte 
rokjesdag. Na een heel goed ontbijt en inning afscheid van 
de boer, zijn vrouw en onze verzorgsters gaan we op pad. 
De verzorging gaat op zoek naar eten voor de lunch, tam-
pons en een pinautomaat om de pot aan te vullen (leeg na 
het 10 sterren hotel). Ze hebben alle tijd om ook even in het 
zonnetje te gaan zitten, het meeste regelwerk zit erop. 
We lunchen bij een camping aan een mooi groot meer (Lac 
du Devesset). Schitterend gebied, een vakantie aanrader. 
Onze verzorging is net op tijd, Tim en Tom Coronel hebben 
het gaspedaal ingetrapt, moesten via Parijs voor een stok-
brood, super++ tampons en geld. 
We gaan vrolijk verder in de zon met een lekker windje. 
Het laatste stuk valt tegen, in de volle zon een stuk om-
hoog. Met knalrooie hoofdjes komen we aan in het dorpje 
Fay-sur-Lignon. Ingrid en Conny staan ons op te wachten 
met het nieuws dat we niet in het hotel terecht kunnen 
(boeking was niet helemaal goed gegaan). Ze hebben een 

alternatief gevonden: een 
nonnenklooster. Het avond-
eten is ook geregeld, een 
klein keuzemenu, voor de 
groente geen keuze: linzen. 
De vierde 
wandeldag
Het ontbijt mét kerkmu-
ziek wordt verzorgd door 
de man van de excentrieke, 
ex-non tante Til. Hij doet 
het werk terwijl zij (gehuld 
in pyjama en balletschoen-
tjes) vanuit een luie stoel 
vertelt over haar schilde-
rijen en beeldhouwprojec-
ten. Als we naar buiten wil-
len moeten we ons 
vasthouden aan de deur-
post, windkracht 12. Wat 
een mazzel dat we er al mi-
nimaal 10 kilo vet aan heb-
ben gegeten. Na 8 km ploe-
teren tegen de wind komen 
we aan in St. Froid, Uitpuf-
fen met een soepkom koffie 
en peptalk van de verzor-
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ging. Weer de storm in. De laatste restjes mascara zitten 
op de oorlellen, rimpels en hangwangen worden gladge-
streken (lekker goedkoop) en ons haar dunt behoorlijk uit. 
Toch zijn we nog aantrekkelijk genoeg voor de Franse koe. 
Op de route ontwaakt 4 à 5 keer een kudde uit de slaap-
stand, rent naar de rand van het weiland en volgt ons tot 
het schokdraadje ze tegenhoudt. We zijn blij als we aanko-
men bij de gîte Le Moulinou (van een Nederlandse eigena-
resse). Sprakeloos kijken we rond, zo mooi. Mét jacuzzi én 
eigen gebrouwen biertjes. 

Dag 5: Naar de eindbestemming
Na krachtvoerontbijt met linzen en yoghurt gaan we de kou 
in. Deze streek ligt op een plateau (1300 m.), vaak koud en 
is in de winter een wintersportgebied. We lopen weer een 
hele mooie route, stukjes door bos maar het grootste deel is 
open terrein. We lopen veel door vanwege de kou. Halver-
wege ontmoeten we onze verzorging in een heel klein 
plaatsje waar helemaal geen cafeetje zit en krijgen wat 
eten en drinken vanuit de auto. Snel verder naar het eind-

station, camping L’estala aan de rand van Monastier-sur-
Gazeille. Het is de grootste plaats in deze 5 dagen, we ver-
heugen ons erop. Uurtje winkelen, uurtje borrelen, uurtje 
eten. Het lijkt wel een spookstadje, 1 bakkertje en 1 restau-
rantje open. We mogen er wel eten maar dan alle 9 het-
zelfde menu, een vleesstoofpotje met 2 grote pannen lin-
zen. Biertje en wijntje erbij en alle kou is vergeten. Dan 
volgt de afdaling naar de camping, het is een slaapplaats 
voor veel wandelgroepen. We verwelkomen de volgende 
loopploeg, dragen de stok over en krijgen van Bep koeken 
voor onze terugreis. Het laatste Franse etentje in de kan-
tine van de camping samen met 3 groepen wandelaars. Ge-
lukkig brandt daar een open haard. We duiken vroeg in 
onze smalle slaapzakjes en stapelbedjes en rijden de vol-
gende ochtend om half 6 in het donker weg van de camping.
Verzorging: bedankt, het was niet zo gepland. Door bles-
sures konden jullie niet meelopen.
We zijn de hele week verwend. Hoe moet dat nu de vol-
gende keer? 
 Organisatie: bedankt! (Eveline Schilder)

Groep 17 van Le Monastier-sur-Gazeille 
naar Montelimar

Zondag 22 mei zijn we vertrokken van Volendam 
om in Westerhoven Mien Visser op te halen. Lekker 
koffie met gebak en daarna vertrokken richting 
Frankrijk waar we in Thionville een overnachting 
hebben gedaan. Het was heel slecht weer onder-
weg.
Maandag 23 mei: De wissel
Rond 9 uur vertrokken we uit Thionville. We hadden alle 
tijd en hebben voor een toeristische route gekozen. Een 
prachtige route, maar nog steeds slecht weer. Rond 6 uur 
kwamen we aan in Le Monastier sur Gazeille. De dames 
verbleven op een camping in chalets. Bij de receptie heb-
ben we gevraagd of er voor ons ook plaats was en die had-
den ze nog. 
Maar we moesten wel met het rolletje wc-papier naar de 
campingplé. Eerst werd het estafettestokje overgedragen 
en daarna hebben we in het dorpje gegeten, nog wat nage-
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praat en gank erop, want het was 
best wel koud daar.
Dinsdag 24 mei: 
De eerste wandeldag
Na een lekker ontbijt op stap. Het 
was vanaf de camping een hele 
klim naar Monastier sur Gazeille. 
Een beetje bewolkt en fris maar 
goed wandelweer. We hebben een 
lekker broodje gehaald bij de bou-
langer en gingen op pad richting 
Lac d’Issarles. We zouden wel kij-
ken waar we ons bivak op zouden 
slaan. Om een uur of 4 waren we 
bij het meer. Het is een krater-
meer van wel 100 meter diep, 
prachtig gelegen tussen de bergen 
van de Ardeche. Het was niet 
moeilijk om een slaapplaats te vin-
den, het was er nog rustig, al wa-
ren er veel terrassen en waterfiet-
sen. Misschien was het nog te 
koud. We namen een paar biertjes 
als afsluiting van de dag en hebben 
ook nog lekker gegeten.
Woensdag 25 mei: 
Wandelen door een 
prachtige omgeving
Een heerlijk ontbijt stond voor ons 
klaar. We hebben een stuk langs 
het meer gewandeld, daarna een 
heftig stuk van klimmen en dalen 
tot wel 10% in een prachtige omge-
ving. We kwamen langs een stuw-
meer. 
Wat kan water een energie geven, 
een prachtig gezicht dat stuwende 
water. Een heel stuk hebben we 
gelopen via een GR-route naar 
Rieuford. Daar koffie gedronken 
met een stuk pizza. Dat ging er wel 
in. We wilden naar Le Roux, en 
vroegen aan de bedienster hoeveel 
km het nog was. Ze dacht van zo’n 
25 km en het was al 2 uur. Maar ja, 
we moesten wel nog even door. Om 
een uur of 4 zagen we een bord met 
Domaine de la…. Nog 3 minuten. 
Nou, we zagen ons al in een bub-
belbad en massage met hot stones. 
Na een uurtje lopen kwam er een 
terrasje met een speeltuintje. Wij 
vragen of we er konden slapen. 
“Slapen bij mij, het is koud en de 
verwarming doet het niet, maar 
het kan wel”, vertelde de man. 
Z’n vriendin moest de kamer nog 
in orde maken. Ondertussen geno-
ten wij van een biertje. “Is er ook 
eten vanavond?” vroegen we. 
Eten? Hij kon voor ons alleen een 
omelet klaarmaken. Als we gere-
serveerd hadden had hij een 
schaap geslacht, gelukkig voor het 
schaap. Om 8 uur konden we eten. 
Er kwam een grote pan groene 
soep. Het leek een combinatie van 
brandnetels en spinazie met crème 
frais, maar het was wel lekker. 
Daarna kwam de omelet met ook 
nog röstie, een soort aardappel 
met kruidentaartjes. Daar achter-
aan een kaasplankje, geitenkaas, 
schapenkaas en nog een soort. 
Daarna een soort vanillevla met 
geklopt eiwit. Alles van eigen 
grond en eigen dieren. ’s Avonds 
bij het open haardvuur had Klaas 

het druk om het vuur aan te hou-
den. Na nog een glaasje wijn en 
een kaartspelletje gingen we lek-
ker slapen.
Donderdag 26 mei: 
Op de top van een berg
Ook het ontbijt was helemaal van 
hen zelf. Zelfgebakken brood en 
jam uit eigen keuken. Het was nog 
steeds fris, dat kwam omdat we 
erg hoog in de Ardeche zaten. De 
man van het logement vertelde: 
“Het wordt vandaag voor jullie 
warmer, want jullie gaan het dal 
in”. Het klopte, de jasjes moesten 
uit en het werd een hele mooie 
wandeling. Om een uur of 5 gingen 
we af op een slaapplaats. Een 
Fransman vertelde nog even ver-
der en dat was nog een stukje om-
hoog. Maar het hotel was niet 
open. Wat nou? Een echtpaar, dat 
daar woonde, wist nog wel iets, ze 
zouden voor ons bellen. We moes-
ten wel een kwartier wachten. We 
kregen water en een stoel, en 
wachten maar. We konden wel sla-
pen, twee hier en twee daar en dat 
was 5 km verderop nog meer om-
hoog. Die meneer was zo aardig 
om ons erheen te brengen. We za-
ten echt op de top van een berg, 
een mooie locatie. Ook hier weer 
eten van hun eigen land. Een 
menu, maar wel erg lekker. Deze 
slaapgelegenheid zat helemaal 
vol, allemaal fietsers. Die zie je 
daar veel. Na het eten moesten 
Klaas en Henny door het bos nog 
naar hun slaapplaats en ze hebben 
er geen boze wolven gezien (ze 
zijn er wel).

Vrijdag 27 mei: 
Een Big Mac
Na het ontbijt zouden Bep en Mien 
naar beneden lopen om Klaas en 
Henny op te halen. Maar ja, er was 
ook een weg naar boven, dus gin-
gen we verkeerd. Twee uur later, 
na een hele klim op en neer, kwa-
men we elkaar weer tegen. Klaas 
was in alle staten. Blij en verrast 
dat hij ons zag, want hij ver-
stuurde bijna een amber alert. 
Hierna bergafwaarts naar Au-
benas. We moesten een stuk over 
een D-weg, waar het wel druk was. 
Aubenas is een hele mooie oude 
plaats met veel oudheden. Het was 
heel warm deze dag. In Aubenas 
waren er geen hotels, dus maar 
verder kijken in de richting van 
Montelimar. We kwamen een leuk 
hotelletje tegen, er was nog plaats. 
Op het terras werd een lekker 
biertje gedronken. We hadden af-
gelopen twee dagen biologisch en 
gezond gegeten, vandaag maar 
een Big Mac.
Zaterdag 28 mei: 
Naar de 
eindbestemming
Uit Aubenas zijn we vroeg ver-
trokken omdat het erg warm was 
en de Ardeche werd overgestoken. 
Na plm. 10 km kwamen we erach-
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ter dat we op een weg liepen waar we niet mochten lopen. 
Een taxi werd geregeld die ons naar een plaatsje verderop 
bracht. Daar namen we eerst koffie. 
Het was een heel mooi plaatsje met een slot bovenop de 
berg. Via een hele mooie oude brug en een wandelroute 
naar Montelimar hebben we via de Rhône gelopen. Het ho-
tel dat de volgende groep voor ons had geregeld lag midden 
in de stad. Daar hebben we nog wat nougat gekocht. Als 

afsluiting met de andere groep van Tiny Janssens hebben 
we nog een biertje gedronken op een pleintje en daarna 
met z’n allen gegeten.
Het was een waar genoegen om mee te wandelen naar Bar-
celona. De Ardeche is een prachtig wandelgebied met heel 
aardige mensen.
Mien Visser, Henny en Klaas Springer en Bep Jonk.

“Blanc-Rouge” brengt ons 
waar we willen lopen!

Overdracht stokje van Henny Springer 
aan Tiny Janssens (28-5).

startpunt GR 42 Le Teil bij Montélimar.

Verslag groep 
18 (Montélimar 
– Avignon)
Op zaterdag 28 mei 
vertrekken we vroeg 
met het busje vanuit 
Edam. Wij zijn: Tiny 
Janssens en Dirk de 
Waart, Jaap en Ike 
Plat, Hans en Astrid 
Grotenbreg, Ineke 
van Paassen en Jan 
van Baar. Ondanks 
dat we zorgen om een 
tekort aan brandstof 
te hebben in Frank-
rijk vanwege de sta-
king aldaar, hebben 
we besloten geen ge-

vulde jerrycan mee te nemen. Dat is immers verboden in 
Frankrijk. We rijden over Breda omdat de tomtom dat zegt! 
In Frankrijk blijkt nog gemakkelijk aan brandstof te kun-
nen komen. Om 16.30 uur bereiken we ons hotel in Montéli-
mar. We vinden onze voorgangers, Henny, Klaas, Bep en 
Mien in de stad. We drinken wat met elkaar en nemen het 
stokje in ontvangst. Na een gezamenlijke maaltijd nemen 
we afscheid van hen!
Zondag 29 mei van Montélimar naar 
St-Montan (33 km)
Vannacht heeft het behoorlijk geonweerd maar als we na 
het ontbijt om 9 uur vertrekken is het redelijk droog. Het 
blijkt nog een redelijk stuk lopen te zijn om de stad uit te 
komen, de Rhône over te steken en het “blanc-rouge” bordje 
van de GR 42 te bereiken. Hier beginnen we echt! Nog wel 
over de Rue de la Liberté, wat wil je nog meer. Het is heer-
lijk rustig zo in de natuur! Daar wordt Tiny gebeld door de 
LOVE radio. Ze vertelt dat we gemiddeld 20 à 25 km gaan 
lopen en dat we ideaal droog weer hebben! Dat is niet altijd 
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Kasteel St-Montan, opgeknapt door burgerinitia-
tief.

Koffie drinken onderweg.

Wandelen op GR 42 met mooie vergezichten.

Wandelen op GR 42 op weg naar Avignon.

Wandelen op GR 42 in mooie velden.

uitgekomen! We komen een kerkje 
tegen dat eenzaam in de natuur 
staat. Het pad volgt met kiezels 
door een soort rivierbedding waar 
we gebukt door moeten lopen. In-
middels gaat het harder regenen 
waardoor de poncho’s aangaan. 
Maar als we uiteindelijk St-Mon-
tan bereiken heeft de zon het toch 
weer gewonnen van de regen. We 
vinden na lang zoeken en veel vra-
gen ons onderkomen daar. We zit-
ten er na 33 km behoorlijk door-
heen, doch onze gastheren 
ontvangen ons allervriendelijkst 
met water en bier. Vanwege Frans 
Moederdag zijn veel restaurants 
gesloten, ook die in St-Montan. 
Maar onze mannen regelen een 
restaurant in een dorp 8 km ver-
derop en brengen ons er ook nog 
heen met de auto!
30 mei: Van St-Montan 
naar St-Martin-
d ‘Ardèche (29 km)
Om 8 uur staat ons ontbijt klaar in 
een prachtige grote ruimte. Het 
gebouw blijkt eerder een school te 
zijn geweest wat onze gastheren 
verbouwd hebben tot onderko-
mens voor gasten. Dat doen ze 
goed! St-Montan heeft een groot 
kasteel  wat verwaarloosd is ge-
worden doch door plaatselijk initi-
atief zo’n 30 jaar geleden is dat 
behoorlijk opgeknapt en ziet er nu 
fantastisch uit. Daar genieten we 
van! We pakken de GR 42 weer op, 
lopen weer over smalle paden met 
kiezelstenen. We komen deze dag 
geen dorpjes tegen dus we drin-
ken koffie uit meegenomen ther-
moskannen en eten onze stok-
broodjes in het bos. Hiervoor 
verzamelen we stenen die we in 
een kring zetten om op te zitten. 
Bij het verlaten van deze plek lijkt 
het wel op een “prehistorische ne-
derzetting”!  Het weer is goed en 
we genieten van de mooie bloe-
men onderweg, de uitgestrekte 
frisgroene wijngaarden en andere 
vergezichten. Ook vandaag aan 
het eind weer even afzien omdat 
net voor St-Martin-d ‘Ardèche we 
een heftige helling nemen omlaag 
en ook weer omhoog waarna we 
ons chambre d’hote bereiken.

Dinsdag 31 mei van 
St-Martin-d ‘Ardèche 
naar Bagnols-sur-Cèze 
(29 km).
Na wederom een heerlijk ontbijt, 
dit keer met veel potjes jam door 
de gastvrouw zelf gemaakt, verla-
ten we St-Martin. Ook nu komen 
we geen dorp tegen en nemen onze 
lunch mee. We steken de Ardèche 
over middels een smalle lange 
brug met eenrichtingsverkeer. 
Het weer is aanvankelijk miezerig 
maar knapt snel op! In de verte 
zien we het klooster Chatreuse de 
Valbonne liggen. Een heel com-
plex met prachtige dakbedekking. 
Dichterbij gekomen blijkt het toe-

gankelijk en kunnen we een kopje 
koffie scoren. Verder in het bos 
zien we aanplakbiljetten met een 
oproep van ouders aan een 16 ja-
rige jongen die sinds mei vorig 
jaar vermist wordt en in die om-
geving voor het laatst gezien is. 
Indrukwekkend om te lezen. Even 
verder ziet een van onze boten-
bouwers in ons midden, Dirk, een 
boom waarvan het hout uitermate 
geschikt is voor het opknappen 
van de botters VD 172 en de VD 
241. Het is maar dat we het we-
ten! Als we Bagnols-sur-Cèze na-
deren gaat het toch weer regenen. 
We moeten ver lopen in de stad 
om ons onderkomen te vinden. 
Het is in een buitenwijk met wei-
nig eetgelegenheid. We besluiten 
ons eten zelf klaar te maken in de 
“kitchenette”. Dat lukt goed en 
smaakt voortreffelijk.
1 juni: van Bagnols-sur-
Cèze naar Roquemaure 
(27 km)
We gaan buiten de deur ontbijten 
omdat we dat niet in het hotel ge-
regeld hebben. Dat doen we in 
een patisserie in de buurt. 
Daarom zijn we wat later op pad. 
De GR 42 vinden we wonderwel 
al snel in de buurt van het hotel. 
Het heeft de hele nacht geregend 
maar als we wandelen is het aar-
dig droog. In Laudum drinken we 
ergens koffie en kopen we brood. 
Daar in de kerk kunnen we dan 
toch onze kaarsjes opsteken die 
we aan het begin van de wande-
lestafette in Volendam ontvangen 
hebben. Dat geeft ons een goed 
gevoel!  Was het voor Laudum 
veel klimmen en dalen, nu wordt 
het vlakker en asfalt. Dat schiet 
op! Bij een kapel eten we ons 
broodje. We komen door St-Lau-
rent-des-Arbres, een mooi pitto-
resk stadje. Het laatste stuk tot 
Roquemaure is toch weer lang en 
zijn pas om 18 uur in het hotel. We 
kunnen daar ook eten en we vin-
den het fijn dat we daar de deur 
niet meer voor uit hoeven! Ike 
gaat nog even zwemmen in het 
zwembad bij het hotel. Daar heeft 
ze immers haar zwempak voor 
meegenomen!
2 juni: van 
Roquemaure naar 
Avignon (18 km)
Vandaag schijnt de zon al vroeg 
en het is de eerste keer dat ik met 
een gerust hart mijn poncho on-
der in mijn rugzak doe! We gaan 
op deze laatste dag bij het zwem-
bad op de film. Ike heeft deze da-
gen de camera bediend! We lopen 
door het stadje Roquemaure, ko-
pen nog wat fruit en pakken de 
route weer op. Na eerst een recht 
stuk op asfalt wordt het toch stijl 
en gaat het omhoog. Dit geeft met 
dit mooie heldere weer prachtige 
vergezichten. Bij Villeneuve 
kruist de GR 42 de GR 63. We lo-
pen door de stad naar beneden 
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Jaap en Dirk gewapend tegen de re-
gen.

Voorzichtig oversteken en droge voeten houden. Uitzicht op klooster Chatreuse de Valbonne.

Aanprijzen boom voor opknappen botters. Wandelen op GR 42 op weg naar Roquemaure.

Overdracht stokje van Tiny Janssens aan Jan Plat op 3 juni.Wandelen op brug met zicht op Avignon.

naar de oever van de Rhône waar we een 
prachtig zicht hebben op Avignon. Daar vin-
den we nog een mooi plekje in de tuin van een 
restaurant om te lunchen. 
We gaan 2 bruggen over voor we in Avignon 
zijn. Vandaar is het maar kort lopen naar ons 
hotel wat zich in het centrum bevindt. Daar 
zijn we dit keer dus bijtijds! We hebben dan 
ook genoeg tijd om verder van de stad te ge-
nieten. 
Met onze opvolgers van groep 19 is afgespro-
ken dat we elkaar op donderdag 3 juni om 9 
uur zullen ontmoeten om het stokje over te 
dragen. Zij reizen ’s nachts met het busje en 
gaan dan direct lopen.
We hebben Jan, Henk, Jan en Ed op het plein 
voor Palais des Papes in Avignons ontmoet, 
hen het stokje overgedragen en hen veel suc-
ces gewenst met de voortgang van deze wan-
delestafette.
Het is ons een waar genoegen geweest om 
hier aan mee te kunnen en mogen doen. Kaarsje aansteken in kerk Laudun 

door Ike.
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Etappe 19, Avignon – Montpellier: 
wandelen in warm Zuid-Frankrijk

Op donderdagavond 2 juni vertrekken we rond 19.30 
uur richting Zuid-Frankrijk. Jan Plat, Edwin Schil-
der, Henk de Boer en Erik Tuijp zetten de bestem-
ming Avignon vast in de Tom Tom. We zetten koers 
naar het slechte weer in België en Noord-Frankrijk. 
Uren stroomt het water onophoudelijk langs de rui-
tenwissers. Echter we zijn goed gemutst. We gaan 
het goede weer tegemoet en de vooruitzichten zijn 
goed voor de komende dagen. Later blijkt zelf iets 
te goed.
Dag 1 vrijdag 3 juni: Avignon - St.Remy 
25 km
Rond de klok van 07.30 uur rollen we Avignon binnen. Op 
een parkeerterrein kleden we ons om. De kwetsbare delen 
worden van vaseline voorzien. Het belooft een warme dag 
te worden. Eerst een snel Frans ontbijt op een terras in het 
centrum van Avignon. 
We leggen contact met de ploeg van Tiny Janssens. Als 
overdrachtplaats wordt het plein voor het Pausenpaleis af-
gesproken. Daarna verkennen we kort de stad en gaan we 
op pad. De eerste kilometers begeven we ons op een drukke 
weg richting Rogognas. Daar hebben we koffie. Daarna 

gaan we verder over mooie landpaadjes. Veel fruitbouw, 
kassen, cipressen. Het wordt steeds heter. In het dorp 
Eyragues eten we een luxe hamburger. Die smaakt na een 
lange nacht en hete eerste kilometers bijzonder lekker. Via 
paden en kleine wegen vervolgen we de route naar Saint 
Remy-de-Provence. 
Langs de meeste paden lopen irrigatiebeken met kleine 
stuwtjes erin. Lichte bewolking geeft nog wat verkoeling. 
Na circa 25km arriveren we. Een 
goede 4-persoonskamer in Auberge 
de la Reine Jeanne. Leuk plaatsje.
Dag 2 zaterdag 4 juni: 
St. Remy - Arles 35 km
Vanuit Saint Remy, via een groot ge-
sticht waar Vincent van Gogh ook 
heeft gezeten en veel stillevens heeft 
geschilderd, wandelen we langs de 
Glanum, een opgegraven Romeinse 
stad, destijds ook een bedevaarts-
oord vanwege een heilige bron. Er 
stond helaas hek omheen en de ope-
ning van het hek liet te lang op zich wachten. We gingen de 
GR6 op en direct bingo: klimmen door een natuurlijke ver-
ticale tunnel in de rotsen, steil naar beneden met hier en 
daar een ijzeren trede en een staaldraad om je vast te hou-
den. Daarna de GR volgen over de heuvelrug Alpilles met 
uitzicht rondom, naar het burchtdorpje Les Baux. Daar ge-
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noten we van een 
eenvoudige lunch. 
Via de GR verder, 
door prachtige na-
tuur naar het stadje 
Fontvieille. Daar bij-
tanken en de Cola 
smaakte overheer-
lijk na zoveel hitte. 
Mooie route maar lis-
tig gemarkeerd. 
Daarna nog 10 km 
via autoweg naar Ar-
les. Stad van Van 
Gogh, met intacte 
Romeinse arena en 
theater. Totaal 35km, 
iets boven de begro-
ting. Gelukkig een 
prima hotel. 
We genoten in het lo-
kale restaurant op 
het stadsplein, ver-
noemd naar Van 
Gogh van een heer-
lijke Paella. Ed Schil-
der heeft krater in 
zijn hiel. De compeed 
pleister is totaal ver-
woest na deze ste-
vige wandeling. De 
eerste pogingen wor-
den gedaan om de 
wond te verzorgen. 
Er wordt veel ge-
knipt en geplakt. Uit-
eindelijk biedt tape 
de echte bescher-
ming.
Dag 3 zondag 
5 juni: Arles - 
Mas de 
Sylvereal 
37 km
Via een brug over de 
Rhône lopen we Ar-
les uit, op naar Mas 
de Sylvereal 36,8 km. 
Een boerenhoeve tot 
hotel omgebouwd. In 
de verzengende hitte 
langs drukke wegen 
door de Camargue. 
Met veel rijstbouw, 

moerassen, stieren. De dijken en kleine paadjes zijn helaas 
privé en verboden toegang. We moeten gedwongen veel 
drukke D wegen volgen. Doe dit maar per auto of desnoods 
per fiets, maar niet lopend. 
We genoten van een goede lunch in Albaron: stierenstoof-
vlees met Camargue-rijst. Wel wat vetrandjes, maar over-
heerlijk. Iedereen uit de omgeving eet hier lekker buiten 
de deur op zondagmiddag. Met nog 8 km te gaan het water 
op. We dachten bij een chateau iets te kunnen drinken en 
water in te slaan. Deze bleek dicht. 
Gelukkig een fles water kunnen bedelen bij passanten. De 
laatste kilometers deze dag waren zwaar en door de hitte 
stokte het onderlinge gesprek. Aangekomen bij ons onder-
komen in Mas de Sylvereal blijkt het restaurant van het 
hotel helaas dicht. Een bezorgpizzaatje biedt uitkomst. 
Deze komt uiteindelijk rond 21 uur. De kwaliteit blijkt 
goed. We zijn allemaal flink moe en doorgestoofd. Het was 
een warme dag. De hiel van Edwin heeft het goed gehou-
den. Nieuwe tape wordt geplakt.
Dag 4 maandag 6 juni: Mas de Sylvereal 
- Le Grau-du-Roi 24 km
Heet en nergens schaduw, maar wel een voorzichtig zee-
windje. Het begin is langs drukke weg, maar later gelukkig 
een rustigere landweg. Ed heeft een waslijst aan ongemak-
jes, maar komt toch goed mee. Opeens lopen we de wijn-
gaarden in. En paarden, stieren, roze zoutpannen en zelfs 
flamingo’s. Goeie lunchstop in vestingstad Aigues Mortes, 
van waaruit de kruisridders in de middeleeuwen vertrok-
ken naar het beloofde land. Ed koopt een echte Zuidfranse 
hoed gekocht, want z’n petje bleek 100% polyester en dat 
voelde k.t. Langs de VVV geweest om de vervolgroute te 
bespreken: een mooi fietspad naar vissersdorp Le Grau-du-
Roi, op de oever van een kanaal. Veel vis te zien, dus ook 
veel hengelaars.
Roze zoutpannen, witte zoutbergen. Flamingo’s. In Le Grau 
bereiken we de Middellandse zee. Is levendige plaats: vis-
serij met kotters en toerisme; herkenning dus. Op strand 
van Le Grau zochten we een strandtent om te genieten van 
al het moois op het strand en gaven we onze voetje wat 
verkoeling in de Middellandse zee. Het was heerlijk, alhoe-
wel het lokale biertje wel knap aan de prijs was met # 7,--. 
We zaten in een prima hotelletje met uitzicht op een aantal 
kotters. ’s Avonds genoten we van verse vis in een restau-
rantje op de kade. Daarna nog een afzakkertje in het grand 
café. Deze avond was het bewolkt en ook nogal fris. 
Dag 5 dinsdag 7 juni: Le Grau-du-Roi - 
Montpellier 32 km
Weer erg warm en nauwelijks wind. Tot Carnot langs het 
kustpad, via La Grande Motte. In Carnot schoven we aan 
voor de lunch: een lekker visgerechtje. Vervolgens liepen 
we het binnenland in langs de binnenmeren (Etangs). 
Daarna richting Montpellier. We maakten enige overme-
ters: een verkeerde afslag en aan het eind zoeken naar het 
hotel in de stad. We bleken een zeer ruim appartement te 
hebben, van alle gemakken voorzien. Montpellier is mooi 



Estafettetocht naar Barcelona 2016 43
en zeer bruisend. Borrelen op de Place Comédie. Daar 
schoven we aan bij de ploeg van Joop van Pooij, Jan Kras 
en Simon Gokker. Zij waren de daarvoor al gearriveerd en 
we konden genieten van hun ervaringen in Montpellier de 
afgelopen twee dagen. 
Tevens konden we die middag Joop feliciteren met de ge-
boorte van zijn kleindochter. We hadden het gezellig en la-
ter hebben we met elkaar genoten van een prima maaltijd 
in de stad. Na de maaltijd vond op het Place Comédie ook 
de overdracht plaats.
Dag 6 woensdag 8 juni: Montpellier - 
Volendam
Vroeg op en na een lekker ontbijtje op naar het vliegveld. 
Maar eerst nog even de stad ingelopen en verkend, koppie 
op een terras. Het was die ochtend al direct lekker warm. 
Daarna een vlotte en probleemloze terugreis per taxi, 
vliegtuig, trein en bus.
We kijken terug op een geslaagde wandeling in het zon-
overgoten Zuid-Frankrijk. Het was genieten en hebben 
vele nieuwe indrukken opgedaan. Het was een behoorlijke 
inspanning met dat warme weer, maar we hebben ook ge-
noten van de ontspanning onderling. Wij danken de organi-
satie voor de goede ondersteuning bij deze voetreis.

Tocht over land en strand
6 Juni: Volendam-Montpellier 32 graden 
(15 km)
We vertrokken maandagmiddag vanaf Rotterdam Airport 
met Jan Kras, Joop Van Pooy en Simon Gokker. Aangeko-
men rond 3 uur en meteen de rugzak op om naar Montpel-
lier centrum te lopen alwaar ons hotel zich bevond (15 km). 
Na ingecheckt te zijn in ons mooie hotel zijn we gebruik 
gaan maken van twee van de vele terrassen.
7/6: Montpellier-Montpellier 32 graden 
(15 km)
We hadden de gehele dag de tijd om Montpellier te bezich-
tigen, daar de groep voor ons pas laat in de middag zou ar-
riveren vanwege zware omstandigheden. Rond 5.30 uur 
zijn we samengekomen op het fantastische Place de Come-
die. Daar is de overdracht gedaan met de groep van Eric 
Tuijp om hierna samen te gaan uit eten. Na een hele gezel-
lige avond hebben de mannen van de groep Tuijp het bed 
opgezocht omdat ze zwaar vermoeid waren door de zware 
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omstandigheden.
8/6: Montpellier-Lunel, 33 graden (32 
km)
Wij hebben onze tocht voor de verandering niet door het 
berglandschap laten lopen maar langs de toeristische kust. 
Hierdoor moesten we wel een omweg omhoog maken van 
circa 50 km. We startten zonder ontbijt omdat Jan vond dat 
we de avond ervoor wel genoeg hebben gehad. Volgens Jan 
genoeg voor de gehele tocht. We gingen volgens Jan van 
Montreal naar Luxemburg. Luisteren is ook een vak! Daar 
Jan mijn kennis van de route niet helemaal vertrouwde 
ging Jan de weg vragen van Montreal naar Luxemburg en 
zag de vrouw geheel verward naar haar hoofd grijpen en 
roepen “Mon dieux a pied”. En ze liep snel door. Wij vroe-
gen aan Jan: “Nou?” “Droit” zegt Jan. Wij weer: “Wat is 
dat?” ”Weet ik veel, ik spreek alleen Volendams!” Dus toch 
maar weer google maps en na een dag van vele wijn-, fruit-, 
appel- en meloenvelden kwamen we rond 5 uur aan in Lu-
nel. Na wat versnaperingen en de melding dat Joop voor de 
7e keer bappie is geworden gingen we voldaan naar bed.
9/6: Lunel-Marcillargues/la Grande 
Motte/Carnon Plage, 32 graden (37 km)
Met een goed ontbijt onderweg voor een hele lange en zeer 
warme dag naar de Middellandse Zee. Via een hele mooie 
route naar de oude stad Marcillargues om meteen door te 
stoten naar la Grande Motte. Na 4 hele warme uren zagen 
we de palmbomen ons tegemoet zwaaien. 
Halfdood door de warmte zochten we snel een overdekt 
terras op om ons tegoed te doen aan eten/drinken en een 
uurtje rust. Met nog 10 km te gaan naar Carnon Plage al-
waar een stuk of 7 hotels bleken te staan. Na 6 missers wer-
den we toch wel een beetje nerveus en werd al geopperd 
om dan maar in zo’n dure boot te gaan slapen. 
Maar bij het laatste hotel en verreweg de duurste (11 ster-
ren) hadden we succes. Hier bleek ook dat ze alleen maar 2 
en geen 3 persoonskamers hadden. Het zij zo, dan maar 

geen avondeten en geen biertjes maar wel een kamer met 
een kingsize bed van 3x3 meter met superairco. 
10/6: Carnon Plage-Frontignan, 
30 graden (28 km)
Zonder ontbijt (we zijn failliet) vertrokken naar Frontig-
nan om toch maar bij de eerste de beste bakkerij een stok-
brood van een meter te laten beleggen met alles wat lekker 
is en een super lekker bakkie koffie. Met de buik vol gin-
gen we deze dag geheel langs de (naakt)stranden. Aange-
komen in Palavas les Flots bleek dit een supergezellig en 
mooi oud vissersdorpje te zijn. Jan en Joop interviewden 
nog even de plaatselijke vissers en Jan benoemde nog even 
tussendoor alle daar liggende vissoorten, alsof hij jaren-
lang gevaren heeft. Na een kleine pauze door naar Frontig-
nan, maar daar aangekomen bij het strand ontwaarden wij 
een grote politiemacht die ons sommeerde om door te lo-
pen. Bij navraag bleken ze vluchtelingen op te wachten. 
We zijn maar snel doorgelopen daar de
 temperatuur weer steeg naar tropische waarden. Aange-
komen in Frontignan hebben we snel een hotelletje gevon-
den en zijn we op zoek gegaan naar een terras. Na een uur-
tje ontstond hier een gigantische vechtpartij tussen een 
paar locals. De politie ter plaatse heeft de gemoederen snel 
weer gesust. Waarom blijft voor ons een raadsel maar aan 
de vechtkunsten te zien waren ze goed getraind. Nadat de 
rust weer was wedergekeerd zijn we maar naar de ope-
ningswedstrijd van de EK gaan kijken. Wij waren na dit 
akkefietje natuurlijk voor Frankrijk. Veel te laat naar bed 
en teveel van het sapje. Snel naar bed.
11/6: Frontignan-Agde, 27 graden (32 
km)
Na een lekker ontbijt deze dag weer voor een groot ge-
deelte langs het water. Met een straf tempo schoten we 
snel op en hadden we tijd genoeg om twee tussenstops op 
het strand te maken en te genieten van zon, zee en strand. 
Aangekomen in Agde vonden we ons onderkomen in een 
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oud kasteel. We vielen met onze neus in de boter want het 
was een feestdag. Er werden ridderspelen te water nage-
bootst. Twee boten die recht op elkaar af varen, met hoog 
boven het water, op het achterdek, staat iemand met een 
lange lans die de ander er probeert af te steken. Een waar 
spektakel om te zien. Alleen één nadeel: we zijn te lang blij-
ven zitten en dan weet je het wel! Jan en Joop blijken in-
eens wel meer talen te spreken, het lijkt op nederfraduits. 
Weer te laat naar bed bleek het een twijfelaar van 120 cm 
x 190 cm te zijn. De rest laat zich raden. Jan en Joop slie-
pen namelijk ook rechtop in de kast. Ik (Simon) voor de 
vijfde nacht op rij niet!!!
12/6: Agde-Beziers
26 graden (23 km)
We zijn om 9 uur vertrokken na een superslecht ontbijt. 
Deze dag liepen we voor een groot gedeelte langs Canal du 
Midi, één groot schilderij. Maar omdat de dames van de 
volgende groep hier langdurig langs lopen zal ik u de de-
tails besparen. Rond 3 uur zijn we aangekomen in Beziers 
(een supermooie stad). Hier zaten de dames ons al op te 
wachten (de groep van Anja Kos). Na een kleine versnape-
ring à 6 euro per biertje, begaven we ons tezamen naar het 
echt schitterende stadspark alwaar we de overdracht zou-
den doen. Echter op de weg hierheen kwamen we meneer 
pastoor tegen en de dames (schoonheden) gingen op de 
foto. Deze foto is zeker de mooiste van de gehele pelgrims-
route. Wij begaven ons hierna naar ons hotel om ons te ver-
schonen voor het avondeten samen met de ontzettend lieve 
dames. Echter in ons hotel aangekomen voor de nacht 
bleek er onder ons hotel een discotheek aanwezig te zijn. Ik 
begrijp nu waarom het hotel leeg was en maar 23 euro p.p. 
was. (Interesse? Ik heb het adres). 
13/6: Beziers-Montpellier
26 graden (15 km)
Na een zéééér slechte nacht met de trein gratis naar Mont-
pellier terug om hier nog een goed ontbijt te nuttigen en 
hierna lopend naar het vliegveld te gaan. We verdwaalden 
natuurlijk! Net op tijd hebben we de taxi genomen om toch 
maar het vliegtuig te halen. Wij willen hierbij de organisa-
tie bedanken en de twee chauffeurs Cees Max en Annema-
rie Kras.

Voetnoot;
Tot onze grote spijt 
kregen we tijdens onze 
tocht te horen dat onze 
“wandelmoeder” Gaar 
Zwarthoed (Berin) was 
overleden. Dit legde 
toch wel een schaduw 
over onze zonnige 
tocht. Wij hebben met 
Gaar en Kees vele vele 
tochten in binnen- en 
buitenland gemaakt. 
De Vierdaagse van Nij-
megen, Vierdaagse 
Marbella, Driedaagse 
Heerlen, Tweedaagse 
Egmond, vele weeken-
den naar binnen- en 
buitenland, altijd per-
fect geregeld door 
Kees en Gaar. Wat heb-
ben we veel gelachen 
met onze Berin. Wij van de zaterdagploeg willen hierbij 
Kees bedanken voor alles en hopelijk nog meer.
Heel veel sterke voor jou en de kinderen bij dit ontzettend 
grote verlies. Want wij zijn één voor allen, en allen zijn wij 
één.

Mooie wandeletappe Beziers-
Carcassonne voor groep 21

Vertrek op zondag 12 
juni
Zondagmorgen zes uur werden 
we opgehaald door de taxi, ein-
delijk op weg naar Schiphol. 
Gelijk na het inchecken al een 
koppie koffie met een taartje 
voor Anja Kos de lekkerbek on-
der ons. De vlucht ging precies 
op tijd wat een voorbode was 
voor de rest van de week ach-
teraf. We landden 11.35 uur la-
ter in Montepollier. Gelukkig 
kwamen alle rugzakken tege-
lijk dus geen zorgen voor een 
trip zonder bagage. Bij het 
opengaan van de schuifdeuren 
vanuit de luchthaven stond 
daar een hele pittige Fransoos 
met de naam Anja Schilder op 
zijn bordje. Nu waren we nog 
verrast over de soepele gang 
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van zaken. Na een 
rit van 60 minu-
ten kwamen we 
aan in Beziers bij 
ons 2-sterrenho-
tel Concorde. 
Deze organisatie 
heeft 250 locaties 
over heel Europa 
en is een aanra-
der voor mensen 
die low budget 
willen en toch een 
goed en schoon 
hotel.

Overdracht 
in Beziers
We zijn gelijk Be-
ziers gaan ver-
kennen, nog wel 
met rugzak mee 
want hoe goed al-
les ook geregeld 
was, goed lezen 
blijft een dinge-
tje. Bleek ach-
teraf dat we ons-
zelf hadden 
kunnen binnenla-
ten met een code. 
Maar geen punt, 
we hebben heer-
lijk geluncht en 
daar ontmoetten 
we ook precies de 
groep die we zou-
den aflossen. 
Heel toevallig 
passeerden ze 
ons. We zouden 
juist afrekenen 
maar namen nog 
een kopje koffie 
samen. Simon 
Gokker, Joop van 
Pooij en Jan Kras 
namen een heer-
lijk helder Heine-
ken die ze wel 
verdiend hadden. 
Na een trip van 
160 km zat hun 
week erop. Het 
werd een gezellig 
onderonsje waar 
we even gedach-
ten wisselden 

over wat wel en niet belangrijk is tijdens een wandeltocht. 
Blijken mannen toch andere gedachten over te hebben dan 
vrouwen.
Na ons te hebben opgefrist zijn we verder Beziers gaan 
verkennen. Helaas was het zondag dus alle winkels geslo-
ten, misschien maar goed ook. Samen met de andere groep 
zijn we naar het park gegaan waar ze ons de richting voor 
de volgende dag voorkauwden (lekker makkelijk). Daar 
hebben we ook officieel de overdracht gedaan van het 
stokje en de camera werd uitvoerig uitgelegd. Deze had 
Anja gelijk beter onder controle want wij hebben de gehele 
week niet met een lege accu gezeten. In het park was een 
kleine ouderwetse kermis met schuitjes en een kleine reu-
zenrad. Nadat het gewicht goed verdeeld was over deze at-
tractie kwam het toch nog goed en hebben we Beziers van-
uit de lucht gezien.
Na een gezamenlijk diner zijn we bijtijds naar bed gegaan 
om goed uitgerust aan de wandeltocht te beginnen.

Dag 2: Naar Capestang
Allemaal goed uitgerust, heerlijk geslapen en vol goede 
moed voor de eerste dag. Het weer was perfect, niet te 
warm en niet te koud. Na een heerlijk ontbijt van roerbak 
ei en verse koffie begon onze tocht van 26 km. Onze naviga-
tor Yvonne Bun bracht ons op de juiste weg langs het Canal 
du Midi. Prachtig mooie uitzichten en gezellige mensen 
kwamen we tegen. Iedereen heel vriendelijk en attent. 
Rond elf uur namen we onze eerste pauze bij een haventje. 
Alleen een kopje koffie met een zelf meegebrachte pure 
chocolade spek van Crielaard door Caroline, mmm die ging 
er wel in. De echte honger bewaarden we voor het volgende 
plaatsje en dat hebben we goed gedaan. We belandden in 
een Bistro die vermeld staat bij Trip Advisor Excellent. 
Deze stop duurde even langer dan gepland was. De wijn 
smaakte te lekker en de tapas verrukkelijk. We hadden nog 
1 uur lopen te gaan dus geen paniek. Na uitgezwaaid te zijn 
door een leuke Belg die daar werkte, gingen we op weg 
naar Capestang. Nog steeds geweldig weertje met een 
zwoele wind. Aangekomen in Capestang lopen we meteen 
naar onze B&B, een prachtig onderkomen met een zwem-
bad. We zijn de enige gasten want er zijn maar drie ka-
mers. Gelegen aan het zwembad genietend van de zon wer-
den we getrakteerd op een flesje rosé en tapas van het 
huis. We komen vandaag zeker niet om van de honger.

Dag 3: Capestang-Paraza
Vanmorgen iets te laat vertrokken omdat de hotelier het 
ontbijt niet eerder kon serveren. Het was weer prachtig 
wandelweer. De route ging weer perfect, een klein pro-
bleem trad er op toen Esther het plan had om het Canal du 
Midi aan de schaduwzijde te volgen om zo de inmiddels 
warme zon ietwat te ontwijken. Daar werd het een soort 
van Mudmasters door de bossen en struiken. Uiteindelijk 
zijn we via de treinrails weer op het juiste pad langs het 
Canal gekomen. Wat schrammen rijker, maar vooral heel 
veel lachen. Zo goed als de versnaperingen gisteren waren, 
zo beroerd was het vandaag. Gelukkig vonden we in Alge-
liers toch een cafetaria die voor ons een verassend lekkere 
lunch klaarmaakte. Na 36 km kwamen we aan in Paraza. 
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Bij B&B Domaine Mediterrane, dat door een Nederlands 
echtpaar wordt gerund, werden we hartelijk verwelkomd. 
Volgens het principe table d’hotes, wat betekent dat alle 
gasten tegelijk aan tafel gaan, hebben we gezamenlijk ge-
geten met nog twee heren uit Groningen. Geserveerd werd 
een heerlijk ouderwets potje stoofvlees met broccoli 
stamppot waar Yvonne Co het recept inmiddels van weet.
Na een goed glas rode wijn gingen we naar onze gezellige 
kamers met veranda. Zoals eerder opgedeeld in tweemaal 
twee persoons en eenmaal drie persoons, wat lijkt op een 
meidenkamp. Dus grote schik zo nu en dan.

Dag 4: Paraza-Blomac
Ditmaal stond het ontbijt om zeven uur 
klaar met verse croissants, jus 
d’orange en zelfgemaakte jam. Van de 
gastvrouw kregen we verse stokbrood 
met kaas en fruit mee. Om tien over 
half acht gingen we op weg. Esther 
probeerde nog eens ons de verkeerde 
kant heen te sturen maar dat werd 
zeer snel de kop ingedrukt. Vol ver-
trouwen volgden we weer de weg die 
Yvonne Bun ons wees. Het ging haar 
geweldig goed af met de app Maps Me 
die ons via de kleinste bergpaadjes 
naar Blomac voerde. Na twee dagen 
langs het Canal du Midi te hebben ge-
lopen wisten we zeker dat we dit keer 
via de kortste weg zouden gaan. Deze 
route gaat door de dorpen en via de 
heuvels. Prachtige uitzichten, zover 
het oog reikt wijnranken en tarwevel-
den, goud glooiend over de heuvels. 
Precies zoals gewenst kwamen we na anderhalf uur een 
barretje tegen voor een versterkend bakje koffie. Vandaag 
liep het allemaal naar wens. Weer super mooi weer. Er 
kwamen wat lichamelijke klachten dus namen we een ex-
tra pauze waar we de meegebrachte broodjes aten. Blomac 
is een kleine gemeente van 210 inwoners. Daar sliepen we 
in Chateau Blomac dat beheerd wordt door een Nederlands 
echtpaar. De tuinen van dit Chateau zijn geadopteerd door 
de Nederlandse land- en tuinbouwschool. Helaas hebben 
we de tuinen niet helemaal gezien omdat we toch het zwem-
bad verkozen dat ons toelachte na een wandeling van 23 km 
die dag. Om half acht serveerden ze wederom via table 
d’hotes de maaltijd. Dit keer kwamen de eigenaresse en 
personeel ook aanschuiven aan de tafel. Table d’hotes is 
vroeger ontstaan uit armoede, gezinnen stelden hun keu-
ken open voor passanten die niet veel te besteden hadden. 
Zo waren beide gered. Het tafelen duurde even te lang 

voor backpackers, rond elf uur zochten we onze bedden op. 
Het was even wennen om te slapen in een oud kasteel dat 
toch wel veel onbekende geluiden heeft. Maar niemand is 
verrast door een verdwaalde geest.

Dag 5: Blomac-Carcassonne
De gastvrouw van Chateau Blomac moest vroeg uit de ve-
ren want we wilden ook dit keer eerder starten. Om zeven 
uur zaten we aan het ontbijt. Voor onderweg namen we de 
cupcakes mee die op het buffet stonden. Onderweg kwa-
men we erachter dat we de vormpjes van de cupcakes ook 
hadden meegenomen. Jammer voor de gasten achter ons 

want ze waren heerlijk.
Lekker vroeg op pad en ik moet in her-
haling vallen met ideaal weer. We heb-
ben het Canal du Midi achter ons gela-
ten en wederom gekozen voor de 
kortere route van 24 km in plaats van 
38 km langs het kanaal. Na 10 km heb-
ben we een pauze gehouden in een su-
permarkt met koffiecorner. Gelijk 
broodjes meegenomen voor onderweg. 
Net voor vertrek kwamen we nog op 
het lumineuze idee om een flesje rosé 
mee te nemen. Deze paste nog precies 
in Esther haar rugzak die toch al de 
zwaarste was van allemaal, terwijl ze 
het minste mee had. Later hebben we 
dit genuttigd in het midden van een 
dorp voor de kerk die helaas gesloten 
was. Daarna op weg voor de laatste km 
naar Carcassonne, onze eindbestem-
ming. Halverwege raakte Yvonne haar 
mobiel leeg dus kon er geen gebruik 

gemaakt worden van de app, dus via de normale navigatie 
zijn we aangekomen in ons hotel in Carcassonne. Daar had-
den we een hotel aan de voet van de middeleeuwse burcht 
van Carcassonne.
Echt prachtig, chapeau voor Anja, Cynthia en Yvonne Bun 
voor het vinden van de bijzonder locaties. Na ingecheckt te 
zijn hebben we weer de wijn van de Languedoc getest en 
kwamen tot de conclusie dat er niks mis mee was. ‘s Avonds 
zijn we gaan eten bij een Italiaan in de Burcht. Tot onze 
verbazing ging het regenen, maar gelukkig was het weer 
droog toen wij terug gingen naar ons hotel na een mooie 
voldane dag.
Vrijdag 17 juni: Een rustdag in Carcas-
sonne
Omdat we alle kilometers in vier dagen hebben gepropt 
hadden we een rustdag in Carcassonne. Bewust zo gepland 
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om toch deze bijzonder stad te kunnen bekijken. Een on-
vergetelijke dag is het geworden. Met de fiets 13 km heen 
en weer terug langs het Canal du Midi en daar de stad Tre-
bes nog bekeken. Daarna geluncht op een gezellig plein in 
Carcassonne. Via de winkelstraat weer naar de burcht. 
Hier waan je jezelf zo in de Middeleeuwen, kleine straatjes 
en alles in oude staat. Natuurlijk hebben we het museum 
bezocht en de kerk met heel bijzonder glas in lood. Daar 
hebben we allemaal 
een kaarsje aangesto-
ken voor iedereen die 
het nodig heeft en 
voor degene die dat 
nog niet weet. Deze 
dag hebben we op 
slippers en sandaal-
tjes gelopen, volgens 
de sporttrack weer 
18 km zo even zonder 
erg.
Nu moesten we toch 
wel terug naar het 
hotel om ons op te 

frissen want de ploeg die ons zou aflossen was al onderweg. 
Omdat ze ietwat vertraging hadden zijn we eerst gaan eten 
en later ontmoetten we in de bar van ons gezamenlijke ho-
tel de ploeg van Jack, Eric, Frank, Klaas, enz. Daar hebben 
we nog een wijntje mee gedronken, wat informatie uitge-
wisseld en de overdracht van het stokje gedaan met groeps-
foto, helaas in een motregentje. 
We hebben ze succes gewenst en hopen dat ze net zo’n 

mooie week gaan be-
leven als wij hebben 
gehad. Carcassonne 
is echt een aanrader 
voor iedereen die nog 
op zoek is naar een 
leuke stad met prach-
tige omgeving,.
Namens de hele 
groep willen wij de 
organisatie nogmaals 
hartelijk bedanken 
voor de mooie etappe 
die wij mochten lo-
pen.

Route Carcassonne-Perpignan een mooie, 
onvergetelijke (soms pijnlijke) ervaring

18 juni: Carcassonne-Montlaur, 22 graden, 36 km
De dag begint bewolkt en fris. Na een kort bezoek aan de oude stad met de 
burcht begint de zoektocht naar de GR36 wandelroute. Na 1 uur zoeken en 
dwalen besluiten we de app te gebruiken die onze voorgaande groep ons 
aangeraden heeft (waarvoor duizendmaal dank). Wat een uitvinding! We 
vinden de route en gaan nu echt beginnen. Het is een zware tocht met veel 
beklimmingen en afdalingen. Gelukkig komen we rond lunchtijd aan in het 
eerste dorpje waar we kunnen lunchen. Frank en Saskia eten hier de zout-
ste uiensoep ooit. Hierna gaan we weer meteen de hoogte in. Via meer on-
begaanbare dan begaanbare wandelpaden vervolgen wij onze tocht. Het 
laatste uur worden wij vergezeld door 2 lieve honden met belletjes en zen-
ders om hun nek. Later blijken dit jachthonden te zijn die de everzwijnen 
naar een bepaalde plek “jagen”. Na een tocht van 11 uur komen wij aan in 
Montlaur waar Helmut op ons wacht. Hij is de eigenaar van de gites waar 
wij de komende nachten zullen overnachten.  Bij aankomst in de accom-
modatie helpen wij Helmut meteen door zijn hele biervoorraad heen; wij 
zijn namelijk zeer dorstig. Na een heerlijk diner wordt er gedoucht en is 
het tijd voor een welverdiende nachtrust.

19 juni: Montlaur-Termes, 24 graden, 27 km
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Als Helmut ons heeft afzet in Montlaur beginnen wij vol 
goede moed aan de tweede etappe. De tocht is wederom 
over de bergen heen.  Op een bepaald moment komen we 
vreemde objecten tegen in bomen en gekleurde stenen. 
Het gevoel van een staaltje Blair Witch project bekruipt 
ons. Het blijkt gelukkig een onschuldige maar wel erg 
mooie kunstroute te zijn. We zien, beeldhouwkunst, be-
schilderde bomen, gekleurde stenen en andere kunstwer-
ken. Wat we niet tegenkomen is een dorpje of een restau-
rant. De mueslirepen raken op en de honger groeit 
aanzienlijk. Het is inmiddels na tweeën als we in een veld 
een heleboel auto’s zien staan. Wij naderen een soort van 
geitenboerderij. Verderop staat een stalletje waar ze ver-
schillende soorten geitenkaas verkopen, alleen geitenkaas. 
Dus tja, wat doe je dan…. Na de brokken geitenkaas weg-
gespoeld te hebben met de gratis koffie (aardige lui die 
Fransen), vervolgen wij de route. Onderweg staat er op-
eens een baby everzwijntje op het looppad. De spanning 
stijgt enigszins als het besef komt dat moederzwijn wel-
licht ook in de buurt is. Gewapend met stokken passeren 
wij de baby die natuurlijk meteen de  bosjes induikt. We 
klimmen en dalen weer wat door de adembenemende na-
tuur en komen aan bij onze gastheer Helmut in Termes. 
Deze heeft weer een heerlijke traditionele maaltijd bereid 
en is gelukkig naar de supermarkt geweest om zijn bier-
voorraad goed aan te vullen.
20 juni: Termes-Tuchan, 26 graden, 28 
km
Deze ochtend starten wij bij ons overnachtingsadres. En ja 
hoor, meteen weer de bergen in. We komen langs Chateau 
de Termes, waar Erwin gebruikt maakt van de gelegenheid 
deze even te bezoeken. Als een echte Rambo rent hij naar 
boven, maakt in het tempo van een Japanner een paar fo-
to’s en rent weer naar beneden. Wat een held!! De route is 
gewoon wéér schitterend. We lopen door druivenvelden, 
bossen, rotspartijen, dalen en klimmen. Op de dag dat het 
in Nederland non stop regent, genieten wij van ons lunch-
pakket (ja, ja, we hadden een helder moment en Helmut 
gevraagd of hij lunchpakketjes wilde maken) op een berg 
met een adembenemend uitzicht. De lunchpakketjes waren 

echte kadootjes aangezien ze verpakte waren in kerstpa-
pier. Onderweg entertaint Erwin ons met sterke verhalen, 
geschiedenis, Lord of the Rings en Game of Thrones wee-
tjes en one-liners uit verschillende films. Volgens hem zijn 
we aan de route bezig van Lord of the Rings. Hij noemt 
Frank zelfs af en toe Frodo. Dat heeft wellicht met zijn voe-
ten te maken. Die lijken meer op 2 blaren met voeten, dan 
2 voeten met blaren. Het wordt wel een beetje penibel als 
ons water opraakt en wij helemaal geen enkele gelegen-
heid tegenkomen om bij te vullen. Als Corrie en Saskia een 
verdacht straaltje water tegenkomen, kunnen zij de verlei-
ding niet weerstaan en vullen toch de flesjes. De mannen 
verklaren ons voor gek, maar goed wij hebben dorst. Aan-
gekomen in Tuchan, blijkt het gelukkig een dorpje van for-
maat te zijn en is het zelfs in het bezit van een heuse 
supermarkt(je). Nieuw water wordt ingekocht, fruit en als 
het koud had gestaan ook bier. Maar we hebben geluk, er is 
een kroeg. Dat maakt het wachten op Helmut een stuk aan-
genamer. De ritten van en naar onze vertrek- en beginpun-
ten zijn ook een avontuur op zich. We scheuren over smalle 
bergweggetjes met de afgrond iets te dichtbij en staan ge-
regeld oog in oog met onze tegenliggers.
21 juni: Tuchan-Tatauvel, 33 graden, 22 
km
De duur van de rit naar het beginpunt wordt steeds langer 
en ook spannender. Over een afstand van ongeveer 30 km 
rijd je minstens een uur. De wandelroute is vandaag wel 
minder zwaar, we lopen wat meer over goed begaanbare 
wegen en hoeven iets minder te klimmen. Deze dag stijgt 
de temperatuur al flink naar niveau tropisch. Onderweg is 
het wederom schitterend. Her en der in het landschap ko-
men we (op alle etappes van onze route) autowrakken te-
gen. Een heel apart gezicht. De een volledig verroest en 
echte oldtimers, soms een oude eend, en zelfs een verlate 
camper langs de weg. Dat was wel een beetje luguber eer-
lijk gezegd. We komen ook langs een adembenemende 
kloof. Hiertussen is een meer waar gezwommen kan wor-
den. Erwin kan zich niet bedwingen en waant zich in een 
scene van de Blue Lagoon. Helaas moeten we weer verder.  
We komen om 16.00 uur aan in Tatauvel waar we neerstrij-
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Omdat het op 
papier een pit-
tige tocht zou 
worden hadden 
we in de buurt 
van Figueres 

in Cistella een B&B geboekt bij een Belgisch echt-
paar. Afgesproken was met Bart dat hij ons zou op-
halen van het vliegveld en ons heen en weer zou rij-
den op onze tocht. Woensdag 22 juni vertrokken wij 
richting Girona. Op de afgesproken tijd was Bart er 
om ons op te halen. 

We waren vroeg 
en konden nog 
mee ontbijten. 
Een prachtig gele-
gen B&B, mooie 
kamers en ook 
een zwembad. In 
de namiddag heb-
ben we een be-
zoek aan Perpig-
nan gebracht voor 
de overdracht 
met de groep van 

ken op een terrasje in de schaduw. Helaas gaat het café pas 
open om 17.00 uur. Maar we hebben geluk; de deuren wor-
den al eerder geopend. Na 3 uur wachten hebben wij de 
economie van Tatauvel goed gespekt en is Helmut gearri-
veerd om ons op te halen. De terugweg duurt lang, 1,5 uur. 
Bij aankomst staat ons echter een overheerlijke barbecue 
te wachten. Dan is het de rugzakken inpakken en ons klaar-
maken voor de volgende dag, helaas laatste wandeldag.
22 juni: Tatauvel-Perpignan, 36 graden, 
28 km
Door de lange rit, beginnen we pas om 10.30 uur te wande-
len. En verrassend genoeg beginnen we ook weer met een 
behoorlijke klim. We worden vrijwel meteen opgeschrikt 
door een oorverdovende knal en een wonderbaarlijke rook-
pluim in de lucht. Het blijkt dat hoog in de bergen een soort 
van mijn gesitueerd is. Verderop is het nogmaals raak en 
mag het een wonder heten dat er niemand van schrik van 
de berg afgedonderd is. Als we halverwege de berg zijn, 
zijn we al een halve liter vocht verloren en hebben we on-
geveer 2 kilometer afgelegd in 2 uur. Maar goed, we ruiken 
de eindstreep. Wat we dan nog niet weten is dat de vol-
gende beklimming en daaropvolgende afdaling veel weg-
heeft van de film Vertical Limit. Bij de beklimming is er 
nauwelijks sprake van een pad en op sommige plekken is 
er zelfs een touw gespannen voor wat houvast.  Gelukkig 
kunnen wij bovenop de berg bij een ruïne van een of ander 
uitkijktoren genieten van ons lunchpakketje (wederom 
verpakt in kerstpapier). De afdaling is gevaarlijk en er is 
geen houvast. Maar we redden het en de kick is enorm. Als 
we het volgende dorpje binnen lopen gaan we even koffie 
drinken bij een kleine bakkerij. Even later komt de mede-
werkster naar buiten met een zakje heerlijke zelfgemaakte 
koekjes. Gratis voor ons. Ontzettend lief. Het vervolg van 
de route is over asfalt en iets saai. Het laatste stuk lopen 

we langs het vliegveld van Perpignan de stad in. Het hotel 
vinden we redelijk snel en is mooi gesitueerd is een smal 
straatje van de stad. We zijn moe maar bovenal zeer vol-
daan. We spreken ’s avond af met de wandelploeg die het 
stokje van ons overneemt bij de Kathedraal van Perpignan.
Deze wandeltocht was voor eenieder van ons onvergete-
lijk. Wij waren een bij elkaar geraapt zooitje en eigenlijk 
vreemde voor elkaar. Er was een echtpaar Cor en Corrie, 
twee Volendammer vrienden Jack en Frank, Erwin en Sas-
kia (zwager en schoonzus van elkaar) en Klaas uit Abbe-
kerk. Wij hebben enorm met elkaar gelachen, elkaar door 
moeilijke momenten geholpen, genoten van de koffie van 
Corrie, de blarenwijsheid van Cor en de verhalen van Er-
win. 
Kortom het was een uitermate mooie, onvergetelijk (soms 
pijnlijke) ervaring.

Etappe 23: Perpignan-Gerona een 
prachtige route over de Pyreneeën
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Klaas de Snaaier. Samen hebben we gezellig een biertje ge-
dronken op een terrasje bij de kerk. We waren laat terug 
en hebben toch nog een slaapmutsje genomen. Het was een 
lange dag.
Donderdag: Van 
Perpignon naar 
Maureillas
We hadden gepland een fietsroute te volgen die van Am-
sterdam naar Barcelona gaat. Maar Bart had voor ons een 
prachtige wandelroute uitgezocht, langs prachtige wijnvel-
den. De route die wij liepen was ook een weg naar Santiago 
de Compostela. De Pyreneeën kwamen al redelijk dichtbij. 
Op sommige toppen lag nog een beetje sneeuw. 
Af en toe hebben we een terrasje gepikt. We liepen door 
leuke Franse dorpjes. Het was wel een warme dag, maar 
gelukkig was er een windje. ’s Avonds was er feest in het 
dorpje. We zouden er heen met Bart en Chrisje, maar het 
werd te laat. De andere dag moesten we over de Pyreneeën. 
Chrisje had voor ons tapas gemaakt, erg lekker met een 
glaasje wijn erbij, het was erg gezellig.

Vrijdag: Van Maureillas naar La Vajol
Om 9 uur zijn we gestart in Maureillas. Het was erg warm 
en Bart had wederom een route gezocht. We gingen niet 
over de allerhoogste top, het zou zo’n 3 uur lopen zijn naar 
La Vajol. We waren nog maar net op pad toen Ria zei: “Die 
mensen ken ik, die zie ik zaterdags als ik wandel altijd”. 
Maar met een hoed op en een zonnebril heb je een ander 
gezicht, dus liepen ze elkaar gewoon voorbij. Het ging een 
tijdje goed, linksaf en rechtdoor, we volgden de route goed. 
Prachtige vergezichten, mooie bloemen, de Pyreneeën zijn 
schitterend. Toch ging het mis. We hebben in plaats van 
één colletje er wel 3 op en af gelopen.
 Het was bijna zo dat we een rondje hadden gelopen, als een 
Franse wandelaar ons niet op de goede weg had gezet. Ein-
delijk kwamen we in een dorpje waar we vroegen aan een 
Fransman naar de weg naar La Vajol. Hij sprak Engels, dus 
dat ging beter. 

We moesten een stukje om, maar we mochten door zijn 
achtertuin naar boven lopen, een laatste klimpartij. Bij een 
monument hebben we nog even stilgestaan, een oorlogsmo-
nument dat op een vluchtroute staat. Toen volgde nog 3 km 
bergafwaarts. In een prachtig Spaanse dorpje hebben we 
koffie en een koud Spaanse biertje voor de dorst gedron-
ken. Chrisje maakte voor ons paella, we lieten het ons goed 
smaken.

Zaterdag: Van La Vajol naar Cistella
Weer was het een warme dag. Om ongeveer 9 uur gingen 
we op pad door een prachtige omgeving. We dachten de 
bergen gisteren achter ons te hebben gelaten, maar er 
kwamen er nog een paar. Het eerste dorpje waar we wat 
konden gebruiken was Darnius. We liepen via een prachtig 
stuwmeer Panto de Boadella naar Boadella, een leuk 
dorpje. Daar hebben we nog wat water gekocht, je weet 
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maar nooit. Daarna ging het mis. We liepen weer over 
Rome naar Parijs, weer een berg over. 
Na veel omwegen kwamen we in Terrades. Hier hebben we 
wat gedronken in de plaatselijke “Jozef”. We gingen door 
naar Villaris, waar Bart ons op stond te wachten. Hij zou 
voor ons het kerkje openen voor het branden van de kaars-
jes die we van Kapelaan Peter Piets hadden gekregen. Het 
was een heel mooi kerkje dat ze aan het renoveren waren 
met mooie fresco’s van Sint Maarten. We moesten nog een 
klein stukje naar Cistella. Bij Bart en Chrisje dronken we 
nog een biertje na een warme wandeldag. We hebben lek-
ker gegeten en konden nog genieten van het zwembad en 
de heerlijke tuin.

Zondag: Van Cistella naar Ravos del Terri
We vertrokken vroeg vanuit onze B&B. Bart had zijn hond-
jes nog even vastgehouden om ons te laten gaan. Na 10 mi-
nuten liet hij ze los, dus kwamen ze allemaal achter ons 
aangerend, want Elly had een halve koffer met honden-
koekjes meegenomen. Dus die dachten, daar gaan ze met 
alle koekjes. Bart moest met de auto alle hondjes weer op-
halen. We wilden deze dag wat meer kilometers lopen om 
de laatste dag niet zo laat in Girona aan te komen. 
Dus een lange dag, met een mooie route langs verschil-
lende dorpjes. Gelukkig hadden we in het eerste dorp kof-
fie gedronken, want het zou heel lang duren voordat er 
weer koffie was. Eindelijk bereikten we weer een dorpje. 
“Lekker koffie” dachten we, maar helemaal niets. Dus ge-
woon vragen aan een mevrouw of ze soms een fles Fanta 
had. En ja hoor, een lekkere koude fles bracht ze ons. 
Daarna weer op pad en we vroegen of we nog op de goede 
weg waren. We liepen toch weer helemaal verkeerd, terug 
dus. Bart was ondertussen ongerust geworden want die 
had uitgerekend om zo laat bellen ze. Maar het werd laat. 
We hebben wel lekker gewandeld met mooi weer. Het was 
de laatste avond bij Bart en Chrisje. We hebben heerlijk 
gegeten en nog wat gedronken.
Maandag 27 juni: Van Ravos del Terri 
naar de eindbestemming Gerona
Het was de laatste wandeldag met weer prachtig mooi 
weer. Na afscheid te hebben genomen van Chrisje, bracht 
Bart ons naar Ravos del Terri. Hier hebben we ook af-
scheid genomen van Bart. We gingen op pad met een route 
zoveel mogelijk over wandelpaden. Maar als echte wande-
laars ging het dit keer al snel mis. We liepen tegen een 
spoorbaan aan, dus terug. Er waren hier wel prachtige 
wandelpaden. Onderweg hebben we lekker een broodje ge-
geten met een kopje koffie en gingen verder op pad naar 
Gerona. Om een uur of 3 kwamen we aan. Op een terras 
midden in de stad hebben 
we geproost op onze prestatie, want dat was het zeker. De 
Pyreneeën zijn best wel pittig om overheen te wandelen, 
maar het wat het waard. We zijn nog twee dagen in Gerona 
gebleven, waarvan een dag gefietst naar de kust en dat was 
een schitterende tocht. De andere dag hebben we wat van 
de cultuur van de stad beleefd. Het was een prachtige 
week.
Elly Sier, Ria Jonk, Bep Jonk en Els Bloem. 
P.S.: Can Patiras, de B&B in Cistella, was voor ons een 
prachtig onderkomen. Met de goede verzorging van Bart 
en Chrisje hebben wij een prachtige week achter de rug. 
Het was perfect.
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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 ver-
kennen, 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 genie-
ten van een mooie laatste paar dagen zonder ver-
plichtingen.
Dag 1: Op weg naar Girona
Vanaf het vliegveld Girona begon onze eerste loopdag op 
weg naar de stad. Met een stop onderweg voor een laat ont-
bijtje (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 aflos-
sing met de groep Els Bloem. Wij kregen de estafettestok 
en groep Els ontving van Evert een Leerdammer kiloknal-
ler.  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!

Dag 2: Naar Blanes
De tweede loopdag begint met een verplaatsing naar Maca-
net de la Selva. Vandaar is het ruim 20 kilometer naar Bla-

Slotetappe van Girona naar Barcelona
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nes. Daar zullen we 3 nachten ons 
kampement opslaan. De tocht naar 
Blanes is echt wel pittig. De tempe-
raturen 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 kra-
gen. Ruim 7 uur duurde deze tocht. 
Op de boulevard werden we ontvan-
gen door Stefan – zoon van Evert – 
die hier inmiddels werkzaam is op de 
boulevard en ’s avonds in de be-
ruchte Klomp schoonvader Ruud een 
handje helpt. Ruud gaf ons later een 
rondleiding in de Klomp. Het fiets-
bordje Edam/Volendam hangt hier 
als rekwisiet aan de muur, samen 
met een stuk of 1000 andere beziens-
waardigheden uit Holland. Je bent 
berucht of je bent het niet.

Dag 3: Naar Tossa de la 
Mar
De derde loopdag is gepland naar 
Tossa de la Mar, grotendeels via de 
GR-route en langs de botanische tui-
nen. 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 kilometer 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.

Dag 4: Bijna 40 graden
De vierde route begint in Forga de la Selva voor een rond-
toer 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 geme-
ten 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 kasteel-
tje van Hostalric. Hier konden we wat vocht innemen, 

maar dat was lang niet genoeg. Met 19 kilometer op de tel-
ler over 6 uur was het een zware dag.
Slotetappe vanaf Blanes naar Canet de la 
Mar 
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 het toch weer boven de 35 graden. Na ruim 21 kilome-
ter lopen over 6,5 uur zetten we een punt in Canet. Het is 
mooi geweest en best wel zwaar. Er volgde nog een ver-
plaatsing naar ons verblijf en op zaterdag de rendez vous 
met de groep uit Volendam, waar de finish werd gefilmd 
door Marcel van de Love. Ook de fietstocht door de kroch-
ten van Barcelona, georganiseerd door Karina, was een 
mooie afsluiting.
Met dank aan: Gebr. Jonk (Klaas en Jack Dillinger), Evert 
Drum, Jan Tien, Jan Molenaar. Verslag:  Fred Sier.
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Op zaterdag 2 
juli is de Voet-
tocht naar Bar-
celona afge-
rond. Groep 24 
(van Fred Sier) 
liep de laatste 
etappe van Gi-
rona naar Bar-
celona. Een 
groep lopers, 
die eerder een 

van de etappes heeft gelopen, waaronder Jan Ko-
ning en Paul Moormann, waren naar Barcelona af-
gereisd. Door een meegereisde cameraman van de 
LOVE werden bij de Sagrada Familia, de nog steeds 
in aanbouw zijnde kathedraal van de Baskische 
hoofdstad, filmopnames gemaakt en volgde een 
vraaggesprek met de laatste vier lopers. 
Aan de voettocht van Volendam naar Barcelona hebben in 
totaal 24 groepen met ruim 100 wandelaars meegedaan. 
Het vertrek was op zaterdag 5 maart vanaf de Sint Vincen-
tiuskerk. Alle groepen liepen vijf dagen en daarbij werd 
het estafettestokje meegenomen, dat zo van Volendam naar 
Barcelona is meegegaan. De wandeltocht werd door ’n 
Loopie georganiseerd en was weer een groot succes. De 
deelnemers hebben er allemaal veel wandelplezier aan be-
leefd en gelukkig zijn er geen vervelende dingen onderweg 
gebeurd. Op 17 september is er nog een bijeenkomst als 
afsluiting van de weer zeer geslaagde wandelestafette. 
Voor alle deelnemers is er dan weer een herinneringsboek-
werk, waarin alle reisverslagen met foto’s verwerkt zijn. 
Gezien het succes van deze inmiddels zevende estafette-
voettocht (in 1997 was de eerste naar Rome), zit het er dik 
in dat er over 3 jaar weer een vervolg komt. Over een even-
tuele bestemming van de achtste wandeltocht kan dus al 
gebrainstormd gaan worden.

Eindbestemming bereikt 
met de Barcelonaloop




