Verslag voorjaarsreis Spanje - Portugal 2018
Deze reis zou aanvankelijk gemaakt worden
met 14 equipes. Het vertrek is gepland op 24
april, maar een week voor vertrek krijgen we
het bericht dat Anton Veldman plotseling is
overleden. Heel triest, want Anton had zich zo
op deze reis verheugd.

door enkele leden van de groep nog een paar
baantjes worden getrokken.
We hebben
hier de
beschikking
over een
groot veld,
waar we
prima kunnen
staan.
Iedereen is
dan ook zeer tevreden met zijn plaats.

We worden
verwacht op
camping du
Chateau et de
L’Oseraie te
Feuilleres. Om
Wijnmuseum
16.00 uur worden
we door de
reisbegeleiding, Gé en Foekje en Freddy en
Ria welkom geheten onder het genot van een
glas champagne.

Onze volgende rit gaat naar Burgos. Ook nog
wel een pittige 280 km. Maar hier kunnen we
uitrusten want we blijven 3 nachten. Dat is
ook wel fijn na een paar dagen behoorlijke
afstanden te hebben afgelegd. We staan op
camping Fuentes Blancas. We gaan nog even
gezellig bij elkaar zitten om een kopje koffie of
een glaasje te drinken.
De volgende dag wordt Burgos verkend. De
vroege vogels gaan op de fiets.
De handschoenen er bij aan, want het is
behoorlijk fris. Later op de dag knapt het op.
Na de middag begint er een zwak zonnetje te
schijnen, wat toch gelijk heel anders aanvoelt.
Vrijwel iedereen heeft de kathedraal van
Burgos bezocht, wat ook wel de moeite waard
is. Het is de op twee na grootste kathedraal
van Spanje.

Woensdag begint dan eigenlijk de reis naar
camping Lac de Saint-Cyr te Saint-Cyr . Een
rit met een afstand van 450 km. Nu dat was
een rit, die we maar snel moeten vergeten.
Bijna iedereen heeft langere tijd in een file
gestaan. Al met al hebben velen van ons wel
3 uur of meer in de file gestaan wat inhoudt
dat iedereen ook laat op de camping
aankomt.
van
Athene
VanAkropolis
eten koken
komt
niet veel terecht deze
avond. Veel reisgenoten gaan nog even naar
het restaurant op de camping voor een
hamburger met patat of id.

Onze volgende rit brengt ons naar camping
Isla de Puebla te Puebla de Sanabria. Als we
’s morgens als eersten om 9.00 uur
vertrekken is het 3 graden. Tegen tweeën is
iedereen gearriveerd en begint alsnog het
zonnetje te schijnen. Nog even genieten en
buiten zitten.
De reisbegeleiding heeft geregeld, dat we
vanavond hier met zijn allen kunnen dineren.

Hopelijk gaat het morgen beter. Hebben weer
een rit van 480 km voor de boeg.
Voor het vertrek naar de volgende camping
Larrouleta te Urrugne krijgen we de
mededeling dat Breinie en Marten Redder
afhaken en teruggaan naar huis, i.v.m. de
gezondheid van de moeder van Breinie. Heel
jammer.
Deze camping beschikt over een mooi
overdekt, verwarmd zwembad waar dan ook
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Tegen 21.30 uur gaan we weer naar onze
caravan.
Het is een geslaagde dag.
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Heb je toch weer een heel andere kijk op zo’n
plaats. Om er te komen gaat een groep per
fiets terwijl anderen met de bus gaan, wat op
zich een belevenis is. Door smalle straatjes
met aan beide kanten geparkeerde auto’s
waar je een paar centimeter overhebt, over
hobbelige kinderkopjes. Dat dit altijd goed
gaat! Na afloop van de boottocht gaan we nog
met elkaar ergens koffiedrinken met iets
lekkers erbij. Daarna kan men zelf invulling
geven aan de rest van de dag.

De volgende dag wordt er door de meesten
een bezoek gebracht aan het plaatsje en zijn
kasteel. Je moet wel klimmen om er te
komen, maar dan heb je ook een mooi uitzicht
op de omgeving. Het weer is ons goed
gezind.
Onze volgende bestemming ligt in Portugal,
camping Vila Real, te Vila Real. Deze
camping ligt midden in de stad. Het is voor
sommigen even puzzelen om hier te komen,
maar uiteindelijk is het allen weer gelukt.
Vandaag is het dan toch zover dat we buiten
kunnen ontbijten en dat wordt dan ook door
bijna iedereen gedaan. In de loop van de
morgen worden eerst de noodzakelijke
boodschappen gedaan en daarna gaat men
zijn eigen gang.
Vandaag houden we voor de eerste keer
tijdens deze reis Happy Hour. Aansluitend

Morgen vertrekken we naar Lissabon, Lisboa
camping Monsanto.

Op deze route komen we langs Fatima en
een paar equipes besluiten om deze
bedevaartplaats te gaan bezoeken. Als je zo
dicht in de buurt bent en het spreekt je aan,
moet je er zeker heengaan.

worden er pannenkoeken gebakken. Er wordt
om 19.00 uur plaatselijke tijd (20.00 uur
Nederl. tijd) nog even 2 minuten stilte in acht
genomen vanwege Dodenherdenking.
Vandaag is al weer onze laatste dag op deze
camping.

Vanmorgen om 9.00 uur zijn de eersten al
met de bus richting Lissabon vertrokken. Het
is wel een indrukwekkende stad. Het is er
behoorlijk druk; vooral op het plein waar
zaterdag de finale van het
Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Iedereen
die hier naar binnen wil wordt gefouilleerd.

Morgen vertrekken we naar Porto, camping
Orbitur Madalena. Voordat we vertrekken
wordt er eerst afscheid genomen van de fam.
Oosterdijk; die vertrekt naar huis vanwege
ziekte van hun dochter. Jammer voor hen,
want het is hun eerste reis met de TCC.
Vandaag is een korte rit en voor twaalven zijn
we op de camping aangekomen. De caravans
worden op de plek gezet en dan is het voor
sommigen gelijk de fiets pakken en op
verkenning gaan. De camping ligt op
ongeveer 11 km van Porto wat met de fiets
goed te doen is. Er loopt een mooi fietspad
langs de zee en ook vertrekt er ieder ½ uur
een bus vanaf de camping naar Porto. Het is
een mooie stad, maar moeilijk voor mensen
die slecht ter been zijn; heel veel
hoogteverschillen. We maken met zijn allen
een boottocht op de Douro.
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Anderen hebben
Sintra bezocht.

Sommigen gaan voor de tweede keer nog
naar Lissabon, anderen blijven op de camping
en genieten van het mooie weer, dat we nu
hebben.
Het volgende doel is de Algarve, camping
Village Turiscampo te Lagos. De reis verloopt
prima. We rijden weer over tolwegen waar
haast geen verkeer is en je nog eens kunt
opschieten. Ze zeggen dat ze op deze
camping speciale ‘kleine’ plaatsen hebben
voor de ACSI. We staan hier goed en over
een paar dagen vertrekken we toch en staan
we weer ergens anders. Zondag is het
moederdag.
Er wordt met de hele groep gedineerd in het
restaurant op de camping.

23

december 2018

Dan is het de beurt aan Lagos om bezocht te
worden. Dit is een gezellige stad met veel
nauwe straatjes en een mooie boulevard.
Hier wordt een bootreis
gepland en iedereen is
enthousiast en wil wel
mee.
We maken de bootreis
’s morgens omdat het
dan eb is en we de
spelonken in kunnen
varen. We gaan met 2
boten. Het is een mooie
tocht en zeer geslaagd.
Dan is er om 16.00 uur Happy Hour. Tineke
Prins heeft voor de ‘aankleding – hapjes’
gezorgd. Tijdens deze Happy Hour wordt het
spelletje ‘Wie ben ik’ gespeeld.

je broekzak en alles wat los en vast zit
inclusief jezelf.
Dan staan we eindelijk in Marokko.
De prijs die we hiervoor betaald hebben was
inclusief een rondtoer per bus, incl. gids. We
stoppen bij een grot, kunnen er even
binnenkijken, dan gaat de rit verder en wordt
er gestopt bij een drinkplek voor kamelen.
Hier kun je nog een ritje op een kameel
maken, maar niemand van ons doet dat.
Het is hoofdzakelijk bedoeld voor het maken

van foto’s. Dan wordt er nog een bezoek
gebracht aan een zaak waar ze tapijten
knopen en …. verkopen en daar gaat het nu
juist om. Ook bij de prijs inbegrepen is een
typisch Marokkaanse maaltijd bestaande uit
soep, couscous en als toetje baklava.
Daarna gaat de tocht lopend verder door
smalle straatjes met veel kleine winkeltjes.
Ze willen ook niet hebben dat je hun winkel op
de foto zet; komen gelijk met gebalde vuisten
op je af. Onderweg word je belaagd door
straatverkopers die hun waar aan de man
willen brengen. Een beetje opdringerig zijn ze
wel; ook moet je afdingen op de prijs die ze
voor hun waren vragen, maar het resultaat is

Onze volgende route brengt ons naar Cadiz, het
verste punt op deze reis. Een behoorlijke rit,
maar wel mooi. Zoveel verschillen in het
landschap. In de buurt van Sevilla staan in de
tussenbermen heel veel bloeiende oleanders en
brem. Dit is een mooi gezicht. Deze camping ,
Playa las Dunas, ligt pal aan zee. We hebben
nu overdag volop zon, maar ’s avonds koelt het
behoorlijk af.
De meesten bezoeken Cadiz. Om er te komen
kun je het beste met de fiets naar de haven
rijden, daar de boot pakken – de fiets mag mee
– voor de overtocht en dan verder Cadiz
verkennen op de fiets. Ook weer een mooie
stad met veel nauwe straatjes en mooie oude
huizen. Sommigen zijn nog eerst druk met
klusjes.
Dat is het fijne van een groepsreis; er is altijd
wel iemand die kan helpen.
Tijd om een duik in zee te nemen is er niet ;
daarvoor is iedereen nog te druk en het
zeewater nog te koud. We hebben nog een
Happy Hour gehad met aansluitend BBQ.
Nu we in Cadiz zitten bestaat de mogelijkheid
om een overtocht naar Tanger (Marokko) te
gaan maken. Na inventarisatie door de
reisbegeleiding blijkt dat velen er wel voor
voelen. Een paar haken om persoonlijke
redenen af. Na veel vijven en zessen lukt het
dan toch om tickets te kopen voor de overtocht.
Dit gaat dan Pinksterzondag gebeuren.
Helaas kunnen Jan en Riet Koster niet mee; zij
hebben geen paspoort maar een ID- kaart en
daarmee word je niet toegelaten. Voor we in
Tanger zijn hebben we al 3 x ons paspoort
moeten laten zien. Alles moet door de scan: tas,
inhoud van
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wel dat bijna iedereen wel iets heeft gekocht.
Het is een bijzondere dag.
Hierna vertrekken we naar camping La
Campina, te Santaella. Deze camping ligt
tussen Sevilla en Cordoba. We zitten hier
midden tussen de olijfboomgaarden. Dit is
een kleine, knusse camping en de eigenaar
hiervan wil heel veel dingen organiseren o.a.
een busreis naar Sevilla en Cordoba,
De bezoeken aan deze steden waren
fantastisch. In Sevilla hebben we, met
diegenen die dat willen eerst een ritje in een
koetsje gemaakt.
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pakjes. Vrolijkt de stad op. Er is hier kermis
en op het feestterrein staan heel veel tenten,
waar je kunt eten en drinken en waar vrolijke
muziek wordt gespeeld. Alle dagen die we op
deze camping staan zijn gevuld. We hebben
nog een gezamenlijk ontbijt gehad.
We hebben vandaag een lange rit voor de
boeg, 377 km naar camping El Escorial bij
Madrid. Tegen 17.00 uur is iedereen weer
gearriveerd. Van hieruit bezoeken we Madrid.
Wat een stad, maar wel mooi met zijn diverse
bouwstijlen. De meesten bezoeken het
Koninklijk Paleis wat ook best de moeite
waard is.

Daarna is men vrij om te doen en te laten wat
men wil als je om 16.00 uur maar weer bij de
bus bent, want dan vertrekken we weer
richting camping.
Daar wacht ons om 19.00 uur een diner,
bestaande uit paella met kip (een enkeling
lust geen vis), en als toetje een waterijsje, wat
tot de nodige hilariteit leidt. Iedereen vindt dat
dit ook weer een mooie dag is geweest.
Verder hebben we met de eigenaresse van
de camping een rondrit gemaakt in de
omgeving en het plaatsje Santaella bezocht.
Hier hebben we koffie gedronken in het
stadhuis. Op verzoek van de burgemeester
hebben we voor het stadhuis nog een
groepsfoto gemaakt. Wil hij gebruiken voor
promotie van zijn stad. Tevens hebben we
nog een klooster, een kerk met een prachtig
altaar, een olijfverwerkingsbedrijf, een
wijnbodega incl. proeverij en een
keramiekfabriek bezocht. Hier zijn mooie
dingen te koop. Al met al weer een fijne dag.

Op onze laatste dag in Madrid worden de 4
verjaardagen gevierd van degenen die jarig
zijn geweest of nog jarig moeten worden
tijdens deze reis. Tegelijk wordt er Happy
Hour gehouden. Ze hebben met zijn vieren
een heerlijk buffet klaargemaakt. Iedereen
kan voldoende krijgen en vanavond kunnen
we het eten wel overslaan. Helaas moeten we
hier afscheid nemen van de fam. Prins. Die
vertrekken vanwege een sterfgeval van een
zwager. Ze hadden nog een stille hoop dat ze
de reis af konden maken, maar helaas.
De rit naar Zaragoza is weer heel anders, nu
geen olijfboomgaarden meer. Het landschap
wisselt steeds. We staan hier op een
terrassencamping, camping Lago Resort te
Nuevalos. We hebben een mooi uitzicht over
een meer.
De meesten bezoeken hier het Monasterio
de Piedra - een fantastisch natuur- en waterspektakel-, een natuurpark verstopt in de
ruige bergen.

De volgende dag
gaan we met de
bus naar Cordoba
en bezoeken hier
de Mezquita. Wat
een immens
bouwwerk en wat
een pracht en
praal. Het is ook
wel een gezellige
stad met zijn vele
terrasjes en winkeltjes. Er is zoveel te zien,
maar de tijd is tekort. Er is hier nog feest:
Fiestas y Feria.
Voor het festivalterrein staat een replica van
de Mezquita. Verder is het een komen en
gaan van koetsjes met daarin vooral vrouwen
in originele Spaanse klederdracht. Mooi om te
zien. Je kunt je over het terrein laten rijden in
een treintje, dat gratis is voor 60+. In de stad
zie je ook heel veel mensen lopen met mooie
klederdracht aan, heren in nette pakken en
kleine kinderen ook al in mooie jurkjes en
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Werkoverleg reisleiding.
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De route naar de volgende camping, camping
Gavin te Gavin verloopt niet helemaal
vlekkeloos. Hans raakt bij het wegrijden van de
camping met de achterzijde van zijn caravan
een boompje.
Als het goed weer is, is dit een hele mooie
camping vooral om te wandelen. Ook een ritje
met de auto is de moeite waard. Er is op deze
camping een zaaltje dat je mag gebruiken en
op een regenachtige middag geeft Foekje een
demonstratie kleuradvies over welke kleuren
iemand het beste staan. Iedereen, de dames,
vindt deze middag geslaagd.

gezien. Jammer van de 4 equipes die helaas
af moesten haken, maar verder is alles prima
verlopen.
Iedereen krijgt nog een aandenken aan
Spanje mee, wat zeer gewaardeerd wordt.
Nico bedankt de reisbegeleiding voor alles
wat ze gedaan hebben en overhandigt een
enveloppe met inhoud waarna er nog een
door hun gemaakt lied gezongen wordt.
Bij vertrek van de camping in Montauban
hebben enkelen moeite om weg te komen,
vooral het wegrijden op het grindpad geeft
problemen, maar met beleid en vereende
krachten lukt het iedereen toch om op weg te
gaan naar de volgende camping. Sommigen
moeten nog wel even schone kleren
aantrekken; zitten een “klein” beetje onder de
modder.

Onze volgende rit is ook een pittige; 368 km
door de Pyreneeën naar camping Domaine de
Merlanes te Molieres. De route loopt vlak langs
Lourdes en als er dan gevraagd wordt wie evt.
Lourdes wil bezoeken is de meerderheid hier
voor. De route wordt hierdoor gesplitst wat niet
verkeerd is. Op een camping bij Lourdes is nog
plaats en dus vertrekken we met mooi zonnig
weer.
De camping, La Foret, ligt volgens de
campinggids 800 m verwijderd van de ingang
van de basiliek. Vanaf de camping kunnen we
er met een bus naar toe, wat we dan ook doen.

Onze volgende camping is Les Grands Pins
te Velles. Hier kunnen we aangekoppeld
blijven staan zodat we morgen zo weg
kunnen rijden.
De volgende route is naar camping Lac
d’Orient bij Troyes. Velen hebben hierheen
een alternatieve route genomen, Deze
camping heeft een verwarmd binnen- en
buitenbad en daar wordt nog wel even
gebruik van gemaakt. Als Ton Wilbers op de
camping aankomt, hoort hij een raar geluid bij
de wielen van de caravan. Als hij gaat kijken
blijkt het een kapot wiellager te zijn. Dus de
laatste etappe wordt gereden zonder Ton en
Joke.
Dan onze laatste camping in groepsverband:
camping Officiel Arlon bij Luxemburg. Op
deze laatste camping hebben we ons laatste
geld uit de kas besteed aan een heerlijke
biefstuk, waar deze camping om bekend is.

We maken de licht- processie van 21.00 uur
mee. Iedereen die meeloopt, heeft een kaars in
de hand, wat natuurlijk heel mooi is als het
donker is; nu is het schemerig, maar het maakt
wel indruk. Jammer dat de basiliek gesloten is.
Deze sluit om 18.00 uur. De meesten hebben
dit meegemaakt en zijn blij dat ze meegegaan
zijn.
Na de ervaring van Lourdes hebben we, voor
we naar de volgende camping vertrekken,
eerst nog een gezamenlijk ontbijt, wat zeer in
de smaak valt.
Op de volgende camping worden we, als
iedereen binnen is, getrakteerd op een
consumptie. Hier is een prachtig verwarmd
zwembad waar door velen nog wel even
gebruik van wordt gemaakt, voordat we hier
om 19.30 uur ons einddiner (BBQ) houden. Gé
blikt terug op een geslaagde reis, waarin we
veel hebben ondernomen en veel hebben

Twentse Caravan Club

Ik denk dat iedereen terug kan zien op een
mooie reis. Spanje en Portugal hebben wat
de temperatuur betreft misschien niet geheel
voldaan aan de verwachtingen, maar nu het
niet zo heet is geweest hebben we wel heel
veel kunnen doen.
Het is heel jammer voor diegenen die
voortijdig hebben moeten afhaken.
Ria Scholts
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