Verslag overwintering 2014 – 2015
Een paar weken later dan gepland, waardoor we echter wel een gezellige Sinterklaasavond met de
kinderen vierden, konden we op zaterdag 6 december dan toch vertrekken. Om 10.30 uur zat alles in
en aan de camper en gingen we opweg. Eerste doel was Luxemburg-land om af te tanken en de
rokertjes in te slaan.
Het was naargeestig, enigszins mistig weer en dat bleef het behoorlijk lang. Gelukkig geen winterse
neerslag of gladheid zodat we lekker door konden kachelen.
Nèt voor de grens van Luxemburg, nabij St. Vith, ging het diesellampje op oranje. Bij het eerste
Luxemburgse tankstation konden we gelijk aan het werk. Uiteraard werd de tank helemaal
volgegooid en ook maar gelijk de tabakvoorraad op peil gebracht.
Hierna reden we via Bastogne naar Les Islettes, de eerste camperplaats van deze reis (via
www.campercontact.nl gevonden). Les Islettes ligt tussen Verdun en Chalons-en-Champagne.(Fr.)
Leuke CP met stroom en sani-voorziening (€ 5,=) waar we helemaal alleen stonden.
Inmiddels was de hemel hier en daar al een ietsepietsie blauw maar zon hebben we niet gezien.
Het was 16.00 uur toen we de CP opreden en we de eerste 320 km erop hadden zitten. Dat is voor
ons doen een behoorlijke ruk maar dat hadden we ook ingepland: De eerst dagen flinke stukken om
weg te komen uit de kille kou. Deze rit reden we behoorlijke stukken autoweg maar ook dik 120 km
secundaire weg. Dat schiet niet echt op maar is toch meer genieten dan de al snel erg eentonige
autoweg.
Om 17.00 uur was het al donker, perfecte omstandigheid om dit eerste stukje verslag te schrijven!
Na een vrij lange nacht (circa 10 uur!), een tikkeltje krakkemikkig, openden we rond 9 uur de
gordijntjes om te zien dat het vrij mistig was. Een verkenningstocht had geen beloofde brievenbus
opgeleverd dus werden de 5 euro maar weer opgeborgen. Sorry, onze intentie was eerlijk!
Stroom eraf en afval in de bak en toen de mistige wereld in.
We gingen naar de CP in Auxerre, een rit van dikke 200 km. Hiervan werden 150 a160km door de
mist gereden, variërend van dicht tot licht. Even
voorbij Troyes kregen we even, maar dan ook
echt heel even, een waterig zonnetje te zien.
Gelukkig werd het zicht nu wel beter en zo
bereikten we de CP in Auxerre, direct aan de rivier.
Na de brunch gingen we aan de wandel.
We werden verrast door een flink eind tolvrije
autoweg. In Gannat werd de tank gevuld bij de
Carrefour-supermarkt waar we ook maar wat verse
waar inkochten.
Via de navy vonden we nabij Rion een CP. Er was een
sani-voorziening, ook stroompalen maar die waren
afgesloten. Toch maar de saniservice gedaan zodat we er
weer even tegenkonden.
Geen droom-CP maar gratis en prima voor een nacht. We
strekten de benen met een verkennings-wandelingetje.
Niet dat er veel te zien was maar na 210 km rijden mocht
het bloed weer even door de benen stromen.
Het viel op dat het langer licht was, voor ons
onverklaarbaar. Of? Omdat we westelijker waren??
We lagen er weer netjes op tijd in, vooral om het lekker
warm te krijgen.

Els had niet zo'n geweldige nacht: Vanwege ruzie met haar dekbed en de extra deken had ze het
nogal koud en gaf haar slaap ruim voor de klok van 6 op. Fred stond ook op, maar lag spoedig weer
onder de wol waar hij het tot rond 9 uur volhield.
Het was droog maar behoorlijk fris. Omdat Fred op school niet opgelet had tijdens de aardrijkskunde
les was het een behoorlijke verrassing dat we opweg naar prikplaats Millau op dik 1100 meter
hoogte kwamen en door een besneeuwd landschap lange bergen op en ook weer af tuften. Gelukkig
waren de wegen vrijwel sneeuwvrij. Ook deze rit een aangename verrassing want het grootste
gedeelte van de route was alweer tolvrije autoweg.

Net voor de viaduct bij Millau doken we deze stad in en vonden, ondanks een omleiding, de CP.
Was deze bij ons vorig bezoek nog gratis, nu stond er een zuil met een betalingssysteem dat we niet
konden doorgronden. Omdat het nog vroeg en koud was werd er koers gezet naar Gruissan aan de
Middelandse zee. Onderweg waaide er een stevige wind, dus handjes vast aan het stuur. Ondanks
niet optimale weersomstandigheden genoten we toch wel van de prachtige route. Rond 4 uur en na
410 km konden we de camper op de CP in
Gruissan zetten. Even een vlug bakje
bruin en toen -letterlijk- uitwaaien met een
wandeling door het nagenoeg uitgestorven
stadje. Voor de volgende dag werd de
entree in Spanje gepland: Platja d'Aro.
Ondanks het schudden en gieren vanwege
de sterke wind hadden we toch een
behoorlijke nachtrust.
Na de koffie en het verwijderen van de
ergste pekelaanslag op ruiten, achterverlichting en veiligheidsbord verlieten we
winderig Gruissan, opweg naar Spanje.
Onderweg zagen we de besneeuwde toppen van de Pyreneën, mooi aangeschenen door de
uitbundige zon. Het liep qua verkeer weer prima, alleen de passage van Perpignan hield wat op.
We hebben daar maar weer getankt, dat voelt toch prettiger. Naarmate we ons dagdoel naderde
werd ook de wind minder. We hadden nog even ruzie met de navy maar dat lag waarschijnlijk aan
verkeerde coördinaten. Bij een Carrefour werd gestopt om de internetstick op te waarderen.
Rond twee uur vonden we ons plaatsje op de CP van Platja d'Aro, die toch al behoorlijk bezet was.
We brunchten met krakend verse baguette om daarna, uiteraard, naar het strand te wandelen.
We volgden het strand en liepen een behoorlijk stuk langs de grillige rotskust. Dit was in de zon en
met 15 graden geen straf! Via de stad wandelden we terug, genietend van alles dat zoveel anders
was dan in Landgraaf. Bij de camper gaven we het zonnepaneel nog een poetsbeurt, geen
overbodige luxe. De dagafstand was 222 km. Om 17.30 uur was het donker. We waren er nog niet uit
of we de volgende dag verder zouden trekken of er nog 'n dag Platja d'Aro aan zouden
plakken.............Hierna enkele plaatjes van deze leuke woensdag.

Deze donderdag namen we uitgebreid de tijd om de camper te poetsen, te ontdoen van de
pekelaanslag. Na een stevig 2 uur werken was de oorspronkelijke kleur weer herkenbaar.
Omdat het goed beviel bleven we nog maar een dag in Platja d'Aro, temeer omdat het lekker weer
was. Hier en daar een babbeltje, wat boodschappen doen, zo kwamen we de dag door. Tegen de
avond werd er nog even op het internet gewerkt, o.a. om de eerste foto's op Facebook te zetten en
te kijken wat er in de wereld loos was. Een beetje leedvermaak t.o.v. het thuisfront die het met 5
graden en stevige wind moesten doen......
Omdat we helemaal niet verkeerd stonden en het heerlijk weer was besloten we nog maar een dag in
Platja d'Aro te blijven. Na het ontbijt met lekker verse broodjes gingen we aan de wandel. We
hoorden dat er markt was in de stad en daar moesten we uiteraard heen. Leuk om lekker te neuzen
om vervolgens vast te stellen dat we eigelijk alles al hebben! Tevreden menskes dus!
Vlees hadden we wel nodig maar dat vinden we geen product om op de markt te kopen. We kuierden
door de stad om weer op de boulevard te landen. Deze wandelden we nu in de richting van de vrij
grote jachthaven van Platja. Ruim drie uur waren we weer lichamelijk actief! Het fotograferen schoot
erbij in, het meeste moois en/of leuks hadden we immers al eerder vastgelegd.
Bij de camper: Koffie!!!! Els zat nog een tijd buiten totdat er toch iets te veel wind opstak. Nog wel
volop zon, het zonnepaneel had er weer schik in!
Voor de volgende dag zouden we weer een poging wagen om in Blanes een CP te vinden. In deze
plaats zijn we 44 jaar geleden op vakantie geweest, leuk om weer eens rond te snuffelen........!
Of het zou lukken? Dat leest u verderop.
Zaterdagmorgen 13 december waren we er redelijk vroeg bij na een verkwikkende nacht. Rond
negen uur werd de saniroutine uitgevoerd om daarna Platja te verlaten. We zagen een tankstation
met LPG (GPL in Spanje)nen vulden 5,6 liter bij zodat we er weer een poos tegenkonden.
Deze keer lukte het om een CP-parkeerplaats te vinden in Blanes. In het aanrijden hiervan kwamen
we langs het hotel waar we 44 jaar geleden gelogeerd hadden. Dit hotel was, evenals de schrijver
dezes, oud, kaal en wat rimpelig. Op de CP even brunchen en toen gaan zoeken naar
herkenningspunten. Vaag, heel vaag kwam hier en daar iets bekend voor maar Blanes heeft in de
achterliggende 4 decennia niet stilgestaan.
De haven was flink uitgebreid (met Europese
centjes) en veel romantische geveltjes en
terrasjes uit onze herinnering waren foetsjie,
vervangen door nieuwbouw. De boulevard had
nog iets van de oude glorie. We wandelden dik
10 km en klommen zelfs op de in zee liggende
rots. Terug bij de camper werd nog maar een
kan koffie gebrouwen. Terwijl we ons hieraan
tegoed deden keken we elkaar aan en waren
het snel eens dat we hier niet wilden blijven. De navi werd gevoerd met de coördinaten van 'ons'
plekje in Sitges en opweg voor etappe 2 voor die dag. Tot Barcelona passeerden we voor ons gevoel
zo'n 150 rotondes........
De doortocht door Barcelona verliep onverwacht vlot en toen konden we aan de laatste 20 km zeer
grillige maar o zo mooie kustweg naar Sitges beginnen. Kwart over vier stond de camper op zijn
plaats, 10 minuten later waren we aan de wandel om alweer erg
te genieten van Sitges. Mooie stad, ook voor de derde keer nog
steeds boeiend. Het schemerde toen we weer bij ons reis-huisje
aankwamen. We vingen onze dochter nog even op internet, altijd
goed voor een leuke chat. Ook werden we verrast met een paar
foto's van onze kleinzoon. Hier en daar werd er wat bijgewerkt op
Facebook en toen waren de foto's en het verslag aan de beurt.
Zo liep de eerste dag van de tweede week ten einde.........
Zondag in Sitges. Dit zag er aanvankelijk niet zo uit: Rond 10 uur probeerde een waterig zonnetje
door de vrij zware wolken te prikken. Dan maar wat warmer aankleden en aan de wandel. Deze keer
liepen we de hele boulevard af, tot aan keerpunt golfbaan. Gaandeweg won de zon aan kracht en
verjoeg de wolken. Gevolg: Te warm gekleed! Zeventien graden op14 decemer...Lekker!
De terugweg ging weer door het intieme oude centrum waar het gezellig druk was. We werden
verrast door een groep trommelaars die met tomeloze energie een langdurige show weggaven. De
groep bestond uit ongeveer 12 mensen, van jong tot oud, die hun opzwepend trommelen
begeleidden met danspasjes en vrolijke kreten. Prachtig! Onze zondag kon niet meer stuk!

Toen we na enkele uren weer, moe maar voldaan, bij de camper kwamen stonden er meer campers,
o.a. Nederlandse mensen die we in Platja d'Aro hadden leren kennen.
Els zat al gauw, hoe kan het ook anders, lekker buiten in het zonnetje te genieten.

Rechts: De trommelaars van Sitges.
Man in het wit: De Maestro.
Tegen de avond begon het licht te regenen maar naarmate de avond vorderde veranderde het in een
heus noodweer: Harde wind, onweer, zware regen en hagel...... Gelukkig had dit geen schade tot
gevolg. Tegen de tijd dat we schaapjes gingen tellen nam het geraas af en konden we genieten van
een goede nachtrust.
Maandag, Weer-on-line had het voorspeld: Niet aflatende regen. Na een zeer trage opstart van de
dag besloten we rond 11.00 uur toch maar te gaan rijden. Van camperburen kregen we coördinaten
van twee aardige standplaatsen maar daarvan werd onze navi een beetje tureluurs. Het ging lang
goed, deskundig leidde ze ons lang tientallen rotondes maar bij Amposta in de Ebro-delta stuurde
ze ons door een uitgestrekt rijstveldengebied. Wel aardig om eens gezien te hebben, vooral omdat
het een vogelrijk gebied was. We stopten even om nieuwe coördinaten in te geven, deze keer van
Benicarlo waar we al eerder stonden. De route ging langs San Carles de la Rapita, waar we een
Lidl bezochten en brunchten en Vinaros waar we bij de Carrefour 50 liter diesel kochten. Inmiddels
kregen de ruitenwissers af en toe rust. In Benicarlo vonden we na een korte zoektocht ons plaatsje,
direct aan het grindstrand achter de haven. De zon probeerde onder de wolken door te komen,
hetgeen nauwelijks lukte maar wel optimitisch stemde voor de vogende dag. Oja, we reden vandaag
210 kilometer, alweer redelijk veel voor ons doen.
Dinsdagmorgen: Jawel! Gewekt door de zon! Na het ontbijt (deze keer géén brunch) in de
wandelschoenen. Het werd een flinke kuier. We wandelden naar Peñiscola, het mooie stadje van
Papa Luna. Een leuk weerzien, al was het een vrij dooie boel. Weinig open winkels en weinig volk op
straat.Terug bij de camper hadden we er dik 16 km stevig wandelen opzitten.

Onze stek in Benicarlo

Peñiscola

