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Ook voor de redactie van Eigen Krabbels zijn juli en augustus vakantiemaanden, 
maar we werden de laatste weken zo overstelpt door leuke reisverhalen van onze 
leden, dat we ook deze keer beslisten om een extra-vakantienummer in te lassen. 
 

Je zal zien dat we uit een veelzijdig reizigersbestand beschikken in onze kring. Was 
er vroeger op één van de Nederlandse tv-zenders een programma dat luisterde naar 
de naam ‘Te land, te water en in de lucht’, dan pasten onze leden dit zelf in de 
praktijk toe, zoals je in de volgende pagina’s kan lezen. 
 

Mogen we jullie in september opnieuw begroeten met een ‘normaal’ nummer, dan 
wensen we al onze lezers in de resterende augustusdagen nog veel leesplezier (en 
misschien inspiratie) toe en geniet nog van die mooie zomer! Straks zingen we 
weer: ‘ ’t Is weer voorbij die mooie zomer’ . 
 

De redactie 
 

advertentie 

 

  ZWK WEBSITE zwklied 
 

Te land, te water of in de lucht… 
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Is het een beetje duur? Ja, het is redelijk duur. 

Botst zo’n gigantische boot al eens tegen een ander kleiner bootje? Ja, in Venetië is 

dat onlangs gebeurd? 

Is een cruiseschip erg vervuilend??? Dat zal wel een beetje zo zijn, maar in zo’n 

mastodont zitten dan ook de passagiers, die je anders in een 40-tal autobussen zou 

moeten vervoeren. En ook dat zal wel vervuilend zijn, zeker? 

Deze inleiding gewoon maar om te zeggen dat we een cruisetocht achter de rug 

hebben van een twaalftal dagen richting Baltische Staten en Sint-Petersburg met 

een MSC-boot, die onder Panamese vlag vaart en waarbij de firma haar 

hoofdkantoor heeft in Genève. Waarmee we natuurlijk niks willen zeggen. 

Wat we wél willen zeggen, is dat die eerste cruise uit ons bestaan een voltreffer van 

formaat betekende. Ten eerste: je voelt op zo’n oceaanreus echt niet dat je vaart. 

Zelfs niet als je op het 12de hoogste dek zit, zoals wij. Schommelingen wegens hoge 

golfslag ervaar je amper en soms overkwam het ons dat we tijdens de maaltijd 

vaststelden: “Tiens, hij is al volop aan het varen op zee”. 

Tweede groot voordeel is dat, als je ’s morgens wakker wordt, je al in een ander 

land verzeild geraakt bent en dat een onder de deur geschoven papiertje vertelt wat 

er allemaal op het programma staat die dag, hoe warm het wordt en wat de 

voornaamste bezienswaardigheden zijn van het land waar je in ontwaakt. 

 

Op cruise-controle of aan kruissnelheid? 
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Ook over honger of dorst hoef je je geen zorgen te maken: 20 uur op 24 staat er 

altijd een buffet ter beschikking van de gasten en dat kan gaan van een 

hamburgertent, over een sushikeuken, een Italiaanse pastabar, een ‘chinees’, een 

koude schotelbuffet en noem maar op. Voeg daar een massa heel lekkere 

dessertjes bij, die weliswaar het calorieniveau fors de hoogte induwen, wat dan weer 

kan gecompenseerd worden in de fitnessruimte, het massage- en beautysalon of de 

sauna. Er was op het opperdek ook een openluchtzwembad, maar vermits de 

temperaturen daar nooit hoger kwamen dan 15° werd dat dek gewoonlijk alleen 

gebruikt om even te zonnen of een kleinigheid te nuttigen. 

Met de dranken idem dito: van gewoon water, over allerlei bier- en wijnsoorten, tot 

een aantal stevige alcoholische cocktails. Je kon ook altijd wel ergens terecht voor 

een koffie of een thee. 

In zo’n mammoetschip wordt ook elke dag voor het nodige vertier gezorgd. Er staat 

een casino ter beschikking van de goklustigen, aan de pianobar kan je rustig naar 

een muziekje luisteren, maar wie de dansschoenen bij zich heeft, kan een pasje 

wagen op de dansvloer op de tonen van een bandje. Elke avond was er ook een 

meer dan degelijke show met soms acrobaten, die leken weggelopen te zijn uit het 

Cirque du Soleil, met zangers en dansers met een meer dan gewone lenigheid of 

met echt wel goede, lachwekkende clowns. En wie nadien nog even verder wilde 

verpozen, kon aan een tafeltje terecht voor een digestiefje onder de lieflijke 

klassieke tonen van een mini-orkestje of soms al eens een zanger met Andrea 

Bocelli -allures. 

Alleen ’s avonds wordt van je verwacht dat je aan een vaste tafel met acht personen 

gaat zitten voor het avondeten, waarbij je kan kiezen uit drie soorten voorgerechten, 

drie hoofdgerechten en drie of vier dessertjes. Met wie je dan aan tafel zit, daar 

moet je een beetje geluk bij hebben, maar tegen het einde van de reis weet 

iedereen wel van mekaar wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ook het ruime ontbijt 

is in de prijs begrepen, maar je luiert bij zo’n trip best niet te lang, want je kan al van 

boord tussen 9 en 10 uur voor een excursie, die echter nooit verplicht is. In principe 

kan je dus ook de ganse dag aan boord blijven, maar het waren uitzonderingen die 

dat deden. 

Ook het personeel mocht op zulke dagen al eens genieten van een uitstapje, maar 

ze waren dan ook met een 1000-tal helpers voor ongeveer 1800 reizigers. Twee 

keer per dag werd de kajuit geschrobd en de bedden opgedekt. En overal aan boord 

zag je wel boordpersoneel opduiken, uit de Filippijnen, Italië, Madagascar, Spanje, 

Cuba en nog een aantal exotische oorden. Een knap staaltje van hun kunnen werd 

opgevoerd bij het instappen en het uitchecken. Alle zware koffers werden in een 

mum van tijd ofwel op de juiste kamer bezorgd, ofwel bij de juiste bus huiswaarts 

afgeleverd. 
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Want je wordt inderdaad met een bus van en naar het verzamelpunt gebracht in 

Warnemunde, een kuststadje in de buurt van het vroegere Oost-Duitse Rostock. 

 

Warnemunde is een klein charmant plaatsje, dat het vooral moet hebben van de 

duizenden cruisetoeristen, die er even rondneuzen op het marktje, in de ene grote 

winkelstraat of aan de vuurtoren (ook ‘de theepot’ genoemd), terwijl er regelmatig 

een trein tussen de instapplaats en het stadje voorbijraast. Maar wie gehaast is, kan 

ook ‘vluchten’ via een tunneltje, dat hoegenaamd niet geschikt is voor 

gehandicapten of mensen met zware valiezen of tassen. Beter even wachten dus. 

Aan boord is één van de eerste collectieve bezigheden de veiligheidsoefening, 

eigenlijk een lachertje zoals je dat voor een vliegtuigvlucht ook wel eens 

voorgeschoteld krijgt. 

 

 

 

Maar dan is de boot al vertrokken 

en voor je het weet, landt hij 

alweer in Gdynia (nabij Gdansk) 

en je bevindt je dus in Polen. 

Enkele stevige zeilboten – 

sommigen ingericht als restaurant 

– smukken er de dijk op, waar we 

ook een wagentje terugvinden met 

in correcte spelling “Belgische 

frieten” als aankondiging. En die 

worden in Polen duidelijk 

gesmaakt. 

Een nacht en een schipverkenning verder bevinden we ons in Litouwen. Niet in de 

hoofdstad Vilnius, maar in kuststadje Klaipeda. Je zou denken dat in die onbekende 

bestemming weinig te beleven valt. Maar het blijkt de derde grootste stad van het 

land te zijn met ongeveer 160.000 inwoners en de paus zou het bezocht hebben.  

 

Voornaamste handelsmerk – buiten het feit dat 

het de enige zeehaven in Litouwen is – blijkt 

evenwel het amber te zijn. Het meestal oranje-

gelig gesteente blijkt genaamd te zijn naar de 

Engelse benaming voor barnsteen. We leren dat 

het duurste amber, die steen is waar precies 

nog een diertje doorheen gekropen is. De 

ambersteen blijkt trouwens ook nog uit andere 

kleuren zoals grijs te bestaan… Verder in 

Klaipeda kilometers ongerepte zandstranden. 
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Op naar het meer bekende Riga, de hoofdstad van Letland, met een immens hoog 

vrijheidsbeeld. De vroegere Russische bezetter lijkt er nog steeds niet geliefd te zijn 

en de schrik voor een mogelijke inval zit er nog wel diep in. Wel een pittoreske 

vroegere hanzenstad met nog veel overgebleven oude gebouwen. In de hoofdkerk 

krijgen we zowaar een heus orgelconcert aangeboden, te volgen via 

reuzenschermen. Het zou het tweede grootste orgel van Europa zijn en we denken 

met enige weemoed terug aan de tijd dat we in Sint-Jacob ene Jos Lissnyder op  

 

 

 

zijn orgel zagen zwoegen met 

handen en voeten om er de 

gewenste klanken uit te krijgen. 

Eventjes een vrij moment en 

van de gelegenheid gebruik 

maken om te proeven van het 

aanbevolen drankje. We 

kunnen je zeggen dat ‘Black 

Balsem’ een stevig goedje is. 

Blijkbaar staan er in het oude 

stadje ook een aantal lokale 

muzikanten die goede 

connecties hebben met de 

bestuurders van de 

cruiseschepen, want midden 

een geleide wandeling worden 

we plots getrakteerd op de 

uitvoering van de ‘Vlaamse 

Leeuw’ en ‘Het lozen vissertje’, 

twee vlot meegezongen 

nummertjes, die de artiesten 

ook een aardige zakcent 

bezorgden. 
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Een nacht later en we landen in het 

derde van de Baltische staten, nl. Estland 

en hoofdstad Tallinn. Voor ons één van 

de revelaties. Eerst een rondrit langs één 

van de grote concertgebouwen, waar o.a. 

in 2001 het Eurovisie Songfestival werd 

georganiseerd en de grote openluchthal 

waar het Estisch zangfestival plaatsvindt 

met de deelname van nagenoeg alle 

amateurkoren uit heel Estland, waar 

enkele jaren geleden meer dan 100.000 

toeschouwers op af kwamen. Maar 

nadien tijd om het oude centrum van de 

stad te bezoeken, dat niet helemaal 

onterecht bij het Unesco werelderfgoed 

werd gerangschikt. Prachtige gebouwen, 

leuke marktjes met fraaie zelfgemaakte 

kleinigheden in stof of als juweeltjes.  

Plus prachtige designstukken. Jammer dat we ze niet in onze kofferruimte konden 

meenemen tijdens de verdere reis. 

Want we moesten nog naar het hoogtepunt van onze trip, nl. een bezoek aan Sint-

Petersburg (Rusland). Het bezoek van twee dagen meer dan waard voor de stad 

aan de Neva-rivier met haar ontelbare mooie, meestal Russisch-orthodoxe kerken 

en kathedralen. Haar vele kastelen en rijkelijke tuinen uit de tijd van Peter en 

Katarina de Grote, die soms wel voor een oververzadiging zorgden. Natuurlijk mocht 

een drie uur durende (schitterende) rondleiding in de Hermitage met een 

hoofdingang in het voormalige Winterpaleis niet ontbreken. Ruim 300.000 werken 

zijn er te bezichtigen, met een ruime collectie Vlaamse en Nederlandse schilders 

zoals Rubens, Van Dijck en Rembrandt. Volgens onze getalenteerde gidsen heb je 

drie maanden nodig om alles te bekijken als je één minuut voor elk werk blijft stil 

staan.  
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We maakten ook de 

Bevrijdingsdag mee, die daar op 

9 mei gevierd werd (niet 8 mei 

zoals bij ons). Het centrum van 

deze miljoenenstad (5,3 miljoen 

inwoners) was volkomen 

verkeersluw gemaakt en je zag er 

overal kindjes met ballonnen 

rondlopen en de iets ouderen 

droegen meestal een eenvormig 

uitgesneden portret mee van een 

overledene uit de Wereldoorlog, 

terwijl alle graspleintjes  

bevolkt waren door vrolijk taterende gezinnen of koppeltjes, die genoten van een 

warm zonnetje en… een vrije dag. 

 

Mooie liedjes duren echter niet lang en dus was het uitkijken naar Helsinki, de 

Finse hoofdstad aan de overzijde van de Finse baai, waar ook Tallinn aan lag. Beide 

steden hebben trouwens regelmatige bootverbindingen. Het Sibelius-monument en 

het treinstation gelden er als bezienswaardigheden, naast de Esplanade, een weinig 

tot de verbeelding sprekend groot gebouw, waar nagenoeg alle winkelstraten op 

uitkomen. Eén groot warenhuis Stockman bood ook enkele prachtige kunstzinnige 

designstukken aan. Maar na al het fraais van de voorbije dagen toch een tikkeltje 

ontgoochelend. 

 

Een beetje uitkijken bijgevolg naar Stockholm, de Zweedse hoofdstad waar we ook 

onze dochter en haar vriend zullen verwelkomen. Omdat we er al enkele keren 

geweest waren, laten we het Koninklijk Paleis en de aflossing van de wacht voor wat 

ze waard is. Ook de gezellige buurt rond Gamla Stan – de oude stad – en het 

operagebouw omgeven door vele (schier)eilandjes en een aantal gezellige 

binnenpleinen laten we aan ons voorbijgaan. Een aanrader blijkt het bijzonder fraai 

en kunstzinnig ingerichte Fotografiemuseum te zijn, waar ze je ook lekkere 

gerechten en drankjes aanbieden. Maar vermits de temperaturen het toelieten, 

verkozen we om ‘buiten’ te eten en te genieten van de heerlijke typisch Zweedse 

gerechten van een groot buffet met zicht op ‘onze’ cruiseboot. Veel te snel voorbij 

natuurlijk! 
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Het is wel een extra dag en nacht varen naar de laatste bestemming van onze tocht, 

nl. Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Een rondvaart per (kleinere) boot 

lijkt daar een goede investering te zijn. 

De ‘schoonheid’ van de ‘Kleine zeemeermin’ is te verwaarlozen, maar de rest van de 

tocht toont talrijke fraaie monumenten en wijken, zoals het slot Amaliënburg, de 

prachtige nieuwe opera en het theatergebouw, naast het slot Rosenborg en vooral 

het excentrieke Christianshavn of de hippiebuurt, waar nog cannabis openlijk zou 

verkocht worden, maar dat hebben we niet echt gecontroleerd. Wel een woonboot 

met daarop het duidelijke signaal ‘Not everybody can have a villa’. We moesten 

trouwens stil zijn om de buurt door te varen, want de bewoners wilden niet gestoord 

worden. Tja! Maar het gezelligste deel van Kopenhagen was ongetwijfeld Nyhavn, 

een kleurrijke buurt aan een kanaaltje vol leuke cafeetjes en restaurants. Gewoon 

prettig als afsluiter van een meer dan geslaagde cruisetocht! 

En tot slot de aankomst in Warnemunde, waarna een nog ellenlang lijkende 

bustocht volgde naar Antwerpen. Moe maar tevreden, zeg maar! 
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De ongekende barok in de hak van Italië, in een regio zo groot als België 
 
 
 
Nadat we vanuit Amsterdam geland waren in Italië, 
bracht onze Belgische autocar ons van Bari, de 
regionale hoofdstad van Puglia naar het oud en 
gezellig dorpje Conversano. In een korte wandeling 
liepen we langs het Castello Aragonese, de 
prachtige kathedraal en  

 

 

bezochten we het vrouwenklooster van weleer, 
het Monastero di San Benedetto, waar de abdis 
met mijter en staf de strijd aanbond met de 
plaatselijke bisschop.                                                                                                            
                                                   

 
 

 

 
‘s Anderendaags (ver)d(w)aalden 
we af in de sassi van de stad 
Matera. Deze sedert 1993 
uitgeroepen UNESCO 
Werelderfgoed grottenstad wordt 
momenteel nog onder strikte 
voorwaarden bewoond door 
voornamelijk kunstenaars. 

 

Puglia 
 



10 
 

 
 
Later op de dag werden we losgelaten 
tussen de trullihuisjes van Alberobello. 
De kegelvormige daken, die niet 
gecementeerd waren, konden snel, 
volgens een plaatselijke legende 
afgebroken worden om alzo bij 
controle de belasting te ontduiken. 
 

 
 

 

 
Het in de 13e eeuw gebouwde Castel 
del Monte, kasteel op een rotspunt, 
dat we de volgende zonnige ochtend 
aandeden, werd door de bouwheer, 
afstammeling van de Normandische 
vorsten, keizer Frederik II van 
Hohenstaufen (1194-1250) 
doordrenkt met allerlei symboliek 
rond het cijfer 8. 

 

 
 
Onze namiddagwandeling 
begonnen we aan het 
Castello in Bari. Tussen 
de talloze cafés en 
karakteristieke pleintjes 
troffen we de barokke 
basiliek ‘San Nicola’ aan, 
waar de relikwieën van 
onze kindervriend liggen, 
en de romaanse 
kathedraal ‘San Sabino’. 
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Met reiskoffers vertrokken we 

nu verder zuidwaarts naar ons 

tweede ditmaal aan de kust 

gelegen verblijfshotel in de 

buurt van Lecce. Maar eerst 

dienden we toch nog een 

bezoek te brengen aan de 

befaamde ‘Grotte di Castellana’, 

waar we tussen stalagmieten en 

stalactieten op een diepte van 

65m in een kilometerslange 

grottenlabyrint de fenomenale 

kristalformaties  konden 

bewonderen. 
 

 

Nadat we een klein museumpje hadden bezocht met een 15e-eeuwse olijfmolen 
mochten we ter plaatse als lunch ook nog proeven van diverse olijfoliën.  
 
Wist u dat met de opkomst van 
gas en elektriciteit de lampolie pas 
van toen af zijn culinaire toekomst 
tegemoet zag. 
 
In de namiddag bezochten we de 
Città Bianca van Ostuni. Barokke 
portalen, diverse wapenschilden in 
de pittoreske straatjes, en de 
‘Sancta Maria Assunta’-kathedraal 
maken deel uit van deze oude 
witte stadswijk. 
 

 

 

 

Na onze verdiende nachtrust kwam de 
belangrijkste stad van de Salentostreek 
aan de beurt. Troetelnaampjes als ‘Athene 
van Puglia’, ‘Firenze van het zuiden’ of 
‘hoofdstad van de barok’ waren zeker en 
vast niet misplaatst voor het stadje Lecce. 
Het bisschoppelijk paleis met de naburige 
domkerk, de façade van de Sancta Croce, 
de opgegraven resten van een romaans 
amfitheater en het 16de eeuwse Castello 
waren het bezichtigen waard. 

 

 



12 
 

 
 
 
 
 
 
Terwijl men nu met 3D-printers allerlei 
voorwerpen kan kopiëren deden bekwame 
kunstenaars dit reeds met ‘cartapasta’ 
(papiermaché) om beelden te vervangen. 

 
 

 

 
Vermits het vandaag zondag was en 
we niet zomaar de kathedraal van 
Otranto konden betreden tijdens de 
eredienst, bezochten we eerst nog 
even een klein kappelletje waar 
wondermooie fresco’s de wanden 
versieren. De droombeelden van 
deze Bijbelse verhalen verstomden 
de toespraken van de 
godsgeleerden.  
 

  

 

 
Ook met de vloermozaïek met een enorme 
stamboom van de inkompoort tot aan het 
hoogkoor van de kathedraal beoogde men 
hetzelfde resultaat. 
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Aan het bedevaartsoord van de ‘Sancta Maria di Finibus Terrae’ vloeien de Ionische 
en de Adriatische zee in elkaar. Het was dan ook daar in Sancta Maria di Leuca dat 
we met enkele plaatselijke plezierbootjes de rotskust met zijn talrijke grotten gingen 
exploreren. Gelukkig waren de beide zeeën zeer rustig toen ons bootje de grotten 
invoer. 
 
Onze laatste volledige dag in Italië stond in 
het teken van de twee G’s, ’s ochtends de 
zeestad Gallipoli en ’s middags naar 
Galatina. En mocht het u niet verbazen 
maar ook in deze stadjes bezochten we 
diverse kathedralen en kerken. Maar in de 
winkelstraat van Gallipoli ontdekten we een 
klein huisje waar we gratis en volgens de 
plaatselijke parochiegemeenschap in alle 
rust en vrede mochten rondkuieren. Onder 
de hymne van ‘El Himno De La Paz’ 
betraden we dan de nagebootste stal van 
Bethlehem.   

 

 

 
 
 
 
En voldaan met de nodige barokke bagage in ons 
achterhoofd vertrokken we na onze laatste 
overnachting terug via Bari en Schiphol huiswaarts. 
Maar toch nog even onze lange benen uitslaan aan 
het standbeeld van Domenico Modugno in Poglignano 
a Mare ….  
 
                             Volare, volare, ….. 
 

 

 

 
 
….  Tot volgend 

jaar   … 
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Hrvatska. 
Neen, dit is geen scheldwoord of vloek; het is een Kroatisch woord en het betekent 
gewoon … Kroatië. 
Wie iets of veel wil weten over dit land, kan terecht in de bib, op het internet of bij 
een reisbureau. 
Verwacht hier dus geen reisverslag, ik heb hier alleen wat merkwaardigheden over 
dit land heb ik bij mekaar geschreven. 
 
*) Hrvatska dus.  De Kroaten houden wel van veel medeklinkers na mekaar met 
weinig of geen klinkers tussen.  Zo is er het eiland Krk en het nationaal park Krka.  
In het vroegere Joegoslavië werd Servo-Kroatisch gesproken.  Nu spreekt men 
Kroatisch in Kroatië en Servisch in Servië.  Beide talen verschillen niet zo veel van 
mekaar.  Ze zijn beide vrij moeilijk en er zijn weinig of geen aanknopingspunten met 
bestaande talen.  Van policija en skola kan je nog wel politie en school maken maar 
vaak zie je ulaz en izlaz staan.  Dat betekent ingang en uitgang.  Zo zijn er massa’s 
woorden waar je als West-Europeaan gewoon het raden naar hebt. 
 
*) In de 17de eeuw kwamen Kroatische huursoldaten meestrijden met het leger van 
de Franse koning.  Ze vielen op omdat ze een stuk stof rond hun hals hadden 
geknoopt.  De Fransen noemden dat à la croate en zo is later het woord cravate 
ontstaan. 
 

 

 
*) Binnen de oude en ommuurde 
middeleeuwse stadjes tref je af en toe 
hoekjes aan die met stenen 
dichtgemaakt zijn.  De reden ? Niet om 
het wildplassen te beletten (want in die 
tijd werd alle vuilnis gewoon in het 
midden van de straat gegooid) maar wel 
om te vermijden dat de soldaten zich er 
zouden verstoppen. 
 

 
 
*) Ook in die oude stadjes zie je in de gevels soms stenen met gaten in.  De reden ? 
Door die gaten stak men in de zomer stokken met natte doeken aan en door de 
wind bracht dat door de raamopeningen de nodige verkoeling in huis. 
 
*) Nog in die oude stadjes zie je tegen de grond soms stenen waterbakjes voor 
honden.  Uit dierenliefde ?  Neen, het was een test om te zien of de dieren rabiës 
(hondsdolheid) hadden.  Zieke honden hebben geen eetlust en drinken niet.  Die 
werden dan gedood. 

Wij bezochten Hrvatska 
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*) In de middeleeuwen was er geen drinkwater beschikbaar.  Men dronk dus wijn, 
maar men verdunde die met regenwater.  De rode wijn was zo sterk dat men anders 
niet meer vooruit kon.  Onze chauffeur deed ‘s avond hetzelfde: hij kieperde wat 
ijsblokjes bij zijn witte wijn.  Zonde toch, hé ! 
 
*) Vele stadjes zijn gesticht door de Romeinen.  Uiteindelijk ligt Italië aan de andere 
kant van de Adriatische Zee.  Vaak is de afstand tussen 2 steden ± 45 à 50 km.  
Waarom ? Dat is de afstand van 1 dag roeien. 
 

 

 
 
*) Boven de toegangspoorten zie je 
dikwijls het beeld van een leeuw, vaak 
met een boek er bij.  Als het een 
geopend boek is, dan werd de 
afbeelding gemaakt in vredestijd ; als 
het boek gesloten is, dan was het 
oorlog. 
 

 
*) Er zijn dus veel Italiaanse invloeden in Kroatië, zeker in het kustgebied.  Men 
heeft gelukkig alleen de goede invloeden overgenomen zoals restaurantjes, ijsjes, 
koffie, terrasjes …   
 
*) Bij eenvoudige wegwerkzaamheden houdt men zich in Kroatië niet bezig met het 
plaatsen van tijdelijke parkeerverbodsborden.  Onze gids zag enkele jaren terug hoe 
men dat oploste toen er lijnen moesten geschilderd worden op het wegdek.  Met een 
takelwagen werd de auto even opgetild,  de witte lijnen werden getrokken en daarna 
werd de wagen terug neergezet.  Hopelijk gebruikte men wel sneldrogende verf. 
 
*) Een eigenaar van een fabriek om amandelen te pellen verplichtte zijn 
werkneemsters om te zingen tijdens het werk.  De reden ?  Niet om de sfeer te 
bevorderen, maar wie zingt kan terzelfdertijd geen amandelen opeten. 
 
 *) We kennen allemaal Milka, het chocolademerk met de paarse koe als logo.  De 
naam zou een samentrekking zijn van de Duitse woorden Milch en Kakao.  Andere 
bronnen zeggen dat de chocolatier Philippe Suchard deze naam zou gegeven 
hebben als verwijzing naar zijn Kroatische vriendin, Milka Ternina. 
 
Tot zover enkele Kroatische weetjes, die misschien toch niet op het internet zijn 
terug te vinden. 
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Je moet natuurlijk tijdens de warmste dagen van het jaar stevig ingepakt op de 
motor vertrekken naar Duitsland en Oostenrijk, maar dat weet je natuurlijk op het 
moment dat je jouw trip plant. Maar Suzanne, Fons en Luc hebben het overleefd. 
Volg maar. 
 
Onze eerste overnachting hadden we geboekt in Ottweiler, een afstand van 360 km.  
Hierdoor hadden we de tijd om in Trier een eerste tussenstop te maken.  Natuurlijk 
kan je niet voorbij de stadspoort Porta Nigra en de prachtige Dom en de 
Liebfrauenkirche; hoewel ik er al enkele malen ben geweest, blijft het toch steeds 
indrukwekkend. 

   
 
Ottweiler is een oud stadje in Saarland en de oude binnenstad met de vele 
patriciërshuizen zorgen voor een sfeervolle indruk. 

Met de motor naar een warm Oostenrijk 
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Onze tweede dag gaat het richting Freudenstadt.  Ik wilde even passeren in 
Karlsruhe om daar het Palace te bezichtigen.  Het duurde even om er te geraken 
want er waren fenomenale wegenwerken bezig.  Niet aangenaam maar eens ter 
plaatse konden we toch genieten van dit prachtige gebouw.  Het was de woon-en 
regeringszetel van de markgraven en de keurvorsten van Baden, momenteel is het 
een museum. 
 

 
 
We rijden verder richting Zwarte Woud en in tegenstelling tot onze vorige reis 
daarheen hebben we dit keer meer geluk met het weer: zon, de eerste prachtige 
landschappen komen te voorschijn.  Overnachten doen we in Glatten in een mooi 
hotel en overal krakend proper. 
Onze volgende dag leidt ons via Albstadt en Biberach naar Memmingen en 
Ottobeuren.  In Memmingen zelf bezoeken we de gezellige marktplaats met het 
raadhuis en het Siebendächerhaus; dit is het meest karakteristieke huis van de stad, 
waar vroeger het leer dat door de leerlooiers werd bewerkt op zeven niveaus werd 
gedroogd. 
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In Ottobeuren bezoeken we de Benediktijnerabdij: pure Bayerische barok, je kan er 
overnachten in het aanpalende klooster. 
 

   
 

Wij overnachten in een pension waar de tijd wat is blijven stilstaan en verorberen in 
een plaatselijk restaurant Der Grune Baum een portie om U tegen te zeggen. 
We zitten nu op de grens van Duitsland en Oostenrijk en via Fußen rijden we via de 
pittoreske baantjes richting de kastelen van de Bayerische koningen, 
Hohenschwangau en Neuschwanstein.  Dit laatste kasteel werd ooit door Walt 
Disney bezocht en diende als inspiratie voor Doornroosje in Disneyland California.  
Wij doen een kleine wandeling in de omgeving want het is daar een ware 
overrompeling van toeristen. Wie wil, kan zich met een paardenkoets of bus naar 
boven laten brengen, te voet kan ook maar dan moet je ongeveer 45 minuten 
stappen en in ons plunje met het warme weer is dat geen aanrader. 
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Via Ettal, waar we ook de 
Benediktijnerabdij eveneens in pure 
barokstijl bezichtigen en het Linderhof, 
een kasteel met mooie tuin en 
sculpturen in verdiepingen.   
 
 
 

 
 

 
Nog even in Duitsland want we rijden via Garmisch Partenkirchen waar ik de 
beroemde schans eens wou zien .  Het Olympisch stadion is men momenteel aan 
het verbouwen maar toch konden we een blik werpen op de schans, indrukwekkend 
als men daar boven staat denk ik. 
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We beginnen stilaan een overnachting te zoeken, niet evident want het is weekend 
en de meeste hotels e.d. zijn volgeboekt of te duur voor ons.  Via de dienst voor 
toerisme vinden we toch iets in Bieberwier, klein en very cosy, meer moet dat niet 
zijn. 
 

  
   
Na een goede douche zoeken we iets om te eten en na een kwartiertje stappen 
vinden we de ‘Brabander Alm’, met een prachtig uitzicht op de bergen en bossen, en 
ja, de bediening was door… Nederlanders, die vind je ook overal. 
Na een goede nachtrust maken we ons op voor Innsbruck en bereiken we de stad 
via de gekende Brennerpas, een deel dat Guido en Gerd ook hebben afgelegd in 
hun fietstocht naar Rome vorig jaar. 
Innsbruck is een aangename stad met vele kleine straatjes en galerijen.  De 
bezienswaardigheden zijn het Gouden Dak, het Holblinghaus, de Hofkirche en 
Hofburg, de moeite waard om te bezoeken. 
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Voor het Strudelcafé Kroll (tip van Guido) was er geen tijd want wij moesten nog 
enkele passen over.  Te beginnen met de Jaufenpaß of de Passo di Monte Giovo, 
want die ligt in het Italiaanse Zuid-Tirol op 2094 meter hoogte. 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
We pakken ook de Timmelsjoch aan, dit is de hoogst gelegen grensovergang in 
Oostenrijk op 2.509 m.  De spectaculaire Hochalpstraße tolweg straalt een gevoel 
van vrijheid uit en is een must voor iedere motorrijder, met de ene haarspeldbocht 
na de andere.  Boven op de top is er zelfs Free Wifi. 
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Wij dalen even kronkelend naar beneden richting Sölden waar we even verderop 
een overnachtingsplaats vinden.  Ons bedje deed deugd want het was een zware 
dag. 
 
Op zondag 21 juli moeten kort nadat we vertrokken zijn onze regenkledij aantrekken 
(drache nationale zeker) maar niet getreurd, want via Landeck en Fließ rijden we 
naar het Kaunertal en genieten we ondanks het weer van de natuur langs en aan 
het stuwmeer. 
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Via ontelbare haarspeldbochten trekken we langs de Gletscher Panoramastraße 
hogerop tot op 2.750 m.  We merken daar op dat de gletschers bedekt zijn met een 
speciaal “flieske”.  Dit is sinds 2004 een samenwerking met de universiteit van 
Innsbruck om de gletscher te beschermen tegen de zonnewarmte, regen en mist.  
Ook hier worden we meedogenloos geconfronteerd met de klimaatopwarming. 
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Op dag 7 rijden we terug richting huiswaarts.   
 

  
  
Eerst nog de Furkajoch op 1.761 m en alzo verlaten we de hoge bergen richting 
Bodensee, via Bregenz , Lindau en Friedrichshafen.  Ook daar weer enorme 
wegenwerken zodat we via wat omwegen uiteindelijk in Meersburg aankomen.  
Alweera een aangenaam plaatsje en als je de oude stadspoort binnenwandelt, kan 
je genieten van de mooie vakwerkhuizen en mooie uitzichten over de Bodensee.  
Hier staat ook het oudste bewoonde kasteel van Duitsland. 
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We rijden terug via Schwartzwaldstraße richting Triberg en vinden ook daar in de 
buurt een leuke overnachting. 
 

 
 
 
 

Het thuisfront komt terug in zicht en via Sarreguemines in de noordelijke Vogezen 
rijden we naar Thionville voor onze laatste overnachting om ’s anderendaags via 
Luxemburg en een laatste goedkope tankstop huiswaarts te rijden. 
Het was door de warmte soms afzien maar we hebben genoten van de 2.300 km die 
we in totaal afgelegd hebben. 
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Klimaatbewust, maar wel met een elektrische fiets, trokken Gerd, Guido, Nicole en ik 
er op uit naar onze eigen Ardennen. Guido had een uitgestippelde route van elf 
dagen, die hij hier en daar aangepast had. 
 
Op vrijdag 12 juli stonden we gepakt en gezakt met onze opgeladen batterijen in  
Antwerpen-Centraal.  Als we een IC-trein zouden nemen, had deze trein 
waarschijnlijk wel een fiets-wagon. Zo dachten we.  Maar noch op  onze heen- noch 
op onze terugreis (Antwerpen naar Brussel en Brussel naar Luik) een fietswagon te 
bespeuren. Dus onze zware fietsen met bagage op de trein gesleurd en weg waren 
we. Dit is één van de  pijnpunten waar onze Belgische spoorwegen nog kan aan 
werken. 
 
We fietsten via oude spoorroutes (ravels), RandoVélo’s en de Vennbahn, niet echt 
zwaar maar toch geregeld een fikse klim. Waarna de afdaling als een beloning  
kwam, mijn topsnelheid was 64 km/h. 
 
Een rondje Ardennen, met vele nostalgische herinneringen aan de achtdaagse 
trektochten van weleer. We reden naar Aywaille, Stavelot ,van daaruit richting 
Luxemburg naar Clervaux. 
 
We keerden even terug naar België :  Bastogne, Orval  om nadien richting Frankrijk  
te rijden: Sedan, Charleville-Mézières, Haybes.   
De laatste dagen reden we via Rochefort en Durbuy naar onze startplaats Luik, en 
meteen was onze cirkel rond. 
 
De route kronkelde langs de volgende  rivieren : Amblève, Warchenne, Our, Wiltz, 
Rulle, Semois, Marche, Chiers, Maas en de Ourthe. 
Het viel mij op dat er heel veel mooie, nieuwe, verzorgde fietspaden zijn aangelegd, 
soms kwam er op onze route wel eens een bospaadje voor, dat niet echt geschikt 
was voor fietsers. 
 
De lokale bevolking klaagde over de weinige vakantiegangers dit jaar. Eén van de 
oorzaken was blijkbaar dat het waterpeil van de Lesse, Amblève en Semois te laag 
stond om te kajakken. Alleen de Ourthe was bevaarbaar. Ook het afsluiten van de 
bossen wegens everzwijnenpest, waardoor er vele jeugdkampen verboden werden, 
was een oorzaak van het wegblijven van de toeristen. 
 
Slapen deden we één keer in een mooi kasteel, de andere dag in een oud, verzorgd  
hotelletje, een B&B, en zelfs een hotel met veel sterren.. 
In Durbuy sliepen we in een luxe shaka-tent op de glamping van Marc Coucke. Bij 
deze locatie hadden we toch wat bedenkingen, wel héél mooi maar toch.. 
Tijdens deze tocht hebben we ook de tijd genomen om even wat cultuur op te 
snuiven. 

Onze eerste vakantie zonder auto of vliegtuig 
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Zo bezochten we de grootste burcht van Europa in Sedan, een archeologische site:  
de Gallo-Romeinse villa: La villa Mageroy in Habaye-La -Vieille , een competitie van 
levende standbeelden in Marche- en- Famenne… 
 
Onze eerste vakantie zonder auto, zonder vliegtuig was zeer geslaagd.. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste 
overnachting 
in Chateau 
De Harzé, 
Aywaille 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

buiten enkele 
kettingprobleempjes 
hebben we geen 
pech gehad 
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niet erover maar 
erdoor 

 
 
aktie 
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Festival van levendige standbeelden in Marche-en-Famenne 
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Wat leuk is moet je blijven doen. Na een fietsvakantie vorig  jaar is een 2de editie niet 
uit te sluiten. Van 22 tot 29 juni 2019 hebben wij: Ronny en Paul, 2 schoonbroers, 
Hendrik mijn jongste broer en ik deze vakantie nog eens over gedaan. 

 

Zaterdag 22 juni 2019: alles staat klaar. Om 6u00 vertrekken wij richting Bourdeaux 
in de Drôme een dorp/stadje 45km ten zuiden van Valance. De rit van + 900km 
verliep vlot. Niet aanschuiven aan de péages, via de “Tele péages”, helpt wel. In de 
buurt van Lyon hebben we een klein oponthoud door een “Trouwstoet” weet je wel. 
De reis is iets langer geworden, de afrit die wij in de buurt van Valance wilden 
nemen was bezet door “les gilets jaunes”. Rond 17u00 aangekomen op ons verblijf, 
hetzelfde als vorig jaar. Na het installeren palmde iedereen dezelfde kamer in als 
toen. Gaan eten in Route 26 in Saou: hier mag je zelf jouw muziek kiezen 
(vinylplaten die je zelf mee brengt). 

 

Zondag 23 juni. Het ritje is eentje van vorig jaar 
met het ritje zag er toen zo uit, mijn GPS had 
last van de warmte. Eerst een klimmetje tot 
op de “Col de Lescou” daarna altijd een beetje 
bergaf en terug bergop maar niet zoveel naar 
de  “Col de Travard”.  

Vakantie in de Drôme 

https://www.mioshare.com/recording/detail/10968017
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 Met als  laatste 
de “Col du pas de Lauzun” .  

 

 

 

 

Maandag 24 juni. Eerst het ritje, ja mijn GPS weet echt van 
de warmte. Weer 
een stuk niet 

opgenomen. Vorig jaar was het weer net iets anders een 20° kouder dan vandaag 
en veel natter.  Eerst de “Col de Bacchus” ik weet nog niet waarom die zo heet en 
daarna de “Col de Limouches”, die zag er vorig jaar zo uit.  

 

https://www.mioshare.com/recording/detail/13475387
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Dinsdag 25 juni. Het plan was vandaag de “Mont Ventoux” te doen maar met de 
temperatuur was dat gekkenwerk.  Een beetje rustdag ook voor mijn GPS,  alleen in 
de voormiddag een ritje van + 40km dat zou je niet 
zeggen als je het 
parcours ziet. De 
temperatuur stijgt 
met de dag. We 
nemen wel tijd 
om het 
landschap te 
bekijken. 

 

 

Woensdag 26 juni. Vandaag vroeg gestart voor 
8u30 om na 13km aan te komen op de Col de la 
Chaudière (1046m). Met een mooi zicht op “Le Trois 
Bec”. Na een 
pittige afdaling na 38km een klim naar de Col du 
Pas de Lauzun (504m). Zes km een 
gangmaker hebben is toch gemakkelijk, de hele klim 
liep een straathondje met mij mee. Spijtig heb ik 
geen foto. 

 

Rond 18u00 zijn onze vrouwen aangekomen in Valance, met andere woorden 
morgen is een rustdag. Kathleen, Marleen en Ilse zijn hun fiets vergeten. Er zijn nog 
altijd mensen die moeten werken, mijn zus was er niet bij. 

 

Donderdag 27 juni. Vandaag geen ritje, 
toch niet met de fiets. 

Vandaag houden we een rustdag, een 
bezoekje aan de markt in Nyons. Een 
mens moet ook eten en als er oesters 
zijn, is de keuze vlug gemaakt. Nyons 
is ook een streek van olijven, zwart en 
gerimpeld.  en wijn gaan proeven 
in Domaine Des Cabinottes.  ’s 
Avonds een BBQ met de buren. 

 

 

https://www.mioshare.com/recording/detail/13480742
https://www.mioshare.com/recording/detail/13487644
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Vrijdag 29 juni. Eerst het laatste ritje van deze 
week. Vorig jaar de Ventoux dat hebben we maar 
zo gelaten. Ondertussen is de temperatuur 40°, 
fietsen moet prettig en vooral gezond blijven. Het ritje 
vandaag is 42km. Niet iedereen heeft de BBQ 
van gisteravond goed verteerd. Dit ritje doen we 
met z’n drieën. Vroeg 
vertrokken om de warmte voor te blijven. Je moet 
het maar doen, in plaats van op de Col de 
Boutiére 643m links naar Bourdeaux (naar het 
café) te gaan, sla ik naar rechts richting 
Dieulefit tot de col de Ventebrun 637m en daar 
is geen café natuurlijk. Ik moest vijf minuten langer wachten voor ik mijn eerste pint 
heb. De rest van de dag hebben we door gebracht aan Bourdeaux Plage. Neen, 
daarvan geen foto’s, dat is niet om aan te zien.  

 

Zaterdag 30 juni. Een terugrit zonder hindernissen tot bij mijn zus die gezorgd heeft 
dat wij een beetje kunnen napraten.  

Eentje voor de statistieken. 
Vorig jaar hebben wij in de Drôme + 400km gefietst.  
Dit jaar met de warmte(hitte) + 300km. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Jan Leers, Jules Van Ael, Nicole Tyck, Jenny Backx, Ludo Engelen, Tony Ah Munn, 
Fons Carpentier, Suzanne Clerckx, Luc Korthoudt, Guido de Graeve, Peter Somers, 
Marcel Coppens (v.u.). 
 

https://www.mioshare.com/recording/detail/13502300

