REISVERSLAG FIETSTOCHT VAN VENRAY NAAR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

VAN 3 MEI T/M 20 JUNI 2011

INLEIDING:

Per 1 januari 2011 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Na ruim 44 jaar w erken m aak ik gebruik van een regeling
en hierd oor gaat er een ande r leve n voo r mij begin nen. Niet meer s’-morgens voor half 6 het bed uit en naar
Eindhoven om g aan te werken en vervolgens tegen 5 uur w eer thuis te komen.
Nee, andere mogelijkheden, veel vrije tijd, dingen (meer) gaan doen die ik al ken maar ook dingen die ik nog niet
ontdekt heb. Wat zal de toekom st gaan brengen? In het begin is het ec ht w el even wennen maar dat “ niet meer
moeten” en het hebben van het ultieme vakantiegevoel gaat gauw genoeg voorbij. Maar wat is dan wijsheid? Hoe
vul ik mijn tijd op een aangename maar ook zinvolle manier in?
Zomaar kwam het in mij op om na te gaan of fietsen, op mijn gewone fiets, leuk voor mij zou zijn. Ook zonder een
echte reden stelde ik mij als doel Santiago de Compostela (SdC). En inderdaad ging ik dit idee verder uitwerken.
Wel had ik een paar uitgangspunten/doelstellingen voor mezelf opgesteld.
* Zoveel mogelijk alleen fietsen
* Stoppen met roken
* Ongeveer 12 kg afvallen
* Geen datum plannen wanneer ik in SdC zou aankomen (vrijheid/blijheid)
* Zoveel mogelijk zelf koken en op cam pings overnachten (low-budg et)
Gelukkig vond Aggie dit ook een goed idee; als ze maar niet mee hoef t te gaan……
Ik heb mij in de bibliotheek wat lectuur geleend; op internet alles opgezocht; met mensen gespro ken die er al
geweest zijn etc…..Uiteindelijk heb ik een 3-tal boekjes besteld met daarin o.a. de routebeschrijving, plaatselijke
informatie en overnachtingplaatsen.( St.Jacobs fietsroute van Clem ens Sweerma n ).
Vanaf dat moment begon het echt te leven. Ik had echter alleen maar een goede fiets ( die eigenlijk niet geschikt
is voor in de bergen want er zitten trommelrem men op ). In de opruiming kocht ik een 2 persoo nstentje; een
slaapzak, een 1 pits gasstelletje en een slaapmatje voor
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100,=. Op de markt 4 goede fietstassen en bij de

fietsenmaker een grot e stuur tas en f ietshe lm. De rest h eb ik links en rech ts bij elk aar g espro kkeld m et als
uitgang spunt d at het zo go ed en go edko op m ogelij k zou m oeten z ijn.
De theorie is dus helemaal geregeld. Een fiets, kampeerspullen, fietskleding, fietstassen en routeboekjes. Maar
eigenlijk nog geen meter getraind. Dus eerst maar eens kilometers gaan maken r ond het h uis z ond er b aga ge. Z o’n
fietser ben ik nooit geweest. Beginnen met 40 km en dat uitbouwen tot 80 km. Vervolgens met volle bepakking. E n
dat fietst toch heel anders… .. Toch ong eveer 1200 k m getraind!!
Ik ha d een go ed gev oel ov er mij n voo rbere idingen e n uitrus ting en o p 3 m ei was het zo ver. Sd C her e I com e…… ..
Dinsdag 3 mei Venray - Bergeijk 73 km.
O m half 10 vertrok ik thuis, uitgezwaaid door Aggie, onder een blauwe lucht en de wind op de rug rich ting
Bergeijk. Via Ysselsteyn en Griendsveen dwar s door de Peel. Via allerlei landweggetjes kwam ik al om goed 3 uur
aan op de camping Theuws in Berg eijk. Er war en verd er gee n gast en dus h et wa s erg s til. Tegen de avond kwam er
een bejaard echtpaar uit Roo sendaal. Nog gezellig mee gepraat en al vroeg naa r bed. Wel kou geleden dus maar
extra kleren in de slaapzak!
Woensdag 4 mei Bergeijk - St-Katelijne-Waver 94 km.
Om goed 8 uur vertrokken richting België. Weer stralend blauwe lucht en de wind mee. Weg en en paden veel door
de bossen tot aan het kanaal dat al België is. Over jaagpaden langs het Albertkanaal, Netekanaal en de Nete.
Kilometers lang; er lijkt gee n einde a an te ko men. I n Lier, bij de Zimmertoren, wat gegeten en gedronken. Mooi
stadje en wa t rond gekek en. De m oeite w aard . Voo rbij Duffel even van de route en neergestreken op camping
Roosendael in St. Katelijne-Waver. Er waren nog een drietal andere gasten. Met 2 ’s-avonds zitten keuvelen.
Koelde w eer snel af en w eer vroeg naar bed. Go ed geslapen.

Don derd ag 5 m ei St-Ka telije-W aver - Onke rzele 7 4 km .
Om half 10 vertrokken. Annemarie de Koning, een van de twee campinggasten, fietst ook naar Sd C. Samen fietsen
we verder. Het is prach tig fietsweer. In Mechelen wat gedronken en de stad doorgelopen. Moeite waard.
Prachtige jaag pade n langs de De nder. Een prachti g stukje natuur. Weilanden, bosjes en riet langs de oevers, een
lust voor het oog en vooral stilte. We kamperen op camping de Gavers in Onkerzele. Er zijn nog enkele andere
gasten maar het is erg rustig. Goed geslapen.
Vrijdag 6 mei Onkerzele - Rumegies 79 km.
Om half 10 de fiets op. Warm (25). De h euvels beginnen en het wordt dus zwaarder. Tot nu toe was het vooral
vlak. Weer stukken langs de Dender en later langs de Schelde. Prachtige jaagpaden en geen ander verkeer. In
Deux-Arcen werd het Wallonië en dat was wel te mer ken aan de kwaliteit van de wegen en paden. In Tournai even
e

rondgekeken. Ik wil z eker nie t in Wallo nië overnachten en de 1 camping in Frankrijk was de enige op tie. Camping
Le Petit Clos in Rumegies was prima. Go ed geslapen.
Zaterdag 7 mei Rumegies - Honnecourt-s-Escaut 70 km.
Om 9 uur aangefietst. Prachtig weer (25) en harde wind tegen. De hele dag heuvelachtig en zelfs bij de afdalingen
moeten trappen vanwege de tegenwind…Vermoeiend en vooral ongewend! Maar wel uitdagend. Ook even Cambrai
doorgefietst maar niet echt bekeken. Op de camping de l’Escaut heerlijk gegeten; frites met ’n snack en un paar
pilskes. De was gedaan en genoten van de rust. Verder geen fietsers op de camping.
Zondag 8 mei Honnecourt-s-Escaut - Ourscamp 82 km.
Om kwart voor 9 aangefi e ts t . P r im a fietsweer maar w el bewolkt. Heuvelachtig. Even de weg af o m de oorspr ong
van de Schelde te bekijken. Het weer wor dt beter en de zon doet zijn best (26). Even St.Quentin bekeken en
weer verder gegaan. Mooie omgeving en erg rustige wegen. Je bent alleen op de wereld….
Vlak voor No yon nemen Annemarie en ik afscheid van elkaar. We hebben 3 dagen samen gefietst en het was
gezelli g maar niet de o pzet. Even Noyon nog bezichtigt en toen verder gefietst. In Ourscamp is een heel grote
abdij uit 1129. Deze mega abdij is gedeeltelijk gerestaureerd maar ook nog veel vervallen. Op het terrein was ook
een ommuurd weitje waar m ensen konden kamperen. Het sanitair was ergens in de abdij. Er waren nog 5 andere
SdC- fietsers en het was wel gezellig ( Joop en Ria ). Na het eten gezellig gepraat m aar op tijd naar bed. Er stond
een gr ote fe esttent en heb d aarin g eslape n.
Maandag 9 mei Ourscamp - Liancourt 68 km.
Om kwart voor 9 vertrokken richting Com piégne. Na 3 dagen heuvel op en heuvel af vand aag een stuk vlakker wat
wel zalig is voo r de s tram me s piere n. Ma ar no g zal iger is het d at de wind is gaa n liggen. Prachtig weer (25). In
Compiégne wat gegeten en de stad bekeken (mo oi stadhuis). In dit gebied weinig campings en dus wordt het een
stuk van de route af om iets te vinden. Na een flinke maar ook steile klim van zo’n 6 km gearriveerd op camping La
Falloise in Liancourt. Een verschrikkelijke camping. Volgens mij veel “permanente” bewoners die het werken niet
hadden uitgevonden en erg luidruchtig. Na mij kwam en het echtpaar Ria en Joop en oo m en nicht H ans en Petra
ook op deze camping. Ria bestelde voor ons allen een heerlijke pizza en die werd vanuit het dal keurig gebracht.
Op een hoekje van een veldje kon ik mijn tentje n eerze tten. N a het e ten nog gezellig geklets t. Het w as de h ele
avon d en nac ht onr ustig o p de ca mping .
Dinsdag 10 mei Liancourt - Hénonville 46 km.
Na een niet al te beste nachtrust om 9 uur met R ia en Joop aangefietst. Eerst in een supermarkt inkopen gedaan
en vervolgens de route weer opgepakt. Het was w eer heuvelachtig met een paar flinke klimpartijen. Het was w eer
prim a wee r (25 ) en we inig win d. Ron d de m iddag afsch eid geno men v an Ria e n Joo p.
De steile heuvels en het warme weer geeft als resultaat dat ik als een paard ging zweten. Na een klim van 10% lag
bovenop een mooie camping die ik maar al te graag o pzocht. Later kw amen Hans en Petra en een echtpaar uit
Heerenveen ook op camping Le Bois Joli. De was gedaan, eten gekook t en een paar flesjes bier gedronken en
ontsp annen m et de an deren zitten o uweb etten.
Woensdag 11 mei Hénonville - Goussonville 47 km.
O m kwart over 8 vertrokken. Alweer prachtig weer. Vandaag een korte etappe omdat de volgende camping te ver
weg is. Diverse stevige klimmen en tussen de klimmen door glooiend dus ook op en af…. Aangekomen op camping
Canada bleek die gesloten (rustdag). Toevallig kwam er een med ewerker langs en die liet mij er in. Prachtige
camping, goed sanitair en een veldje voor mij alleen!

Heerlijk mijn tentje opgebouwd en iets gedronken. Daarna wat over de camping gewandeld. Later die middag
komen o.a. Joop en Ria, Hans en Petra, het echtpaar uit Heerenveen ook aangefietst. Je blijft elkaar
tegenkomen… .Ido gebeld vanwege zijn verjaar dag. Na het eten nog gezellig met z’n allen gekletst.
Donderdag 12 mei Goussonville - Chartres 73 km.
Om goed 8 uur vertrokk en. In het begin nog heuvelachtig maar later vrij vlak. Veel landbouw en eentonig. Tot de
middag bewolkt daarna breekt de zon door. Prim a fiets wee r! O nder weg krijg ik telef oon dat T ruus van J o is
overleden. Veel zin om te fietsen heb je dan niet meer. Je gedachten zijn dan zeker niet bij wat je aan het do en
bent. Om half 4 kom ik aan op camping Municipal in Chartres en bes luit om mor gen nie t ver der t e fiets en en m ij
te bezinnen op het vervolg. De camping is groot en goed onderhouden en 20 minuten fietsen van de stad.
Nadat ik de tent heb opgezet en gedouch t ga ik naar de stad. Na en vluchtige verkenning ga ik koken en eten. Er
zijn inmiddels meer fietsers aangekomen. Joo p en Ria, Hans en Petra, Annemarie, het echtpaar uit Heerenveen en
een Vlaams stel. Ondanks het droevige bericht toch nog gezellig.
Vrijdag 13 mei Rustdag in Chartres.
Na een goede nachtrust krijgt Annemar ie tijdens het ontbijt een k e te lt j e h e et w ater o ver zich hee n. Du s me t z’n
allen blussen en dikke pech voor Annemarie. Na het ontbijt de was gedaan en opgehangen. Met de fiets naar
Chartres om deze bij te laten stellen (i 10, =). De stad bezichtigt. De kathedraal bezocht en deze was
indrukwek kend. Laat op de middag weer naar de cam ping. De was opgeruim d, eten gekookt en afgewas sen; dus
weer helem aal bij. J o pro beren te bellen m aar niet gelukt. W el een ka artje gestuu rd. Na het eten met 11 mensen
heerlijk zitten kletsen tussen de tentjes. Hans kan niet verder omdat zijn knie op slot zit. Zij n nich tje Pe tra w il
wel verder maar is tot dan achter oom Hans aangefietst…. Bovendien spreekt ze geen woord Frans. Zij gaat
morgen met mij verder. Goed geslapen maar dat was niet zo moeilijk met zoveel wijn op…….
Zaterdag 14 mei Chartres - Moree 85 km.
Uitgerust en zond er kat er fiets ik met P etra v erder richting Poitiers . Het is rustig lenteweer (21) en glooiend.
Onde rwe g een m ooi ka steel in C hâtea udun be won dert.
Een ontspannende fietsdag die we afsluiten op camping
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La V arenne. Voor de 1 keer ’s-nachts wat regendruppels.

Zondag 15 mei Moree - Reugny 75 km.
Goed geslapen en na het ontbijt op tijd aangefietst. Harde wind tegen en erg veel klimmetjes. Niet steil of lang
m aar gew oon er g veel. V eel landb ouw en niet ech t moo i. Op he t einde g ezoc ht naa r een ca mping maar na lang
zoeken bleek de camping Le grand Prée nog gesloten. Bij gebrek aan een alt ernatief toch maar tentje opgebouwd
op de ze cam ping zo nder to ilet en do uche! Wel ge en cam pingge ld beta ald… ..
Maandag 16 mei Reugny - St-Maure-de-Touraine 71 km.
Na een goede nachtrust en ontbijt weer aang efietst. In Tours mijn fototoestel laten vallen en meteen een nieuw
gekocht. Tours globaal bezichtigt. Druk en gro ot met mooie gebo uwen. Toch maar gauw genoeg do orgefietst. Het
landschap is afwisselend. Landbouw, weien en bos en glooiend met enkele steile stukken. Gekampeerd op campin g
Municipal.
Dinsdag 17 mei St-Maure-de-Touraine - St-George-les-Baillargeaux 72 km.
Goed geslapen en op tijd op de fiets. Vandaag heu vela cht ig gebied met klimmetjes tot 10% ! Prachtig boerenland en
zwakke wind maar w el 30 graden. Dus echt afzien . Even in Châtellerault rondgekeken. Mooie brug over de V ienne.
Onderw eg een paar erg moo ie kastelen bekeken. Onderweg een plat de jour g enuttigd zodat ik vanavond niet hoef
te koken. Tent opgezet op camping Le F uturiste met ee n zwe mba d dus d aar o ok ge bruik v an gem aakt.
Woensdag 18 mei St-Maure- de Touraine - Vivonne 36 km.
Vandaag zullen Petra en ik afscheid van elkaar nemen. Ze kan en durft alleen verder. Het is al vroeg warm en om
half 9 zijn we op weg. Het is en blijft heuvelachtig en 30 graden. Het vergt hierdoor veel energie. Poitiers niet
echt bezocht. Het was te druk en te warm om tussen de stenen rond te lopen. In Vivonne hebben we nog warm
gegeten en ik ben naar de camping Municipal in Vivonne gefietst en Petra is verder gegaan. Het is een grote
camping en er stond nog 1 caravan meer . Nadat ik de tent opgezet heb ben ik het dorp ingelopen en heb
bood scha ppen g edaan . Na h et eten no g wa t rond geslent erd en o p tijd na ar bed .
Donderdag 19 mei Vivonne- Melle 47 km.

Na een go ede na chtr ust en ontb ijt ve rtre k ik al v oor 9 uur . Het is dan a l 26 g rad en en h et pa rco urs is
heuvelachtig. Dus zwaar en eigenlijk te warm voor een lange inspanning. Om half 3 ko m ik aan in Melle en na even
zoeken vind ik camping Municipal. Een kleine camping onder dikke bomen. Ik kan de was niet doen omdat er alleen
maar schaduw is. Tegenover mij staat een tentje met een Engelse lerares als bewoner. We kom en aan de praat en
we drink en en et en sam en. Z ij is uit E gypt e gez et van weg e de o nrus t. Zij gaf d aar le s aan een sc hoo l. Ver hale n die
zeker niet alledaags zijn. Later komen er nog 3 m ensen uit Tilburg aangefietst. Het zijn van die snellerikken. Veel
en lang fietsen en weinig zien. Ieder zijn meug.
Vrijdag 20 mei Melle - Taillebourg 72 km.
Ook vandaag weer op tijd op weg. Weer warm (26) en heuvelachtig.
Onderw eg een fietser uit Groningen tegen gekomen die de andere kant op fietst. Hij had bericht dat zijn vro uw in
het ziekenhuis was opgenomen. Dus zo snel mogelijk naar een treinstation en naar huus!
Verder nog en Vlaams ech tpaa r ont moe t die te voet en alleb ei met een ka rret je ric hting SdC liepen . Zij w aren in
Antwerpen gestart. Mooi om met deze mensen te praten. In de wijde omgeving geen camping te ontdekken behalve
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geruststellende gedachte o m daar mijn spullen alleen te laten. Maar ik moest toch bood schappen doen. Goed
sanit air en kostenloze overna chting. De was gedaa n en heerlijk gegeten. Na het eten het dorpje nog ro ndgelopen
en op tijd naar bed.
Zaterdag 21 mei Taillebourg - Amelie-Plage 75 km.
Na het ontbijt om half 9 op de fiets. In het begin nog heuvelachtig maar dichter bij de kust werd het vlakker. De
wind echte r pal va n vore n. Dit ko stte no gal w at kra cht. N a de lu nch in Roya n met de veerboot over naar Pointe de
Grave. De oversteek duurde ongeveer een half uur. Even gezocht naar het fietspad. Dit pad loopt langs de kust
van de Atlantische Oceaan en is erg mooi aangelegd en voo r Franse begrippen gewoon strak. Je komt nu nog
minder mensen tegen. Je vraagt je af waa r iedereen toch is. Het is een mooi gebied, langs de kust en mooi weer.
Uiteindelijk kom ik in Amelie-Plage terecht en de camping heet dan ook Amelie-Plage. Het is een grote camping
met internationale uitstr aling en veel mobil-homes. Ik ben de enige kampeerder en maak gebruik van het terras en
tuinst el bij z o’n m obilh ome . Het s tran d is 3 x niks. H et w ater klots t tege n de d uinen e n de d uinen z ijn niet moo i.
De enige mensen die ik vandaag gesproken heb is een jong stelletje uit Nieuw-Zeeland die ook op de camp ing
staan. Gauw naar bed en m orgen snel verd er !!
Zondag 22 mei Amelie-Plage - Carcans-Plage 59 km.
Vandaag zou ik eigenlijk een rustdag hebben maar gezien de omg eving fiets ik maar snel verder. Mooi fietsweer en
bewolking en zon en zo’n 22 g rade n. Lang e fietsp aden d oor b osse n, langs het str and en d oor een enke l verdw aalt
dorpje. Over deze 59 km ben ik alleen maar een fietsende Spanjaard tegengekomen. Hij ging van San Sebastian
naar Nederland. Verder helemaal niemand. En dat is toch wel erg weinig. Je denkt dat je op een andere planeet
bent. Rond de middag in het kustplaatsje Hourtin-Plage in een restaurantje gegeten. Ook hier was ik de enige
klant. Toen ik mijn f ie ts w eer pakte bleek de binnenband van het achterwiel eruit te komen. En dat op
zondagmiddag om 1 uur. Als de nood hoog is is de redding nabij luidt een bekend Frans spreekwoord…… De
overbuurman, een sur fplank verh uurde r en der gelijke , had nog 1 buitenband die paste. Dus voor
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op mijn fiets gelegd. Hulde aan deze zakenman; dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren. Na een oponthoud van
een klein uurtje kon ik weer verder. Uiteindelijk kwam ik op camping L’Oceán in Carcans-Plage aan. Een geweldig
moo ie camping met een handvol toeristen. In het dorpje was helemaal niets te doen. Geen toeristen…!!!! In de
plaats elijke s u p er m ijn inkopen gedaan. De eigenaar zat met zijn gitaar achter de kassa te spelen. Heerlijk
gegeten op een zalige camping zonder gasten te hebben gezien. Dus maar op tijd naar bed.
Maandag 23 mei rustdag in Carcans - Plage.
Onder mooie hoge d ennenbomen werd ik wakker. De zon was al op en lucht was blauw. Een stralende dag met meer
dan 30 graden. En dat aan zee en een rustdag. Als god in Frankrijk, nietwaar?
En zo was het. Op mijn gemak broo djes bij de super gehaald. Koffie gezet en heerlijk ontbeten. De w as gedaan en
opgehangen. Lekker gedoucht en met een handdoekje naar zee gelopen. Niemand tegengeko men en op het strand
waren nog g een 5 m ensen. E n wat voor een str and. G oudg eel, blauw e zee en m ooie h oge g olven. Handdoekje o p het
zand, zwembroekje aan en geen handen die mijn rug in zouden smeren. Dus maar even zonnen want anders zou je
verbranden. Rond de mid dag la ngs de super eten ge koch t voo r tuss en de m iddag . In de sc hadu w he erlijk geluncht
en een flesje rose soldaat gemaakt. Even een middagdutje en weer terug naar het strand. Daarna even een paar
pilskes in de plaatselijk café gedronken. Er waren zow aar nog 7 andere gasten.

Tot slot nogmaals langs de super voor het avondeten. Op een bankje onder de dennen heerlijk gedineerd. Wat een
rust. Er was niemand op de camping…Na het eten nog een keer naar het strand om de zon onder te zien gaan. Wat
een prachtige z onsonder gang. Geen w olkje aan de luch t en de zon we rkelijk de zee in zien verdw ijnen. Uniek!
Bij terugkomst op de camping mijn flesje rose leeggedronken en vervolgens voldaan de tent in. Wat een mooie dag!
Dinsdag 24 mei Carcans-Plage - Mios 77 km.
Vandaag 3 weken onderweg en rui m 1250 km gefietst. Om half 9 aangefietst en de laatste keer mijn inkopen
gedaan bij de super. Verder langs de kust over fietspaden door de bossen. Wat een rust en schoonheid. Geen
toeris ten. Rich ting M ios mo est ik na ar he t oos ten fiets en en dus weg van de kust.
Er was een fietspad van ruim 22 km aangelegd op de plaats van een spoorlijn. Rechttoe rechtaan maar w el weer
door de bossen. Diverse terrasjes gepikt en ook daar geen andere toeristen. Wat een verlaten gebied. Uiteindelijk
op camping Municipal in Mio s mij n tentj e opg ezet. Moo ie cam ping la ngs h et riv iertje de L’eyre. Op de camping
waren verder geen gasten behalve een groep k inderen die op kamp waren. Tentje o pgezet en naar het dorp
gefietst en wa t gedr onken . Boo dsch appen gedaa n en hee rlijk ge geten. Na het eten langs het riviertje gewandeld.
Om een uur of 10 naar bed en heerlijk geslapen.
Woensdag 25 mei Mios - Escource 79 km.
Na het ontbijt met prachtig w eer vertrokken. De eerste 40 km door bossen. De rest o ver rechte wegen waa r alle
bomen gekap t war en. Een t roo steloz e vlakke omgeving. Weinig dorpen en al helemaal geen voorzieningen. Rond de
middag in Pis sos warm gegeten op terras onder m ooie platanen. Opvallend was dat er constant vra chtauto’s met
boomstam men langs kwamen. Dit verklaart natuurlijk de kaalslag in de bossen over tien tallen kilometers. In
Mousty iets gedronken en vanaf hier zijn het nog 1000 km naa r SdC. Onderw eg nog een Engels echtpaar te vo et
ontmoet. In dit deel van Frankrijk zijn er geen campings. Niet gevonden en er stonden er o ok geen in het boekje.
In een supe r in Esc ourc e aan d e mev rouw gevra agd o f er ov ernac htings mog elijkhe den w aren in d e buur t. Zij b elt
meteen de gemeente en daar zei men dat ik mijn tentje ach ter h et ge mee nteh uis mocht neerzetten . Geen
voorzieningen maar ook niet wild kamperen. Was wel behelpen maar het was OK. Ook in dit dorp veel vrachtwagen s
met boomstammen. Na het eten nog wat rond gekeken en op tijd naar bed.
Donderdag 26 mei Escource - Peyrehorade 90 km.
Al vroeg op de fiets nadat ik inkopen had gedaan bij de super. Bew olkte dag maar pra chtig fietsweer. De eerste
60 km weer kaarsrechte wegen door gekapte bossen. Eento nig en eig enlijk be st shit als er iet s gebe urt. Z o
troosteloos. In een dorpje een terrasje en daar zaten Egbert en Jan-Wierts uit Friesland en Groningen. Geze llig
met zitten buurten en samen tot Dax gefietst. Zij gingen Dax in en ik ging verder richting Peyrehorade. Net
buiten Dax heb ik in een Supermarch e warm geg eten. In Peyrehorade waren d e cam pin gs nog gesloten en via het
VVV kwam ik terecht bij een boerencam ping zo’n 3 km van de route. De cam ping was perfect en d e boer
verbouwde o.a. kiw i’s. Ik wa s wee r de enig e gast . De bo er en zij n vrou w w aren er g gez ellig en heb na het eten de
was gedaan. Bovendien heb ik hier spullen achtergelaten die ik niet meer nodig had.
Vrijdag 27 mei Peyrehorade - St-Jean-Pied-de-Port 67 km.
Eenmaal op de fiets merk je dat de bergen era an staan te komen. Heuvelachtig met een aantal stevige
klimpartijen. Prima fietsw eer. I n St-Palais geluncht. Hoe dichter je bij St-Jean komt hoe dichterb ij de Pyreneeën
en hoe hoger de bergen. Onderweg regelmatig van de fiets voor een br eak. O ok g espr oken met 3 fiets ers u it
Blade l.

St-Jea n is echt toeris tisch. J e mer kt het voor al aan de vele pelgrims die te voet zijn. Dit is het

vertrekpunt voor hen. Wie staan er als ik aankom? Egbert en Jan-Wierts. Tent opgezet op cam ping M unicipa l. Ik
heb me toch in laten schrijven bij het pelgrimskantoor van St-Jacob. Dit geeft mij in noodgevallen recht op
overnachting in de refuges in Spanje (heb ik geen gebruik van gemaakt) maar moet dan wel elke dag stempels gaan
verzamelen (zie carnet).Ook geeft een goed gestempelde carnet rech t op het Comp ostelaat. Ben nog wat doo r het
dorpje gewandeld en wat gegeten. Gezellig wat gekletst en op tijd gaan slapen. Morgen wordt de zwaarste dag.
Zaterdag 28 mei St-Jean-Pied-de-Port - Burquete 35 km.
Samen met Egber t e n J a n W fiets ik de bergen in. Het wordt een zware dag. 33 km klimmen. Van 163 meter naar
1057 meter . Gelu kkig is het m ooi w eer; s trak ke bla uwe lucht en zo ’n 20 g rad en. En het w as zw aar. Zee r reg elma tig
van de fiets om een stuk te lopen. Veel haarspeldbochten. Onderweg 2 voetgangers tegen gekomen. Dit was
eigenlijk niet de wandelaarroute maar zij hadden een karretje achter zich e n dat ging niet over het wandelpad.
Ook een echtpaar met de auto ontmo et. Hij was vorig jaar gefietst en wilde e.e.a. nog eens terugzien.

Gelu kkig heb ik v oldo ende et en en dr inken bij me. W at is het toch zwa ar en na arm ate de k lim vordert wordt het
er niet lich ter o p… .. Heb in mij n leven nog n iet vaak zo af moeten zien. Helemaal voldaan, kapot m aar ook trots
kwam ik boven op de top (Alto Ibaneta) op 1057 m eter aan. Na een kleine afdaling op een terrasje in Roncesvalles
wat gegeten en gedronken. SdC nog 7 90 km volgens de bor den. Na een lange afdaling mijn tentje opgezet op
camping Urrobi. Prima camping. Prachtig weer, lekker eten en drinken en moe maar voldaan op tijd naar bed.
Zondag 29 mei Burquete - Pamplona 40 km.
Met z’n 3-en o p tijd a angef ietst ric hting P amp lona. Wat meteen opvalt zijn de vele wandelaars die ik tegenkom.
Som mige z waa r bepa kt; and eren bij na zon der ba gage . Hier beg int de Ca mino e n dat m erk je tot aa n SdC .
Het fietsen valt vandaag wat t egen. Heb nog spierpijn en mijn hele lijf is wat stroef. De inspanningen van gisteren
eisen hun tol. Het landschap is heuvelachtig met meerdere steile klimmen. Rustig aan en langzaam gaat het beter.
Ik overnacht op camping Ezcaba en ga o p tijd o nder d e wo l.
Maandag 30 mei Pamplona - Estella 67 km.
Op tijd o p de f iets en naar Pam plon a. In d e stad was wein ig te d oen; a lles w as no g ges loten . Wel in de kathedraal
geweest. Er was een m is gaande; 16 priesters en 4 gelovigen….De stad zelf viel mij tegen dus maar doorgef ietst.
Heuvelachtig met klimmen van 7% tot 9%. Om 6 uur gearriveerd op
camping L’zaera. Het dreigde al de hele dag maar het is nog steeds dr oog en zo’n 24 graden . Goede camping met
een go ed res taura nt. Gestop t met ro ken !!!!!
Dinsdag 31 mei Estella - Logrôno 52 km.
Onder een bew olk te hemel vertrokken naar Logrôno. Weer heuvelachtig met vele beklimmingen. Een zware dag. Je
fietst m et z’n drieën maar door de zw aarte van het parcours fiets je toch alleen. Bij pauzes e.d. wacht je elkaar
op en dat is best g ezellig. O ok op de cam ping is h et een pr é. Ik he b wel e rg vee l zin in een peukje maar kan me
beheersen. Tent opgezet op camping La Playa. Was ene André uit Hoofddorp die de tocht ook maakt. Met z ’n 4en naar de stad gewand eld, bezichtigt en lekker gegeten en gedronken. Bij terugkomst stond Annemar ie ook op de
cam ping. L euk o m bij te klet sen en verh alen uit te w issele n.
Woensdag 1 juni Logrôno - St-Domingo de la Calzada 53 km.
Slecht geslapen; lag iemand verschrikkelijk te snurken. Redelijk en droog weer. Veel heuvels en veel wind.
e
Landschap niet echt mo oi. Onderweg vo or de 1 keer ee n lekke b and; sp ijker e ruit, gep lakt en w eer ver der.

Erg veel pelgrims te voet. In het stadje was het redelijk druk. Geen camping, de refuge wa s vol dus maar een
hote l. Hot el Rio was sober maar scho on, een e cht be d en een h eerlijk e war me do uche. G oed geget en en heerlijke
wijn. Goed geslapen.
Donderdag 2 juni St-Domingo de la Calzada - Burgos 76 km.
Na een goede nachtrust en ontbijt vertokken met een harde wind van achter.
Heuv elach tig met flinke klimpartijen. Het lijkt erop dat het steeds beter gaat. Het hoogste punt vandaag was
1051 meter. Steilste klim 14 %. Ook vandaag weer veel wandelaars. Lopen wel grotendeels dezelfde weg als de
fietsers maar hebben geen last van elkaar. Opvallend is dat de r oute s teeds goed staat a angeg even. G rote g ele
borden met blauwe letters/tekens.
Camping Fuentes Blancas is een grote camping en ligt 5 km buiten Burgos. Goede plaatsen, sanitair en restaurant.
Laat op de middag naar Burgos om te eten en de stad te bezichtigen.
Vrijdag 3 juni rustdag in Burgos.
Na een go ede na chtr ust en ontb ijt uitg ebre id de was gedaan. Weer naar Burgos met de fiets en uitgebreid de
stad bekeken. Mooie stad, mooie en grote kath edraal. Ook veel mooie gebo uwen. Bovendien was het druk. Na de
lunch weer terug naar de camping en rust genomen. Wat gedronken en gegeten en op tijd naar bed.
Zaterdag 4 juni Burgos - Castrojeriz 52 km.
Slecht geslap en; ziek en ov erge geve n. Iets verk eerd gege ten? Of t e veel g edro nken? Gaa ndew eg ga at he t gelu kkig
weer beter en om 9 uur ben ik weer de oude. In het begin veel heuvels; later op de hoogvlakte Meseta. Kilometers
rechte weg met daarlangs een breed voetpad en om de 10 meter een boompje. Ver sch rik kelijk eentonig. Ook veel
tijd om “te lijden aan gebrek aan nicotine”. Nagenoeg geen dorpjes, geen voorzieningen en veel pelgrims te voet. Ik
had al moeite om deze troosteloze om geving door te kom en. Bewondering voor de voetgangers. Die liepen zo dagen
achtereen. Net v oor het eind doel liep de we g dw ars d oor een ruïne van een abdij. D eze ab dij, Sa n An t o n, s ta m t uit

e
de 12 eeuw. Hier ook een stempel opgeh aald. Na wat zoeken camping Camino de Santiago gevonden. Een kleine

camping, echt Spaans maar wel met een restaurantje. Onder een stralende zo n de tent opgebouwd en daarna een
e
lekker pilske gedronken en Fieke gebeld omdat ze 29 w erd. Om 3 uur viel de 1 regenbui sinds 3 mei toen ik

vertrok. Geen zwa re bu i maa r mij n ver blijf in het restaurant werd hierdoo r (helaas) verlengd….’s-Avonds lekker
gegeten voor

i 10, = incl. wijn. Op tijd naar bed.

Zondag 5 juni rustdag in Castrojeritz.
Jan Wierts heeft zijn dagelijkse pillen niet genomen. De slimmerik heeft er gisteren de schade ingehaald en
heeft de pillen - achterstand ingelopen…. Hij zat helemaal onder de uitslag en etter en had dikke enkels en benen.
Dus eers t naar de do kter . Nie t verplicht te blijven maar ik kon hem dus niet aan zijn lot overlaten. Hij is met de
beheerder naar de dokter geweest en die heeft hem b ehan deld. In een supe r tro f ik he t ech tpaa r de W it uit
Ysselsteyn. Even mee gepraat; zij fietsten ook naar Sd C. Voor de rest v an de middag en avond; rustig aan, wat
rondkijken, de was doen, terrasje pakken en le kker eten. Op tijd naar bed. ’s-Nachts heeft het h eel hard en
langdurig geregend maar toch goed geslapen.
Maandag 6 juni Castrojeritz - Sahagun 86 km.
De tent zeiknat ingepakt en na het ontbijt met droog weer aangefietst. Vlakke en rechte wegen doo r glooiend
landschap. Veel voetgangers onderweg. Rustig doorgefietst en op tijd van de fiets. Jan W kon goed meekomen en
heeft weinig last van zijn uitslag. Zo’n 20 km voor Sah agun begon het licht te regenen. Heb een host al in Sahagun
opgezocht. Heerlijk gedoucht en de natte kleren opgehangen. Da arna heerlijk gaan eten. Het heeft die avond en
nacht flink doorgeregend dus al met al een goede keus om hier te overnach ten.
Dinsdag 7 juni Sahagun - Leon 67 km.
Na het ontbijt in lichte regen aangefietst. Vlakke wegen met weer veel pelgrims te voet. Rond de middag w erd het
droog. Rustig doorgefietst op rechte eentonige wegen. Onderweg veel ooievaarsnesten tegengekomen. In Leon
aangekomen begon het weer te regenen. De tent zit nog steeds zeiknat achter op de fiets en die wordt vandaag
niet meer droog . Dus maar w eer een host al opgezocht. Leon bezichtigt, mooie kathedraal en een mooi gebouw van
Gaud i. Daar na lekke r geg eten.
Woensdag 8 juni Leon - Hospital-de-Orbigo 44 km.
Na een goed ontbijt en prima fietsweer door boerenland. Ook hier weer bijna geen dorpen en voorzieningen. Een
stuk route op zandwegen door een troosteloos stukje land. Ook hier betonnen beekjes die het water door het land
transporteren. Als je hier iets gebeurt heb je echt een probleem. Helemaal niets aan leven. Op de kerktoren van
Villar de Mazarife minstens 3 ooievaarsn esten . Moo i om t e zien. N a lang e eenz ame boer enw egen kom t Hos pital in
zicht. Een klein dorpje met 2 h eel mooie refuges en een prachtige oude R omeinse brug. Echt bijzonder mooi en
goed onderhouden. Eindelijk weer op een camping. Het weer is nog steed s p ri m a en als ik het te ntje o pgez et he b is
hij zo droo g. Camping Don Suero is een fijne camping en er staan ook nog 3 Belgische SdC- fietsers. Voor

i 8,=

heerlijk uit gegeten.
Donderdag 9 juni Hospital-de-Orbigo - Rabanal 44 km.
Vandaag begint het klimmen weer. Dwars door de montes de Leon. Na een moeizaam begin wordt de conditie weer
als vanouds. Tot Astorga glooiend. Hier geluncht en inkopen gedaan. De stad even doorgelopen. O ok hier een
gebo uw va n Gaud i en een ka thedr aal. Mo oi om te zien. N a Asto rga b egint h et klimm en.
In een langgerekte kilometerslange klim in een mooi berglandschap fie ts ik Rabanal binnen. Er is geen camping
maar ik kan mijn tentje tegenover een alberque op een weitje neerzetten. Ik mag gebruik maken van de
faciliteiten van de alberque. Na het tentje opzetten en douchen is een pilske overheerlijk. Ook in de alberque
lekker warm gegeten. Kennisgemaakt met Thomas en Iris aus F rank furt . Leuk stel d ie ik to t SdC rege lmat ig
tegenkom. Heerlijk geslapen.
Vrijdag 10 juni Rabanal - Vilela 65 km.
Prima geslapen. Vandaag de grote dag. Naar de top van de Cruz de Ferro op 1500 meter Manjarin op 1450 meter
en de Iragopas op 15 10 meter. Vanuit de sla apza k me teen 6 km b ergo p. Ge en stu kje p lat of naar bened en. Vo lop in
de pedalen! Het landschap is, net als gisteren, prachtig. Heuvels, bergen, bomen en erg veel bloeiende brem. Geen
auto’s, brommers en andere fietsers. Af en toe een wandelaar in deze uitgestrekte omgeving. Hoe dichter ik de
Cruz de Ferro nader; des te meer voetgangers ik tegenkom. Ook een paar mountainbikers zijn onderweg . Zij
fietsen over het traject van de lopers. Op de top is het redelijk druk. Volgens de traditie leggen alle pelgrims een

steentje boven bij het kruis. Eentje dus niet….Dan begint de afdaling. Van 1500 m eter naar 5 40 m eter o ver sm alle
wegen die niet al te best zij n. Veel b ochten, geen vangrails maar ook helem aal geen tegenkomend verkeer. Even
Man jarin aangedaan. De alberque was in de rotsen en er was een mis of zoiets aan de gang. Heel apart. Daarna
verder naar beneden. Halverwege kopje koffie in Acebo. Klein dorpje met kleine huisjes met allen een balkonnetje
aan de voorkant en een trap aan de buitenkant. Is eigenlijk maar een straat. Dan nog meer dalen. Prachtige
panorama’s; slingerende weg die wel iets breder en beter wordt. Het is 19 kilometer dalen en zeer de moeite
waard ; spectaculair !!
Na lang zoeken een camping gevonden zo’n 4 km buiten de route. In Vilela is een camping Y Pesca el Brejeo.
Camping com pleet onderkomen maar w el een smo ezel ig re stau ran t. De 3 Be lgen wa ren e r al e n wi j kw ame n me t z’n
4’en aan.W im uit D riel wa s ook onder weg naar S dC. V erder geen g asten. M et de camp ingba as af gesp rok en da t wij
met 7 mensen zouden dineren. Prima diner, goed glas wijn en een perfecte sfeer en dat voor
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Het was toch wat later geworden als anders….
Zaterdag 11 juni Vilela - Triacastela 65 km.
Na een uitgebreid Spaans ontbijt vandaag de zwaarste etappe. Ruim 33 km bergop. N a 18 km begon de klim en
toen was het ieder voor zich. Moe der e n doc hter uit Zu phe n gep asse erd; Iris e n Th oma s oo k. Jan W ide m. W im
niet meer gezien en de Belgen bleven achter mij. Ik had vandaag een topdag. Zou dat aan de (h oeveelheid) wijn van
gisteren liggen? In een m eer da n prac htige o mgev ing, alleen m aar be rgop tot 10% stijging , geen verkeer, prima
weer en geen wind. Erg uniek. Toppie!! Hoogste punten Alto do Cebr eiro 1300 meter en Alto San Roque 1270
meter. Mooi gerestaureerd dorpje is Cebreiro. Mooi kerkje waar ik dan ook een stempel heb opgehaald. Moe m aar
voldaan mij n tentje opgezet op een veldje bij een alberque . Op een terrasje enige versnaperingen tot mij genom en
om het vochtgehalte op peil te brengen. Na het douchen naar het dorp gelopen en warm gegeten. Het was erg
matig wat e r op h et bor d lag… ..
Zondag 12 juni Triacastela - Portomarin 48 km.
Erg goed geslapen. Om 5 uur vertokken de eerste wandelaars al. Dus vanaf 5 uur niet meer geslapen . Heuv elach tig
gebied met enkele pittige klimmen. Een “smerige” etappe. Veel wandelaars en steeds meer mountainbikers. Deze
komen voor name lijk uit Sp anje z elf. Op vallend is dat je van de wandelaars totaal geen last hebt. De fietsweg en de
wandelweg lopen parallel zonder elkaar te “raken”. In het dal zie je een brug over een stuwmeer. Aan de andere
kant ligt Portomarin. Tentje opgezet op camping Santa M arina. Ook hier geen volk.
Goed sanitair en een perfect restaurant. De was gedaan en wat gedronken. Om 8 uur aan tafel met moeder en
doch ter uit Z uphe n die inm iddels o ok aa ngeko men z ijn. Go ed eten m aar w el erg d oor drenk t met o lijfolie.
Wellicht een co mbin atie va n ver moe idheid, ontwenning van roken, alcohol en olijfolie ben ik ziek geworden.
Over geven en je vo elen als e en natte krant .
Maandag 13 juni Portomarin - Palas de Rei 28 km.
Hondsberoert, slap als een pier, geen ontb ijt. Geen beste start van een fietsdag in de miezelregen en veel
klimwerk. Bovendien durfde ik niet te hoesten of te niezen i.v.m. de continentieproblemen.
Na zo’n lamlendige lange ochtend om 2 uur in pension Barcelona in een heerlijk bed gekropen en b ij proberen te
komen. Nog w el gedoucht maar niets meer g egeten. Gelukkig wel goed geslapen. Een dag om snel te vergeten.
Dinsdag 14 juni Palas de Rei - Arzúa 38 km.
Na een m atig o ntbij t ma ar w el uitgerust weer de fiets op. Het gaat stukken beter als gisteren maar het houdt
niet over. De etappe van vandaag is erg heuvelachtig. Nauwelijks vlakke wegen; alleen maar op en af. Het staat niet
zo in het bo ekje m aar h ij vree t wel a an je co nditie. In A rzúa g een cam ping. Z o’n 4 km van de route wel. M aar w el 4
km bergaf. Op een veldje bij een kantine was er een mog elijkheid voor een tentje. Op een kilometer is een erg
moo ie alberque en daar was het go ed toeven. Niet veel gegeten maar het bleef gelukkig binnen. Op tijd naar bed
en ho pen da t het m orge n beter gaat. S lecht g eslape n vanw ege he rrie in ka ntine.
Blijf een beetje bang voor niezen en hoesten……
Woensdag 15 juni Arzúa - Santiago-de-Compostela 43 km.
Bij het opstaan voel ik dat ik nog niet de oude ben. Diaree en slap.
Een beetje geget en en w eer de fiets o p. Wee r erg heuve lachtig en veel p elgrims te voet. Maar het gaat steeds
beter. De laats te loo djes voo r Sd C zij n spr eekw oor delijk zwa ar. J e ziet e n voe lt dat het ein dpun t stee ds m eer in
zicht komt. Met een miezerige regen fiets ik SdC binnen en om 3 uur haal ik mijn Compostelaat op bij het
pelgr imsbu reau na ast de kathe draa l.

Mijn einddoel is gehaald en dit stemt tot veel tevredenheid en nog meer trots.
Na een eerste indruk van SdC fiets ik weer bergop de stad uit naar camping Cancelas. Een winderige
stad scam pin g hoog boven de stad en een bouwput voor d e deur en met veel gasten en alles is erg duur. Bij het
opze tten va n de tent breek t een va n de sto kken. Pr oviso risch gema akt m aar d at ho udt he t wel.
Na het douch en en warme m aaltijd voel ik me weer bijna de oude.
Donderdag 16 juni rustdag Santiago-de-Compostela.
Na een goede nachtrust met de bus naar de stad. Met Egbert en JanW door de s tad gewandeld en de kathedraal
van buiten en van binnen heel goed bekeken. Wat een pracht en praal. Bij elke ingang zaten mensen te schooien om
geld. Indrukwekkend is inderdaad h et grote wierookv at wat met een grote slinger de kathedraal door gaat. Ook
de devotie van menigeen maar ook de kitsch van het geheel maakt het bijzonder . Tussen de middag wa t gegeten en
gedronken. Ik we et nu oo k dat A ggie, en d e vro uwen van Eg bert en JanW , vrijda g aan z ullen ko men en zullen
overnachten in pension Girasol. Ik loop naar Girasol toe en boek een kamer voor vannacht. Ik ga met de bus terug
naar de camping en breek mijn handeltje af. Ik gooi mijn tent, slaapmat en slaapzak in de container en fiets met
wat er over is terug naar Girasol. Zet mijn fiets op de binnenplaats en neem mijn intrek op kamer 301. Heerlijk in
de douche en in alle luxe genieten van het aanwezige comfort. Afgelopen nacht was dus m ijn laatste nacht in een
tentje op een camping.
Vrijdag 17 juni vrije dag in Santiago-de-Campostela.
Heerlijk geslapen, fantastisch ontbijt aan een tafeltje. Kaarten gekocht, geschreven en op de bus gedaan. De stad
verder bezichtigt, de kathedraal bekeken en een mis bijgewoond. O ok het beeld van Jacobus aang eraakt.
Binnenkomende pelgrims aanschouw en en mensen geo bser veer d. Oo k van daag sta ik vers telt va n wa t de m ensh eid
gemaakt heeft van zo’n pelgrimstocht. Com mercie, pracht en praa l, uit de hand gelo pen to erism e. We inig
nederigheid, boetedoening en eenvoud. Gewo on geld verdienen zoals overal maar da n wel met een religieus tintje.
Toch een gegeven om even bij stil te staan. Santiago is niet het doel; het doel is de weg er naar toe en hoe je dit
beleeft. Zo lo op en zit ik te mijmer en. Ik heb misschien wel te veel lege tijd om zo te denken. Zat ik maar weer op
de fiets……O m een uur of 8 ontm oet ik na bijna 6 weken weer mijn Aggie. Het is heerlijk om haar weer te zien. Je
weet metee n wat je gem ist heb t. Maa r ik rea liseer m e ook dat ik de ze we ken niet g emist z ou w illen hebb en.
Dus b en ik toc h ene g elukkig e mens .
Zaterdag 18 juni Santiago-de Compostela.
Na een goede nachtrust en een prima ontbijt zullen Egbert, JanW en ik voor de vrouwen in SdC aankomen. Egbert
en JanW zijn op de cam ping ge bleven e n JanW weet niet dat z ijn vro uw er is.
Op de fiets komen we aan op het grote plein voor de kathedr aal en worden doo r de vrouwen uitbundig verw elkomt.
Foto’s word en gemaakt, medailles word en aan de mannen gehangen. Een mo oi schouwspel in een moo ie ambiance.
Fietsen ingeleverd bij UPC voor transport naar huis. De rest van de dag met z’n allen rustig door SdC gewandeld
en ontspannen geterrast en heerlijk gegeten.
Zondag 19 juni Santiago-de-Compostela.
Gezamenlijk ontbeten en met z’n allen naar de stad. Om half 12 naar de mis in de kathedraal. Helaas ging het
wierookvat niet aan de slinger. Wel indrukwekkend; een overvolle kerk met veel toeters en bellen. Echt RK.
Na de mis wat gedronken en geluncht en met een toeristentreintje door SdC.
N og wat door de stad geslenterd en heerlijk gedineerd. Was gezellig en een beetje op tijd naar bed want morgen
is het vroeg dag.
Maandag 20 juni terugreis naar huis.
Om 6 uur op en met de taxi naar het vliegveld. Daar wat gegeten en om 9 uur naar Barcelona. Vandaar naar
Amsterdam en vervolgens met de trein naar Oostr um. Het laatste stukje met de auto naar huis. Het wa s een
moo ie reis maar wel vermoeiend. Om half 8 waren we op het Lamersveld en het huis was buiten en binnen versierd.
De kinderen en kleinkinderen heetten ons welkom thuis. Het wa s erg gezellig en kwam er een einde aan een
geweldig avontuur.

Wat is er van de uitgangspunten/ doelstellingen uitgekom en?
Zoveel mogelijk alleen fietsen:
Je kunt redet wiste n wat zovee l mog elijk is.
Voor mij heb ik die doelstelling absoluut niet gehaald. Achteraf heb ik te passief gehandeld ( aangepast aan d e
situaties /me nsen ) o m dez e doels telling te h alen. Ee n goed leerm ome nt voo r een vo lgende reis.
Stoppen met roken:
Door het vee l alleen fietsen in Frankrijk en het alleen zijn op de cam pings ben ik op 31 m ei gestopt. Nu, 14
november, hoop ik te kunnen zeggen dat mij dit wel gelukt is.
Ongeveer 12 kg afvallen:
Ik begon de reis op 3 m ei en woog toen 96 kg . Toen ik terugkwam w aren er dat nog 83 kg. N u, 14 november, weeg
ik 86 kg. Ik heb mijn eet/bew egingsritme gevonden en hoop dit gewicht vast te houden. Ik ben tevreden.
Geen datum plannen wanneer in Santiago a ankomen (vrijhe id/blijheid):
Doelstelling gehaald. Geen moment geh ad/gevoeld dat ik op m oest schieten.
Het gevoel opgejaagd te worden heb ik 6 weken niet gehad.
Zoveel mog elijk zelf koken en op cam pings overnachten:
Tot aan de Spaanse gre n s i s m ij dat helemaal gelukt. Alleen maar overnacht op cam pings en een paar keer
uitgegeten. Vanaf de Spaanse grens met Egbert en JanWierts meegefietst en zij hadden helemaal niets bij zich
om zelf ie ts te ko ken. I k heb mij a ange past . Bij h et ont bijt, lu nch e n diner was dat b uiten d e deu r eten . Dit is
gebeu rd en, ne t als bij h et alleen f ietsen, ee n leerm ome nt voo r een vo lgende keer.
Het 4 keer slapen in hotels e.d. was noodzakelijk. Slecht weer, geen camping en ziekte waren de reden hiervoor.
Al met a l ben ik tev reden met h et resu ltaat.
Wat is mijn gevoel achteraf?
Waar ik precies aan begon was me uiteraard niet geheel duidelijk. Nog nooit had ik een dergelijke tocht
ondernomen. Veel en lang fietsen heb ik nooit gedaan. Ik had mij wel goed voorbereid, zowel qua info als training,
Maar dan nog.
Tot aan de Franse grens waren de wegen nog vlak. Daarna werd het steeds glooiender, heuvelachtiger en tot slot
bergachtiger. Veel klimmen en dat viel m.n. in het begin erg tegen (had hier niet op getraind). Korte klimmetjes
van 3% to t 7% maar wel ve el acht er elka ar is ec ht ver moe iend. H et onbekende Spanj e was erg zwaar. Op de
M eseta na was het voor namelijk klimmen en dalen. Beklimmingen tot 12% is geen makkie. Op de zw are etappes kun
je je mentaal goed voorbereiden. In het boekje wordt dit ook nadru kkelijk verm eld. Ma ar de d agen d ie niet als
zodanig beschreven staan zijn ook zwaar en dat kan je op breken. Gelukkig was ik toen in een goede conditie.
Verder viel mij tegen dat er zo ontzettend weinig pelgrims per fiets onder weg zijn. Ik heb veel eenzame stukken
in Frankrijk gehad. Oo k op meerdere cam pings was ik (bijna) alleen. Ook in Spanje zeer weinig fietsers. Wel erg
veel wandelaars. Ik heb het geluk geha d dat ik, op een paar buitjes na, met d r oo g w eer he b kunn en fiet sen. D at is
erg plezierig maar ook uniek. De boekjes van C lemens Sweerm an zijn perfect. In de grote steden is het soms
moeilijk om de route w eer op te pakken nadat je daar o vernacht hebt.
Ik heb er bewust voor gekozen om geen GPS te nemen. Ik ben meer van het papier al hoewel ik mensen
tegeng ekom en ben d ie zich w el op G PS ver lieten en er g tevr eden w aren. D us … ..
De reis is mij zo goed bevallen dat ik voor 2012 mij alweer aan het voorbereiden ben . Het werkt verslavend.
Venray, 14 nov ember 20 11.
Herman Kusters.

