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1. Ont-moeten op de fiets !!
Op 7 augustus 2017 vertrok ik vanuit Dordrecht naar Valencia.  
Dora, mijn vrouw,  ging voor zes weken in deze stad wonen om de 
Spaanse taal weer eens op te frissen. Dat was voor mij de belangrijkste 
reden om deze tocht te maken: "Ik ga jou opzoeken, ik kom op de 
fiets!". 
Al vele jaren maak ik lange fietstochten. Het begon met fietsvakanties 
met vrouw en kinderen. Later samen met mijn zoon naar de Noordkaap, 
een tocht die we nog twee keer herhaalden met een vriend, en met mijn 
schoon- en kleinzoon. En ook daarna jaarlijks een tocht met mijn 
kleinzoon! Grote delen van Europa en vele flinke cols hebben wij fietsend 
bedwongen.  
Enkele jaren geleden fietste ik voor het eerst alleen in drie weken naar 
Madrid en dat beviel mij heel goed. Dat was voor herhaling vatbaar en 
dat ging dit jaar gebeuren. Met heel veel plezier ben ik in achttien dagen 
naar Valencia gefietst, een afstand van 2300 km; vervolgens heb ik in de 
omgeving van deze mooie stad ook nog een aantal dagtochten 
gemaakt, waardoor het totaal op ongeveer 2600 km kwam. 
In dit boekje zijn de gedichten en de dagblogs van deze tocht 
verzameld. !
Ik werk ook al  een aantal jaren als vrijwilliger voor Edukans en bedacht 
dat deze fietstocht een goede gelegenheid kon zijn om geld op te halen 
voor Malawi, waar ik dit jaar heb meegewerkt aan het World Teacher 
programma. Ik vroeg mensen in mijn netwerk mij te sponsoren met bijv. 
€ 0,01 per km. Uiteindelijk heeft deze tocht daardoor ruim € 3200,-- 
opgeleverd voor Edukans. 
Alle sponsors wil ik met dit digitale boekje graag bedanken voor hun 
bijdrage. Het bestaat uit de dagverslagen, zoals die eerder op de 
website zijn verschenen, aangevuld met foto's en gedichten.  
Veel leesplezier gewenst! !!!
arie de bruin, 2017 !
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!
2. Op de pedalen !!
Weer op de fiets 
weer lekker klimmen 
zwoegen 
trappen 
tegen een berg op 
en met je kop in de wind 
omdat je dat zo lekker vindt !
je benen malen 
je gedachten doen ook mee 
en als je boven bent 
volgt de beloning 
dan voel je je de koning van de rit 
heel tevreden 
en daarna mag je  
traploos naar beneden !
even op de pedalen staan 
je billen krijgen lucht 
lekker laten gaan 
naar het volgende gehucht 
waar mensen je nog groeten 
dat heet: ontmoeten 
omdat er niets meer moet 
zo'n tocht doet je echt goed. !!!!!!
(augustus 2017) 

!
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3. Vooraf 
!!
Fietsen vanuit Dordrecht naar Valencia.... een heerlijke uitdaging. Ik hoop 
in drie weken de afstand per fiets te overbruggen, een afstand van 
ongeveer 2300 km 
Het eerste stukje naar de Franse grens word ik begeleid door mijn zoon 
Olaf en mijn kleinzoon Tristan. Met hen heb ik al vele grote fietstochten 
gemaakt en in drie dagen hoop ik dan in Noord Frankrijk te zijn, in 
Montmedy.  
Voor het grootste deel volg ik de routebeschrijving van Paul Benjaminse 
(zie Onbegrensd fietsen naar Barcelona). Tot Girona is dat ongeveer 
1700 km. Daar zal ik, afhankelijk van de situatie op dat moment, een 
keuze maken: òf ik ga verder langs de (drukke) kust, òf ik volg de 
bergachtige route naar Teruel en vandaar naar Valencia. 
De keuze maak ik later als ik in Noord Spanje ben. Hoe snel ben ik in 
Girona en hoeveel tijd heb ik dan nog om in Valencia te komen. Met de 
trein ben ik er in 4 uur… met de fiets zeker zeven dagen via Teruel; via 
de kust waarschijnlijk een dag of vijf. !
Al die fysieke inspanning kan ook nog iets moois opleveren voor de 
onderwijsprojecten van Edukans. Wil je me sponsoren, bijvoorbeeld € 
0,01 per km… of € 0,02 of…..?  Reken maar uit! Ga dan naar mijn 
actiesite van Edukans: https://arie-de-bruin.inactievooredukans.nl en klik 
“Steun Arie” aan. 
  
Dit jaar 70… en weer een keertje op de fiets naar Spanje. Eens kijken 
hoe zo'n bejaard lichaam zich houdt! !!
            !
  !!!
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#  !!!!!!!!!!!
De route die ik volg: Dordrecht – Leuven – Verdun – Cluny – Lyon – 
Perpignan – Girona. Daarna hoop ik via Teruel naar Valencia te fietsen. 
Dat hangt een beetje van de tijd af… hoe snel ben ik in Girona? Het 
alternatief is via Barcelona naar Valencia; dat is korter, minder stijl, maar 
ook minder mooi… !
18 juli 2017 !
Om goed voorbereid aan de fietsreis te beginnen ben ik nu regelmatig 
tochtjes aan het fietsen: de ene dag 30 km, de andere keer 100 of meer. 
Ik heb vanaf begin juni inmiddels ruim 1500 km gefietst. Rondjes Hoekse 
Waard, Voorne Putten, IJsselmonde, Brabant, De Biesbosch, 
Alblasserwaard, ik bezoek familie in Houten en Maarn, en een flinke 
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tocht van 145 km van Breda naar Maastricht… mijn billen beginnen al 
aardig te wennen. !
26 juli 2017 !
Sponsoractie voor Edukans 
De sponsoractie is gestart en inmiddels hebben 22 mensen ingetekend: 
samen al goed voor meer dan € 600,– voor het WT-programma Malawi 
van Edukans. Alle sponsoren hartelijk dank. 
Maar: we kunnen er nog meer van maken! Verspreid de actie onder je 
vrienden en kennissen en stuur de link door: https://arie-de-
bruin.inactievooredukans.nl 
Training: sinds vandaag zit ik ruim boven de 2000 km training… Ja, 
weliswaar in Nederland, vlakke wegen met hooguit een flinke oprit bij 
een viaduct of tunnel… en nog zonder bagage. Maar het fietsen doet 
me goed !
2 augustus 2017 !
Nog even … 
Inmiddels staat de trainings-km-teller op ruim 2300 km. Dat moet toch 
wel voldoende zijn om dit de komende weken te overtreffen…. De 
spieren zijn er klaar voor. De 
sponsoring verloopt ook 
voorspoedig: ruim € 700,– is al 
binnen, terwijl ik nog niet eens 
gestart ben. Daarnaast hebben 
diverse sponsoren toegezegd een 
bedrag te storten wanneer duidelijk 
is wat het totaal aantal kilometers is 
en ik in Valencia ben aangekomen.  
Alle sponsoren alvast heel hartelijk 
dank, mede namens de kinderen en 
leerkrachten in Malawi!   !!
helemaal Edukans-proof 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4. Op weg  !
Maandag 7 augustus 2017 !
De eerste dag 
Vanmorgen om 7.45 uur vertrokken vanuit Dordrecht, samen met Olaf en 
Tristan die meefietsen tot Noord Frankrijk. Zij zorgen ervoor dat ik lekker 
op snelheid kan komen de eerste dagen. Het was vandaag prachtig 
weer.  
We hebben gelijk maar even flink door gefietst: de teller staat op ruim 
150 km; we zitten nu in Tienen, een mooi stadje in de Vlaamse 
Ardennen. Natuurlijk Vlaamse frieten gegeten om onze honger te stillen. 
Nou lekker onder de douche en …. slapen! !!
 !
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Dinsdag 8 augustus 2017 !!
Water, lekker helder water 
Zo, dat was een pittig dagje; toen we vertrokken al een klein beetje 
motregen en dat werd in de loop van de dag wel wat meer zo nu en dan. 
Maar ik had toch in Nederland ook al een “regentraining” achter de rug. 
Maar ja, even lekker koffie drinken op een bankje in het zonnetje was er 
niet bij; wel onder een grote boom, waar het toch nog een beetje droog 
was. 
De route werd wel steeds mooier. Bij Namen kwamen we langs de Maas 
en bij Dinant gingen we echt de bergen in, fikse klimmen van 7 of 8% 
waren geen uitzondering en bij het afdalen goed oppassen, want de weg 
was nat, dus behoorlijk glad. En op de Belgische binnenwegen is het 
asfalt ook niet alles, soms meer een soort patch-work. 
Na ruim 100 km kwamen we bij Walin waar een kleine camping was.  
Er is nergens een winkel of cafeetje, eettentje.... maar de autoweg loopt 
een paar kilometer verder, en daar is een benzinestation met restaurant. 
Zelfs met een fiets kun je daar via de sluipweg komen; dus eten we als 
echte fietsmobilosten langs de snelweg een lekkere hap. !
Genoeg voor vandaag, onder de douche en alle kleren drogen! 
Achter op de fietsen hebben we stickers van Edukans. Tristan en Olaf zijn 
de twee “hazen” van het Edukans-team. Als ik eenmaal goed op weg 
ben, haken zij af. 
  
  !
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De Ardennen !!
De Ardennen 
da's wel wennen 
voor mijn benen 
voor mijn kuiten en mijn schenen 
die nou moeten stijgen 
om van mijn billen maar te zwijgen 
die begin ik echt te voelen !
ik heb verre hoge doelen  
dus vooruit 
op de pedalen 
deze berg wil ik nog halen !
en natuurlijk 
alles went 
zelfs zo'n 10 tot 12 procent 
steiler hoeft het niet te worden 
op die rode driehoeksborden !
wie heeft deze bocht verzonnen? 
ik ben nog maar net begonnen, 
klimmen moet ik nog aan wennen 
ik ben pas bij de Ardennen! !!!!!!!!!!!
Dinant, 9 juli 2017 
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!!!
Woensdag 9 augustus !
Vanmorgen was alles kletsnat, want het had vannacht nog flink 
geregend. Maar nu kwam er door de mist een bleek zonnetje. Het was 
behoorlijk koud toen we vertrokken. Helaas, zonder koffie, want de 
brander is kapot; dus konden we geen warm water koken. Het duurde 
tot 12 uur tot we bij een klein station een cafeetje vonden waar we onze 
eerste koffie konden drinken. We namen er gelijk maar twee per 
persoon. Zouden we een beetje verslaafd zijn aan coffeïne? 
Er zaten ook wat onverharde stukken in de routebeschrijving. Dat moet 
niet te vaak voorkomen, want dan is 2300 km wel heel ver! 
Bij Bertrix, even voor de Franse grens,  nemen we afscheid van elkaar. De 
hazen hebben hun werk gedaan en ik ben behoorlijk op weg. Tristan en 
Olaf gaan morgen weer terug naar Nederland. 
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Ik fietste vandaag verder naar Montmedy, een oude vestingstad. 
Gelukkig bleef het de hele dag droog en in totaal kon ik 112 km  
bijschrijven op de lijst. 
In drie dagen ruim 360 Edukans-kilometers… dat gaat goed. 
 !!!

 …alleen verder… !!!!!!!!!!!!!!!!!!
En zo nu en dan bijkomen in een prachtige Romaanse kerk.  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Verlangen !!
Rust in een Romaanse kerk 
het werk van vele eeuwen 
vele generaties van verlangen 
en geloven in het recht !
wat is fictie,  
wat is waar 
wat doet er echt toe 
in het leven van een mens 
die zich slechts de liefde wenst. !
Gregoriaanse klanken 
uit de speakers van vandaag 
vullen mijn gedachten 
vervagen het heden en de vraag !
een kruis 
uit het verleden 
geschilderd bloed 
en zie: het was zeer goed. !
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Donderdag 10 augustus !
Vanmorgen vroeg vertrokken uit Montmedy; om 7 uur zat ik op de fiets 
en het was nog heel mistig; vooral toen ik wat hoger de bergen in kwam 
reed ik letterlijk in de wolken. In de loop van de dag klaarde het op en 
het werd zelfs nog even een beetje zonnig. 
Na 10 km moest ik al behoorlijk klimmen: een helling van 8% ongeveer 2 
km; dan rij ik gemiddeld 7 km/per uur. Gelukkig daal ik vervolgens met 
45 km/uur. 
Ik volg het Maasdal: een prachtig gebied, golvende heuvels. Als je de 
ene golf met genoeg vaart af gaat, kom je met die snelheid weer boven 
bij de volgende golf. Zodoende kan ik deze dag behoorlijk doorfietsen. 
Zo nu en dan wel eens een echte klim, maar verder prima te doen. 
Tussen de middag neem ik in St. Mihiel een heerlijk “menu du jour” en 
dan heb ik weer genoeg energie voor de rest van de dag.  
In totaal fiets ik vandaag 170 km; dat is een behoorlijke afstand. ‘s 
Avonds om half acht kom ik bij een camping municipal in Domremy. !
Ik heb eens uitgerekend hoeveel kniebuigingen ik maak per km. Dat 
moeten er ongeveer 350 zijn (gemiddeld, afhankelijk van het verzet). Dat 
zijn er dus 59.500… Die knieën kunnen heel wat hebben. En bij elke 
kniebuiging moet ik even denk aan dat meisje in Uganda dat voor mij op 
de knieën ging. !!!
Meisje 
waarom kniel je 
voor een blanke man !
meisje 
wat bezielt je 
van wie moet dat dan? !
meisje 
waarom kniel je 
ik word er verlegen van !
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meisje 
wat bezielt je 
ik ben gewoon een man 
een mensje zoals jij 
misschien jouw naaste 
jij betekent iets voor mij !
meisje 
laat mij knielen 
klein zijn zoals jij !
meisje 
wij twee zielen 
samen klein en vrij !
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Vrijdag 11 augustus !
Vandaag weer vroeg op; gelukkig was het droog, maar wel mistig en zo 
nu en dan de zon er even door. Prachtig om te fietsen; twee keer een 
hert gezien en veel roofvogels. 
Er zaten een paar stevige klimmetjes aan het begin. Na zo’n 50 km kwam 
ik langs het kanaal van de Marne/Saône. Dat betekende vlak rijden tot 
aan Langres. Ook daar kon ik gewoon verder langs het kanaal…. maar 
helaas daar liep ik vast in de modder. Toch maar terug naar een 
asfaltweg die weer uitkwam op een drukke verkeersweg. Maar... een 
geluk bij een ongeluk. 
Daar waren wel allemaal mega-winkels, onder andere InterSport. Dat gaf 
mij de gelegenheid om een nieuw brandertje te kopen, want ik kon al 
twee dagen niet koken omdat de brander kapot was en repareren lukte 
ook niet. 
Nu heb ik vanavond dus weer kunnen koken: een lekkere pot macaroni, 
koolhydraten voor al die fietskilometers. !
Na 130 km kwam ik bij een klein plaatsje waar een camping Municipal 
was: Dommarien. Er staan twee caravans en ik zet er een tentje neer; ‘s 
avonds komt de beambte van de gemeente even langs. ‘t Kost bijna 
niets, voor € 4,20 sta ik hier een nacht, douche, warm water, elektriciteit. 
Nee, geen wifi… maar dat komt nog wel een keer. !
Ik heb Edukans-stickers op mijn bidons geplakt en dat valt wel op. Er 
vroeg al een Fransman waar Edukans voor staat. Natuurlijk in mijn beste 
Frans even uitgelegd. !
‘t Is een mooie avond, wel een beetje koud, maar de zon schijnt nog. 
Met mijn kleine gitaar nog even heerlijk muziek gemaakt. 
Vanuit mijn tentje naar Dora gebeld, want die vertrekt vandaag naar 
Spanje. Ik zal vanavond even naar boven kijken als er een vliegtuig over 
komt. !!!!
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Zaterdag 12 augustus !
Vanmorgen weer lekker vroeg op de fiets. Het eerste deel langs een 
kanaal, dus heerlijk vlak. Het was erg rustig, ik ben in 40 km geen enkele 
fietser tegengekomen. Wel twee keer een ijsvogeltje gezien; ook veel 
roofvogels, waaronder een grote havik. 
Na het kanaal komt er een gebied met wat klimmen en dalen, maar 
goed te doen, want het “golft”, geen steile klimmen ertussen. 
Onderweg zing ik veel, gewoon gezellig op de fiets; er is toch niemand 
die het hoort, alleen wat koeien, schapen, vogels en andere dieren. Als 
er mensen aankomen, stop ik even, of zing in mijzelf verder. Ja, want je 
moet toch oppassen om niet als zonderlinge zwerver met een 
psychiatrische stoornis te worden opgepakt. Hoewel, tegenwoordig kom 
je zo vaak mensen tegen die al pratend over straat lopen of in de trein 
zitten... !
Rond 4 uur ben ik in Beaune na 125 km en ik besluit naar de 
stadscamping te gaan; wel druk en toeristisch… maar er is Wifi! Dus kan 
ik alles op de site plaatsen! 
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Ik denk dat ik vanavond eens lekker ga eten in de stad! 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Zondag 13 augustus !
Vroeg vertrokken en prachtig in alle stilte gefietst op zondag. Door de 
wijnvelden, golvend richting Cluny. Aardig om juist op zondag door Taizé 
te komen en op de fiets “Laudate Dominum” te zingen; deed me 
denken aan de Taizédiensten waar ik vroeger nog aan meewerkte. In 
Cluny lekker gegeten tussen de middag; een mooie stad met prachtige 
Middeleeuwse huizen en kerken. Daarna verder naar het zuiden, door 
het Beaujolais gebied en daarna langs de Saône. Eerst nog een stuk 
heftige klimmetjes, niet zo lang, maar wel heel steil, eentje zelfs 17%; 
daarna door een lange fietstunnnel. Volgens de beschrijving de langste 
fietstunnel in Europa. Vroeger was dit een spoorlijn. ‘s Winters is de 
tunnel gesloten, want dan overwinteren er duizenden vleermuizen. 
Na 155 km vond ik het wel weer genoeg voor vandaag en vond ik een 
camping in Trevoux. Heel druk, met veel Nederlanders, maar ik sta op 
een apart veldje aan de rand met nog enkele fietsers. 
De Edukans-stickers vragen aandacht; weer aan iemand uitgelegd waar 
Edukans voor staat. De man kwam uit Zeist en had ooit wel eens van 
Edukans gehoord, maar wist niet precies wat zij doen. 
Nu lekker gaan slapen en morgen weer vroeg uit de veren! 
  

#  
Ruim 800 km verder !
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Dwars !
Niet over 
zigzaggend naar boven 
maar er door 
dwars door de berg !
gelukkig 
reed hier ooit een trein 
en hoef ik niet  
met pijn in beide benen 
omhoog met mijn bagage !
het spoor is nu verdwenen 
en de ravage opgeruimd !
wat overbleef 
is een fantastische passage 
voor mij als fietser 
zo nu en dan een druppel 
op mijn hoofd !
ik hoef mij nou niet uit te sloven 
fiets rustig door 
en hoef niet meer naar boven. !!!
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Maandag 14 augustus !!
Vandaag een “vlakke” tocht, eerst langs de Saône naar Lyon; dwars door 
de stad, dat is een heel gedoe met de fiets, maar gelukkig heb ik een 
goede beschrijving uit het boekje van Benjaminse. (Onbegrensd fietsen 
van “Eindhoven naar Barcelona” ). 
Ook hier proberen architecten elkaar de loef af te steken: prestigieuze 
gebouwen. Maar of je het ook mooi vindt?  Ik heb zo mijn bedenkingen. 

!!!
Vanaf Lyon langs de Rhône. Een mooie tocht, meestal fietspad langs de 
rivier. Het was heel warm; de thermometer gaf 35 gr. aan; dus ben ik 
maar lekker in de Rhône gaan zwemmen. Berucht is de wind in het 
Rhônedal, nou die had ik dus tegen vandaag; en dat was goed te 
merken, ik heb er nog een stijve nek van! 
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Vandaag kwam ik boven de 1000 km. Aan het eind van de dag stond de 
teller op 1070 km vanaf vorige week maandag. Acht dagen fietsen, da’s 
een gemiddelde van 134 km. Dat zal vanaf vandaag wel minder worden, 
want nu verlaat ik het dal van de Rhône en ga ik de Ardèche in. Daar 
zitten een aantal flinke klimpartijen in met een stevige col van 1200 
meter. Ik weet nog niet wat het stijgingspercentage is, maar het zal wel 
zweten worden. 
Morgen weer vroeg vertrekken, dan is het nog lekker fris. 
Er is wifi op de camping, maar er zitten er waarschijnlijk zoveel op, dat hij 
continue blokkeert. Dan moet het thuisfront maar weer een dag of wat 
wachten op de volgende berichten. !
Dinsdag 15 augustus !
Zware dag achter de rug! Heel veel klimmen, maar dan natuurlijk ook 
dalen! Ik heb 98 km gefietst vandaag, waarvan zeker de helft 
geklommen. Dat gaat dan heel langzaam en dezelfde afstand naar 
beneden doe ik dan in ‘no time’. 
Tussen de middag een heerlijk Menu du Jour gegeten in Dabors, een 
klein plaatsje in de Ardèche. Dat had ik wel nodig voor de grote klim 
over de Col de Mezilhac; ik moest toen nog 21 km klimmen, soms 3 % 
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en soms 7%. Dit deel van de Ardèche is trouwens wel heel erg mooi, met 
slingerende beken, kloven en uitgesleten rotsen. !
Toen ik eenmaal over die top was, ging het heel snel, en voor ik het wist 
was ik al in Val les Bains, waar een camping was met een lekker 
zwembad. !
    

#     
moe gestreden kop in de Ardèche !
Woensdag 16 augustus !
Vanmorgen vroeg vertrokken, toen was de temperatuur nog heerlijk. De 
bakker was al om 7 uur open in het stadje, dus ik kon gelijk de nodige 
voorraad in slaan. Op papier leek het een niet al te zware rit, maar dat 
was slechts op papier. Nu zaten er heel veel korte klimmetjes in, steil en 
nauwelijks tijd om te herstellen tijdens het afdalen, want na 500 meter 
ging het al weer omhoog. Dit is veel slopender dan een lange klim. Ik 
verlaat de Ardèche en kom in regio Grand. Het wordt steeds droger; ik 
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kan me voorstellen dat een bosbrand zich hier razendsnel kan 
verspreiden, het is allemaal dor en droog. Bomen zijn wel groen, maar 
daaronder is het geel. Ook al veel cactussen, palmbomen en cipressen. 
In de schaduw eet ik mijn brood; een lekker stuk salamiworst doet 
wonderen. Ik kom wandelaars tegen: “Boire” boire” Jazeker, ik drink wat 
af. Ik heb een anderhalve literfles en nog twee bidons. Toch raakt alles 
op. Ik vraag bij een huis om water; de eigenaar is vol bewondering en 
vraagt waar ik naar toe ga. Aha, naar Espana; daar komt hij vandaan; hij 
is in Burgos geboren en als gastarbeider naar Frankrijk gekomen, verliefd 
geworden en met een Francaise getrouwd. Zo gaat dat… Ik krijg heerlijk 
koud water en na “Bon Voyage” en “Au revoir” fiets ik weer verder. 
Na 133 km ben ik in St. Hypolite du Fort, een stadje aan de rand van de 
bergen. Mooie rustige camping. Ik denk dat ik hier maar eens een 
rustdag ga nemen. Uitslapen morgenochtend! 
  
Ver over de duizend… !!
Donderdag 17 augustus !
Vandaag een rustdag genomen. Ik zit op een rustige camping met 
zwembad in St. Hypolite du Fort in Zuid Frankrijk. Vanmorgen eerst 
uitgeslapen; daarna mijn fiets een goede beurt gegeven, alles weer 
schoon en goed in de olie. 
Daarna ben ik naar het stadje gegaan, een mooie Middeleeuwse plaats, 
nauwe steegjes en een prachtige Romaanse Kerk. Buiten zou je het niet 
zeggen (dat hebben ze in latere eeuwen waarschijnlijk in hun ogen 
mooier gemaakt), maar van binnen is het een prachtige sobere kerk. Een 
weldadige rust, en dat zorgt voor inspiratie. !
Het is blijkbaar ook een actieve parochie: er liggen brieven om te 
tekenen of zelf te schrijven voor politieke gevangenen, er liggen mooie 
teksten over de betekenis van de Bijbel in onze huidige tijd. Ik word 
getroffen door foto’s van de viering op Witte donderdag waar de 
voetwassing onder meer centraal stond. !
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Tijd voor een heerlijk Menu du Jour, en dit keer wel met rode wijn; ik 
hoef vandaag niet meer te fietsen, dus een beetje alcohol kunnen de 
benen wel hebben vandaag. 
Vanmiddag gezwommen, droog geworden in de zon, afgekoeld in het 
frisse water, …. in de Tour de France noemen ze dit “Revitalisation”. 
  !

Dat het hier 
heet is, valt niet 
meer te 
ontkennen. 
Warm… 
levensgrote 
cactussen 
houden het hier 
goed uit. !
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Voetwassing !!
Kinderen  
worden de voeten gewassen 
de priester knielt, 
zij laten zich verrassen 
tot in hun puberziel !
verlegen lachend naar elkaar 
niet wetend wat te doen 
worden zij verfrist bevrijd 
van hun knellende schoen. !
Wie wast onze voeten 
wie voelt zich niet te goed, 
wie geeft ons liefde 
zelfs zijn eigen bloed? !
Hun puberbloed,  
onzeker vol hormonen, 
daar zal die liefde 
vast en zeker wonen. !!!!!!!!!!!!!
St. Hippolyte du Fort, 17 aug. 2017 
bij foto's van de voetwassing die hier op Witte Donderdag in de kerk plaatsvond 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Vrijdag 18 augustus !!
Prachtige route door de uitlopers van de Ardèche, regio Grand en 
richting Middellandse Zee. Ik fietste door prachtige kloven, kwam in 
Middeleeuwse dorpjes, zag mooie Romaanse kerken. En uiteindelijk 
kwam ik bij de Middellandse Zee terecht bij Vias. Nou, daar moet je niet 
zijn, vele campings, allemaal pretparken en een drukte van belang. Gauw 
verder gefietst richting Bezier. Bij een gigantisch sluizencomplex bij het 
Canal du Midi (7 sluizen achter elkaar gebouwd om een hoogteverschil 

van tientallen meters te 
overbruggen) raakte ik de 
route een beetje kwijt. Ik 
besloot maar langs het 
kanaal te blijven fietsen, 
daar zou de route toch 
weer uitkomen. Helaas, 
allemaal onverhard, veel 
stenen en boomwortels; 
een beetje hobbelen met 
fiets en bagage.  !
Uiteindelijk vond ik in 
Combiers een camping. 
Toen was ik al weer 145 
km verder. 
Bijkomen 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Zaterdag 19 augustus !
Het is heel rustig op zaterdagmorgen, zelfs op de ‘drukke wegen’. Ik kan 
dan ook lekker doorfietsen, totdat…. er behoorlijk geklommen moet 
worden. Jazeker, ik zit inmiddels in de `Pyreneeën. Prachtig ruig 
gebergte. Ik fiets door het gebied van de Cartharen en zie mooie oude 
kastelen liggen op de toppen van bergen.  
Na de miljarden druiven die ik inmiddels gepasseerd ben, kan ik het niet 
laten om even een klein trosje te plukken en ervan te genieten. 
In Villeneuve (maar zo heten veel dorpen of stadjes waar ik doorheen 
ben gekomen) eet ik een heerlijke maaltijd: Carthaarse specialiteit van de 
kok.  !
Daarna krijg ik een flinke klim; de col heet “Col d’Extrème”, maar zo 
extreem was hij nou ook weer niet. Ik heb tijdens deze tocht echt 
zwaardere gehad. Wel extreem is de wind in dit gebied, ruk- en 
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draaiwinden en als je die tegen hebt ga je zelfs bergafwaarts nog met 
een slakkengangetje. Door de draaiingen heb je hem soms ineens weer 
mee en dan weer tegen. 
Ik besluit richting Perpignan te gaan; heerlijke afdaling en dan een 
vlakte. Nu ga ik wat zuidelijker richting Spaanse grens. Bij Le Boulou is 
een camping volgens de kaart. Om daar te komen moet ik 8 km langs 
een N-weg fietsen, die zaterdag aan het eind van de middag echt niet 
meer rustig te noemen is. !!
Ik kom op een grote camping die langs de weg naar de Spaanse grens 
ligt. Geen gras, wel stof en stenen, maar een heerlijke douche en gratis 
Wifi. Toch nog weer veel langer gefietst dan ik gedacht had, eer ik een 
camping vond. Zodoende staat de teller weer op 146 km; hoog tijd om 
uit te rusten. !!!!!!!!!!!!

vele groten gingen mij 
voor! !!!!!!!!!!
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Nu lees ik net dat er in Barcelona een aanslag is gepleegd. Ja, waar ben 
je veilig voor idioten die anderen hun wil willen opleggen? Eenzaam 
fietsen en rustig nadenken over de zin van leven en genieten van 
prachtige natuur is zo gek nog niet…. Zouden die jihadisten ook eens 
moeten doen en dan bij zinnen komen al zwetend… !!
Zondag 20 augustus !
Heerlijk rustig op de wegen ‘s zondagsmorgen. Zelfs op de route die 
over de pas van  Le Pertus loopt. Als ik rond half 8 vertrek moet ik eerst 
10 km klimmen. Boven kom ik in Le Pertus en natuurlijk is de bakker op 
zondagmorgen om half 9 al open: tijd voor koffie met appelgebak! 
Het stadje zelf is een aaneenschakeling van grote koop/warenhuizen; 
lelijk, ook aan de Spaanse kant. Ben ik eenmaal over de grens dan volgt 
een heel lange afdaling: goed asfalt, sterke wind in de rug, brede weg, 
nauwelijks verkeer… dat zorgt voor mijn topsnelheid deze fietstocht van 
ruim 60 km per uur. 
Ik blijf de NII volgen naar Girona. Dat gaat heel vlot en er is op deze tijd 
toch nauwelijks verkeer. Rond 12 uur ben ik in Girona. Ik herken de stad 
van mijn fietstocht van een aantal jaren geleden; prachtige oude 
binnenstad, mooie kathedraal. Daar ga ik heerlijk op een terras zitten en 
lekker eten: tapas met patatas bravas! 
Ik overweeg welke route ik verder naar Valencia zal nemen, bekijk de 
kaart nog eens goed en besluit om toch via Barcelona en de kust verder 
te gaan. De binnenland-route is zwaar, veel heftig klimwerk en dat kan ik 
bij deze temperaturen (toch altijd een eind boven de 30 graden) er niet 
meer bij hebben. 
De route naar de kust is ook niet geheel zonder klimmen, maar het 
zeewindje zorgt voor de nodige verkoeling. Daarom fiets ik richting 
Costa Brava. Wie mij gezegd had dat ik daar ooit nog naar toe zou gaan, 
had ik vroeger voor niet goed snik versleten. Maar nu zal ik er toch door 
heen fietsen. 
Het verkeer is hier wel wat drukker. En een verrassing…. de gewone N-
weg gaat ineens over in een autoweg; verboden voor fietsers, maar ik 
kan geen kant op (of terug, maar daar heb ik geen zin in). Ik ga verder 
over de vluchtstrook; bij een rotonde staan politieagenten en die knikken 
mij heel vriendelijk toe. Gewoon doorgaan dus! Een aantal km verder kan 
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ik er weer af en kan dan via St. Christa “rustig” verder fietsen. Ik kom 
langs een schaduwrijke picknickplaats waar allerlei Spaanse families hun 
zondag doorbrengen. Ik ga ook even in de schaduw, neem een ijsje, 
drink heerlijk koud water, en geniet van een jongen die prachtig gitaar zit 
te spelen. Jazeker, ik voel me echt in Spanje. 
Na dit plaatsje kom ik langs een camping met zwembad en besluit dat 
102 km voor vandaag wel genoeg is: alle tijd om te zwemmen en op z’n 
zondags uit te rusten! !

#  
Ruim 1600 km verder !
  !
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Echt bloot !!
Een mooi warm strand 
aan Spaanse kust 
een lust voor 't oog  
van menig gast 
die zonder last van gène 
de blubberbuik en putjesbillen 
met uitgezakte borsten 
die ook de vrijheid willen !
al stelt het niets meer voor 
tattoos fleuren het op 
één op je borst 
één op je bil 
en nog een piercing in je kop 
je kunt er voor de dag mee komen 
en nooit meer zonder !
in gefrustreerde Spaanse dromen 
gaat alles ooit ten onder 
jouw kunst sterft af en gaat ook dood 
dan ben je eindelijk echt bloot. !!!!!!!!!!!!!
Costa Brava, 20 augustus 2017 
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!
Costa  !!
De Costa Brava 
kan ook mooi zijn  
als je moet klimmen  
en met pijn die steile helling nog wilt halen !
daar gaan de meesten hier niet voor betalen 
die liggen met z'n allen op het strand 
en komen slechts wat verder op het land 
om daar een pilsje te gaan drinken 
of een kroket te eten !
vandaar dat zij niets weten 
van schitterende kloven 
en dat geploeter weer naar boven. !
Het is hier dan ook wonderlijk stil 
net iets, wat ik wèl wil. !!!!!!!!!!!!!!!!
Costa Brava, 20 augustus 2017 
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Maandag 21 augustus !
Vroeg op en dan eerst eens stevig klimmen. Ik dacht dat het alleen de 
eerste berg zou zijn en daarna vanaf Saint Fellui de kust volgen. Maar dat 
was een vergissing, de weg liep weliswaar langs de kust, maar de rotsen 
en kliffen waren daar erg hoog en steil; dus klimmen en dalen tot Lloret 
de La Mar, ongeveer 20 km. Heel zwaar, maar ontzettend mooi. Daar is 
de Costa Brava prachtig en nog heel rustig. Maar dan kom je in Lloret de 
La Mar… verschrikkelijk wat een plaats, casino’s, disco, heel veel dikke 
mensen, vaak nog half bloot ook, al of niet met tatoos, veel restaurantjes 
en allerhande vreet-tenten, en erg druk verkeer… Deze plaats is wel het 
ergst, maar eigenlijk gaat het zo door tot aan Barcelona, allemaal uit de 
kluiten gewassen badplaatsen. Ik fiets er met een grootst mogelijke 
snelheid door heen en ben rond twee uur in Barcelona.  
Prachtige stad, ontzettend druk met heel veel toeristen, fiets daar maar 
eens door heen. Er was niets te merken van de aanslag die hier pas 
geweest is. Het leven gaat gewoon verder; hooguit zie je vrij veel politie 
bij kruispunten en soms worden auto’s gecontroleerd. Ik mag altijd 

doorrijden. 
Maar dan moet je er weer uit zien 
te komen… dat is een crime, overal 
wegen, maar vooral wegen waar je 
als fietser niet mag rijden… Ik loop 
keer op keer vast en besluit 
tenslotte om de regionale trein te 
nemen naar een stadje ten zuiden 
van Barcelona. 
Na 130 km fietsen hield ik het voor 
gezien en nu zit ik op een echte 
ku(s)t-camping, waar ik normaal 
gesproken niet aangetroffen wens 
te worden… In Villanova. Nou 
vooruit… voor één nachtje kan dat 
wel. 
In totaal heb ik nu al ruim 1800 km 
gefietst. Het eerste doel (Barcelona) 

is gepasseerd, nu die andere grote Spaanse stad nog zien te bereiken. 
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Dinsdag 22 augustus !
Vroeg vertrokken van de camping. Het bleef hier tot ver in de nacht 
herrie. De buren hadden de televisie buiten staan, lekker hard en er werd 
tot middernacht gegeten. Vandaag vooral langs de N 340. Dat is niet de 
leukste route, veel vrachtverkeer; maar ik kon er slechts een paar keer af 
om via een kustplaats weer verder te komen. Maar altijd kwam ik weer bij 
die N-weg terecht. !
Bij Miami bij de Tourist Info gevraagd of er een kaart was met 
alternatieve routes, maar nee, altijd toch weer die N 340. Toen heb ik 
eerst maar eens uitgebreid een Menu del Dia genomen en een 
anderhalveliter-fles koud mineraalwater gedronken. ‘s Middags was het 
echt bloedheet, maar als je fietst heb je altijd een lekker windje en met je 
natte zweet voelt dat verfrissend aan. Het was ruim boven de 35 graden. !

Op de borden wordt 
Valencia al aangegeven. 
Ik zit er na deze dag (114 
km) nog ruim 200 km bij 
vandaan. Ik ben nu op 
een rustige camping in L’ 
Ampolla in het 
Deltagebied van de 
Ebro; een prachtig 
natuurgebied met heel 
veel vogels. Morgen fiets 
ik hier eerst eens rustig 
doorheen voor ik weer 
op die N340 verder 
moet. !!!!
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Woensdag 23 augustus !
Na een onrustige nacht, word ik om 6 uur wakker. De camping zelf was 
heel rustig, maar naast de camping aan de boulevard staat een discotent 
en die ging VOLUIT tot 4 uur in de nacht. Het gestamp en gedreun was 
niet van de lucht, hiphop, metal of hoe het ook mag heten… !
Toch op tijd vertrokken. En toen kwam de grote verrassing: door de 
Delta van de Ebro, een fantastisch gebied, waar veel rijst geteeld wordt 
en veel moerassen zijn. Dus, ontelbare vogels: veel witte reigers, 
koereigers, maar ook zwarte reigers, plevieren, allerlei kleine vogeltjes… 
en zelfs in de verte flamingo’s gezien. Prachtig om daar ‘s morgens door 
te fietsen. Daarna kwam ik weer langs de toeristische kust; hoewel, er 
waren ook stukken niet bebouwd, grindstranden. Dus voor mij weer de 
gelegenheid om daar lekker te gaan zwemmen. Ik kon rustig de fiets aan 
de kant laten staan, er was vrijwel niemand. Zwembroek aan en hup... de 
Middellandse Zee induiken. !
Een heerlijk lunchmaal in Peniscola (die naam vergeet je niet zo gauw 
meer) en daarna helaas toch weer een heel stuk lang de N340; ook bij 
het Toeristenbureau wisten ze geen goed alternatief voor fietsers. Er was 
wel een bergpad voor mountainbikers, maar met mijn bagage heb ik me 
daar maar niet aan gewaagd. Nu zit ik zo’n 20 km boven Castellon op 
een echte Spaanse camping. Hier ben ik nog geen Nederlander tegen 
gekomen, laat staan op de fiets. !
Ik krijg onderweg trouwens wel leuke reacties: mensen die hun duim 
bemoedigend opsteken, zelfs applaus; en als ik vertel dat ik op de fiets 
uit Nederland ben gekomen, kan de verbazing niet op. 
Nog één dag, dan hoop ik in Valencia aan te komen en dan samen met 
Dora een heerlijk wijntje drinken! 
Het schiet al aardig op. !!
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#  
  
.... nou moet ik er toch bijna zijn.... 

� 37



Donderdag 24 augustus !
Ik ben nu achttien dagen onderweg: de laatste etappe. Ik vertrek om 7 
uur vanaf de camping in Benicassim, waar iedereen nog slaapt, behalve 
de “nachtwacht”. Het is net licht en ik zie de zon opkomen op de 
Middellandse Zee, prachtig. Bij ons zie je op zee de zon ondergaan, hier 
kun je hem zien opkomen. !
Ik heb een betere kaart op de kop kunnen tikken en kan nu kleinere 
wegen langs de kust volgen; hoewel de wegen soms zo klein zijn dat ze 
onverhard worden. Dat is wat lastig met veel bagage, maar toch verre te 
verkiezen boven stinkende vrachtauto’s die voortdurend langs je 
scheuren. Er zijn nog stukjes kust die niet bebouwd zijn met hotels en 
andere strand-bouwwerken. Meestal is dit bij grindstranden; daar wil 
niemand liggen, ik kan er dus best rustig gaan zwemmen. !
In Sagunt raak ik de weg een beetje kwijt, maar Google Maps haalt me 
uit de brand. Dat is toch wel handig dat je overal je huidige locatie kan 
opzoeken. Terwijl ik in een parkje lekker wat eet en drink, zoek ik uit hoe 
ik weer verder kan naar Valencia dat nu toch wel erg dichtbij komt. 
Via de CV 330 kom ik door allemaal dorpjes en voorsteden van Valencia 
en voor ik het goed en wel in de gaten heb, zit ik al midden in de stad bij 
de groene strook, de Turia. Dit was een rivier, die heeft men omgelegd 
en het is nu een prachtige groene long in de stad. Ik ga daar lekker zitten 
en kijk via Google Maps hoe ik het snelst bij het appartement van Dora 
kan komen….. dat blijkt op 500 m afstand te zijn, ze zit dus vlakbij! Alsof 
ik het rook… Ik bel haar op en dan…. jazeker! !
De km-teller staat op 4396…. toen ik startte in Dordrecht was dit 2132. 
Dus totaalafstand op de fiets 2264 km in 18 dagen. Dat is een 
gemiddelde van 126 km per dag… inclusief een rustdag. Nu ga ik in en 
rond Valencia ook nog wat rondfietsen, dus er komen nog wat  
kilometers bij, maar we houden het voorlopig op 2264 km! !
Wat zag ik allemaal onderweg? Veel dode beesten op de weg, vooral 
egels moeten het ontgelden, vogels, konijnen, hazen, katten, ratten, een 
keer een dode vos. Maar ook veel levende beesten… dezelfde als het 
vorige rijtje, maar ook nog herten, roofvogels waaronder enkele 
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prachtige arenden, witte reigers, koe-reigers, zwarte reigers, ja, die 
blauwe kwam je ook nog wel eens tegen, flamingo’s, plevieren langs de 
kust, meeuwen, kwikstaarten, groenlingen, zwaluwen, mussen, ijsvogels, 
en al die kleine vogeltjes waar ik de naam niet zo snel van weet…. 
Veel verschillende mensen, auto’s, vrachtwagens, wat fietsers die elkaar 
altijd groeten (!), parasols langs de weg (dit zag ik regelmatig in Spanje, 
soms zat er een wachtende dame, soms was de stoel leeg en stond er in 
een zijweggetje een auto… ik had met de dames te doen), badgasten, 
geheel of gedeeltelijk ge- of ontkleed, al of niet met een serie tatoos om 
het geheel nog enigszins aanzien te geven. Veel boulangerieën, 
panaderias of pasticeria’s; want ik gunde mij iedere dag een heerlijke 
traktatie bij de koffie, en vers brood. En natuurlijk vaak een Menu du Jour 
of Menu Diario of Menu del Dia. 
Ook zag ik prachtige oude kerken,  plaatsen om zo nu en dan even rustig 
te stoppen en bij te komen in de rust van een Romaanse kerk. Mooie 
bergen, kloven, riviertjes, dorpjes, steden, en heel veel asfalt; in Frankrijk 
over het algemeen goed onderhouden, in België en Spanje moest ik 
toch heel vaak hobbelen en putten of drempels ontwijken. Ondertussen 
vaak gezongen, veel liedjes die ik bij de Edukans-programma’s ook 
gebruik: I’m on my way to the land op peace! En… Just keep going on! 
En ik kwam mezelf tegen: mijn mogelijkheden, mijn grenzen, mijn 
gedachten. Fantastisch wat er in 18 dagen allemaal in je hoofd rond kan 
gaan; vooral hoe je in die dagen kunt genieten van het LEVEN! !!!
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5. In Valencia !
daar drinken we een lekker 
glaasje wijn op !!!!!!
De sponsoractie voor 
Edukans loopt trouwens 
geweldig: er is al € 1260,– 
op de actiesite 
bijgeschreven. En er zijn 
nog diverse mensen die 
hun bijdrage zullen 

overmaken, nadat zij het 
totaal aantal kilometers weten…. Nou: dat is 2264 x € 0,01 of € 0,02 of € 
0,03…. 0,04…5…6…. Ben heel benieuwd wat de eindstand zal 
worden… !!
Eenmaal in Valencia rust ik eerst een paar dagen lekker uit. Dora gaat 's 
morgens naar haar cursus Spaans en ik verken de stad. 
Wat later maak ik een paar mooie tochten rond Valencia, onder meer in 
het natuurgebied Albufera.  
Ik heb nu alle tijd om al mijn indrukken in gedichten om te zetten.Vrijdag 
25 augustus !
Ja, wat moet je op zo’n dag als je door kan slapen tot half 8 of zo… en je 
zou toch eigenlijk weer op de fiets willen stappen? 
Veel gedichten borrelen in mij op..... !!!!
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Afkicken !
Temidden van toeristen 
in een Spaanse stad, 
nagenietend van de tocht 
die ik nou heb gehad, !
wat onwezenlijk kijkend 
mijn benen willen rond, 
maar na zoveel zweten 
is zitten ook gezond. !
Al was het fietsen vele dagen 
een absoluut genot, 
nou kick ik even af, 
mijn fiets staat goed op slot! !
Valencia, 25 augustus 2017 !!
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Woensdag 30 augustus !
Valencia is een mooie stad om in te wandelen. Fietsen kun je vooral in de 
Turia, het park dat als een groene long dwars door de stad loopt. Het is 
eigenlijk de rivierbedding, maar het water wordt omgeleid en er is op 
die manier een prachtig langwerpig park ontstaan. Daar vind je ook de 
architectonische hoogstandjes van Valencia. 
 

Maandagmorgen ben ik naar Albufera gefietst: een prachtig 
natuurgebied ten zuiden van Valencia; een deltagebied met veel water, 
rijstbouw, duinen, bossen en prachtige vogels. Veel witte reigers, 
koereigers, ralreigers, plevieren, kluten en… flamingo’s.  
Nu zag ik ze van heel dichtbij; prachtig om zo’n groep te zien en te 
horen. Ze communiceren met elkaar door  een soort ‘gakken’. 
Dora zit ‘s morgens tot 14.00 uur op school. Dan ben ik wel weer terug 
van mijn fiets-afbouw-tochtjes en gaan we samen een lekkere Menu del 
Dia  nemen. 
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6. Poëtisch gezien !
Love you !
Valencia 
een stad vol vrede 
waar jonge stellen 
met hun peuter lopen 
waar zij de liefde 
dagelijks bedrijven 
en vanzelfsprekend hopen 
dat het zo zal blijven !
dat dacht men in Aleppo ook 
een jaar of wat geleden 
in Raqqah of Mosul 
en nog wat van die steden. !
Hoe kan de duivel 
zo te keer gaan in een land 
geen zinnig mens zal 't weten 
er is geen echt verband !
hier loopt een meisje 
met "Love me" op haar shirt 
ongedeerd 
hier wordt de oorlog voorlopig niet geleerd. !!!!!!!!!!
Valencia, 28 augustus 2017 
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Zuchtje wind !!
In de hitte van Valencia 
ben ik op zoek 
naar wat ik vind 
een beetje schaduw 
heel klein briesje wind !
het zalige gevoel 
van 't natte zweet 
het is hier heerlijk heet 
om niks te doen 
een zuchtje als een zoen 
die net iets te vluchtig is 
misschien zelfs iets te vochtig is !
je blijft verlangen 
naar zo'n kus van toen 
en steeds weer overdoen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valencia, 28 augustus 2017 
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Dans !!
Een handvol grijzige geloven 
in de kathedraal 
de mis als ritueel 
's morgens vroeg een avondmaal !
zij volgen het gemurmel 
en doen een beetje mee 
gaan staan, gaan zitten 
volgen het kruis gedwee !
de vreugde wordt in deze ruimte 
orthodox gedempt 
de boodschap is bevrijding 
de toon is grauw geremd !
signore, signore 
alleluja, amen 
padre, file, spiritus sanctus, amèn 
terwijl ik hier ook ben !
het geeft wel rust 
aan ongeremde zielen 
het is heus niet verkeerd 
als je nog durft te knielen !
ik kijk op afstand 
naar hun katholieke dans 
meer is ook niet nodig, 
ik versta  geen Spaans. !!!
Valencia, kathedraal, 25 augustus 2017 

  !
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Frictie !!
Het blinkend kitsch 
uitbundig pracht en praal 
en allemaal ten dienste 
van een oud verhaal !
van iemand die gemarteld werd 
want hij deed meer dan goed 
het kruis hangt hier vervreemd 
met aan zijn voet rood bloed !
een paradox 
een rare contradictie 
en in mijn hoofd worstelt 
die wonderlijke frictie !
hoe kun je god nou vinden 
in koperglans en goud, 
hij is te simpel voor de kerk 
die men hier heeft gebouwd. !!!!!!!!!!!!!!!!!
Valencia, 26 augustus, kerk van Santos Juanes !
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Gast !!
De jongens hebben het gered 
de rubberboot bleef drijven 
proberen nu met handel 
hier te kunnen blijven !
staan met hun shirtjes, schoenen, tassen 
toeristen te verrassen 
die voor een koopje wel iets willen 
van zo'n Afrikaanse gast 
die dienstbaar kijkt 
en ook alvast een beetje schat 
of jij te strikken bent 
via je dochter of je vrouw 
zo doe je dat !
en zij verdienen voor hun dorp 
familie of gezin 
misschien nog net genoeg 
voor het begin 
van een gedroomd bestaan 
hun illegale baan !
zij hebben reeds hun prijs betaald 
zij hebben het gehaald. !!!!!!!!!!!
Valencia, voor de markthal, 26 augustus 2017  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Oor !!
Een donderbui vannacht 
geeft ons een frisse morgen 
en smart-phones zorgen voor contact 
voortdurend kletsen in het park 
met zorgelijke blikken 
die zich gewillig in hun noodlot schikken !
zij zien de groene frisheid niet 
van deze nieuwe dag 
zij hebben hun mobiel 
en digitaal verslag 
van hoe het thuis of op kantoor is !
de gsm-terreur zorgt 
dat de mens 
straks nog uitsluitend oor is. 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valencia, 29 augustus 2017 !
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Samen !!
Ze zijn samen 
samen met z'n twee 
waar hij gaat 
loopt hij altijd mee !
het stel 
durft nou zichzelf te zijn 
als toerist kan je leven 
zonder pijn !
hier 
word je wel bekeken 
maar je kunt hand in hand 
dat kan niet overal 
zo'n liefdesband 
je mag niet zomaar daar 
houden van elkaar !
waarom 
is dat zo'n heikel punt 
waarom 
wordt dat niet gegund? !
Ze zijn samen 
samen gay 
waar hij gaat 
mag hij ook mee. !!!!!!!
Valencia, 29 augustus 2017 !
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Selfie !!
Café con tarte 
op het terras 
het leven wordt nog mooier 
dan het al was 
als je een selfie neemt !
jij met die taart 
zonder zo'n foto 
is jouw ervaring eigenlijk niks waard !
nu kun je appen 
dat jij hier bent 
dan weten zij dat ook  
op dit moment !
er blijft niets meer verborgen  
in de tijd van transparantie 
exhibitionisme 
en excentriciteit. !
Kijk, kijk 
ik zit hier nu te smullen 
en tegelijkertijd 
mijn eenzaamheid te vullen! !!!!!!!!!!!
Valencia, 29 augustus 2017  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Toppie !!
Een staartje 
op een opgeschoren koppie 
voor de meisjes 
is hij nu helemaal het toppie !
verlegen 
met zijn nieuwe status 
van grote jongen 
bijna man 
wat moet je met je lijf 
en dan die armen dan? !
het leven lacht 
en is heel lastig 
als je net vijftien bent !
is hij nou klein 
of is hij nou een vent? !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Torrent, 31 augustus 2017 !
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Paella !!
Paella Valenciana 
voor de toeristen 
die nog niet wisten 
dat het zonder vis 
ook bijzonder lekker is. !
De gids 
heeft wat te vertellen  
zo'n kletsmajoor, zo'n snelle 
zo'n man of vrouw 
die de hele dag maar lult 
en zijn verhalen 
met standaardgrapjes vult. !
Je zal toch iedere dag 
met vreemden 
die in zo'n groep 
achter de vlag 
niet op eigen houtje 
omdat dat niet mag !
er zijn er hier te veel 
het grijpt me nou al naar de keel. !!!!!!!!!!!
Valencia, 1 sept. 2017  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Sociaal !!
Zo'n grijze duif 
zou die ik-denken? 
ik wil dat korstje 
dat kruimeltje 
dat stukje brood !
zou hij soms denken 
hé, van mij 
ik, niet jij 
jij klein 
ik groot 
zonder de ander 
aandacht te schenken !
zou hij als persoon 
zijn buurman 
niet wat gunnen 
zou hij gewoon 
zich ook beheersen kunnen? !
Het is een duif 
teken van vrede 
dan zou hij toch 
het goede voorbeeld moeten geven, !
dat doet hij ook: 
kwestie van overleven, 
sociaal was hij slechts  
in de hof van Eden. !!!!!
Valencia, 2 sept. 2017 !
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Heel misschien !!
Kramen vol met schoenen 
tassen en pyama's 
bergen kleren om te graaien 
onderbroeken en bh's !
zij probeert mij 
in het Spaans  
te paaien met een spiegelzonnebril 
of ik die soms niet wil 
oferta, oferta, signor 
maar ik blijf stil 
en glimlach als een kijk-toerist !
ik ben hier 
om de sfeer te snuiven 
dat wist zij toch allang 
dat had zij al gezien !
ik koop alleen maar druiven 
omdat ik daar van hou 
en heel misschien 
kom ik hier ooit terug 
voor deze vrouw 
hoewel,  
dat lijkt me stug. !!!!!!!!!
Markt in Valencia, 2 september 2017 !
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Rood !!
Dat waren nog eens tijden 
daar aan de Spaanse kust 
een strand vol mooie meiden 
waar 't oog wel meer van lust, !
natuurlijk zag ik meer 
tattoos en dikke billen 
gedoe waarvan je denkt: 
dat moet je toch niet willen !
maar 't oog werd ook gestreeld 
door mooi gebouwd en bloot 
al of niet verbrand 
gebruind of heel erg rood !
de deining van de golven 
en dan zo'n mooi gewelf. 
Ik heb dan mijn gedachten 
die hou ik voor mezelf. !
Wat is hier niet goed aan, 
mag ik dat soms niet vinden? 
Of is zo'n heet en zomers strand 
uitsluitend iets voor blinden? !!!!!!!!!!!
El Saler, 3 september 2017 !
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Pijn !
Zo'n strand 
met al die mensen 
op een kluitje in het zand !
waar iedereen een plekje wil 
om borst en bil te kunnen bruinen 
of te verbranden 
in de zonneschiin !
als ik daar zit 
dan word ik stil en denk: 
zat ik maar op de fiets 
waar ik met niets en niemand 
heb te maken  
dan met die berg die ik wil temmen 
en eenmaal boven flink moet remmen 
om niet te snel weer in het dal te zijn !
ach 
elk geluk 
kent zo zijn pijn. !!!!!!!!!!!!!!!!!
El Saler, 3 september 2017 
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7. Weer thuis !
Na bijna twee weken in Valencia, ben ik donderdag 7 september weer 
thuis gekomen. Eerst met de trein naar Girona en daar op het vliegtuig 
naar Rotterdam. De fiets met bagage wordt door een bestelbedrijf uit 
Nederland opgehaald en binnenkort in Dordrecht bezorgd. 
De afstand Dordrecht – Valencia was 2264 km; daarna maakte ik nog 
enkele tochten in en rondom Valencia. In totaal fietste ik iets meer dan 
2600 km. Het heeft me goed gedaan; ondanks het vele (lekkere) eten, 
ben ik vier kilo afgevallen, maar ook dat voelt heel goed! !
De sponsoractie heeft uiteindelijk € 3232,64 opgebracht!!! 
Alle sponsoren van harte bedankt! 
Tot slot nog een gedicht: !!
Bejaard !
Alleen maar trappen 
op pedalen 
om dagelijks 
je eigen tax te halen !
zelfopgelegde normen en limieten 
waar menig mens  
van kleur zou gaan verschieten 
blijf ik genieten 
en geeft het mij de rust 
van hoogtepunten 
en beleefde lust !
waarom 
moet je niet vragen 
het levert energie 
voor mijn bejaarde dagen. !
augustus 2017  
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