
Deel 9: Van Calpe tot …........................

Zaterdag t/m dinsdag 16 t/m 19 januari verbleven we in Calpe. Dit verblijf stond in het teken van
ontmoetingen: Weer eens samen met Moni en Marc, de “Tsjechisch-Spaanse Belgen” en een live-
ontmoeting met Faceboekvrienden Sietske en Gerben. De laatste zijn Facebookvrienden geworden
n.a.v. een bezoek aan onze website en daaruitvoortvloeiend gerichte vragen per email.
Voor  hun eerste  Overwintering hadden ze een flink pak van onze reisverslagen van de website
uitgeprint  en als leidraad gebruikt.  Erg leuk om te constateren dat FB-contacten ook in het echt
kunnen klikken. We hebben gezellig samen gewandeld en, vooral, veel gebabbeld.
Van Moni kregen we een tip om een apparaatje aan te schaffen waarmee internetten per laptop èn
de smartphones erg simpel werd. Een klein dingetje, gemakkelijk mee te nemen en simcards van
vrijwel alle operators zouden moeiteloos gebruikt kunnen worden. In Calpe had ze een adresje die de
TP-link bedrijfsklaar zou maken en installeren. De man had engelengeduld, probeerde bijna een uur
of de YoiGo-simcard aan de praat te krijgen was, tevergeefs, zodat we een prepaid-sim van Orange
lieten plaatsen. Tot vooral Fred's verbazing werkte het perfect! Voor € 100,= incl. fooi. Wel een kleine
rib uit het lijf, maar het lijkt erop dat een heleboel internetsores hiermee is opgelost.

Fred vond het wel leuk dat er ook deze keer een aantal
wielerteams hun trainingsstage in Calpe hielden. 
Het wemelde in de streek van wielrenners in pakjes die
bekend zijn van de beelden van de Giro d'Italia, Tour de
France  en  Vuelta  d'España.  Ook  de  indrukwekkende
materiaal-wagens waren te bewonderen.
Calpe  is  in  eerdere  verslagen  al  'bezongen',  daarom
gaan we er in dit verslag niet verder op in.

Woensdag 20 januari namen we afscheid van Moni, Marc, Sietske en Gerben en besloten naar
Moraira te  gaan.  Het  mooie  plekje  in  het  park  aan het  strand was nu echt  taboe en de grote
parkeerplaats  sprak  ons  niet  aan  als  overnachtingsplek.  We  maakten  een  wandeling  langs
verschillende ons dierbare plekjes en besloten door te rijden naar Javea, ook wel Xabia genoemd,
ook weer een herhaling maar we hoorden dat er weer gedoogd werd. Verleden winter zijn we er
namelijk weggestuurd. 

Javea, “Gabbéja” in Spaanse uitspraak. Een leuke plaats met een mooie,
ruim opgezette boulevard, mooi strand maar vooral -spekkie naar ons
bekkie- een prachtig grillige kust waar spannend gewandeld kan worden.



Donderdag 21 januari.  Voor  deze dag stond een lange klauterwandeling over de grillige,  soms
maanlandschap-achtige kust op het programma. 
Erg grappig tijdens deze wandeling: Staat er een meneer met een meer dan afgeladen fietsje in een
zijstraatje en je vraagt in je beste Engels en met een brede glimlach: “Are you cycling around the
world”? Hoor je in het antwoord een Gronings accent en stel je voor maar in het Nederlands verder te
gaan. Blijkt de man al sinds april 2015 onderweg om via Dalmatië en Kroatië naar Spanje te fietsen!
Mensen die ons kennen weten al dat dit een lang gesprek geworden is.
Wat Javea ook mooi maakt is de erg grote China-shop. Dit verschijnsel hebben we hier ooit leren
kennen. Deze keer lukte het weer niet om met lege handen naar buiten te gaan..........
Toen de avond gevallen was werd de truc met de rioolput ('sanitiamento' moet erop staan) uitgehaald
voor de hoogstnoodzakelijke sani-lozing. Een tikkie spannend, de put lag midden op de rijweg....
Met een lege sani-cassette is het goed rusten........ Buenos Noches!
Vrijdag 22 januari. Dit werd een rare dag.......... We hadden 3 plekjes uit onze documentatie gepikt
waarvan één devolgende standplaats zou worden. In  Denia bleek het een camperplaats volgens
Spaans model te zijn: Hutje-mutje op elkaar in een grindbak. Afgezien van de entreeprijs van € 12,=
werd dit het dus niet. Lokatie nummer twee: Platja de Oliva. De toerit naar deze locatie kwam al een
tikkie  bekend  voor  maar  helemaal  duidelijk  was  het  nog  niet.  Via  een  route  met  zuigende-pas
weggetjes kwamen we bij een zandpad waar we vier winters terug omkeerden. Er stonden nu ferme
bandafdrukken in het zand, het zou dus moeten kunnen. ZOU. Na 2 a 3 meter zaten we volledig vast.
Geen voor- en geen achteruitrijden meer mogelijk! Ook met uitgraven en alle beschikbare matten
kwamen we geen streep verder....... 
Terwijl we druk bezig waren verschenen opeens onze kersverse vrienden Sietske en Gerben op de
plek des onheils! Zij  hadden zich op hun scooter verreden. Met wederzijds opengezakte monden
keken we elkaar aan.

Even later verscheen een Spaanse engel op de duintop. Een engel met een vrachtwagenrijbewijs
die een klein stukje verderop een truck had staan. Samen met zijn truck en duwwerk van Sietske
kregen we weer  vaste grond onder  de banden en was het  leed spoedig geleden.  De chauffeur
weigerde pertinent de toegeschoven fooi want hij hielp graag omdat hij familie in Ansteldam had.
Weer namen we afscheid van Sietske en Gerben, zij stonden op een camping in Oliva, en gingen via
een Lidl naar locatie 3. Dit was suksesvol. Een grote parkeerplaats direct achter de duinen in het
plaatsje Daimus waar we ooit al eens bivakkeerden. Waarom we hier best wel terugwilden laten de
plaatjes zien.

Het is geen spectaculaire stad maar vanwege de mooie mosaïkwerken en
het uitgestrekte strand is het leuk voor een overnachting.
Dat je op 22 januari op blote voeten door de zee loopt ervaar je ook wel als bijzonder.
Zaterdag  23  januari een  rit  van  ruim  36  km voor  de  boeg.  Weer  eens  een  voor  ons  nieuwe
bestemming: Cullera. Ook zouden we in Platja de Tavernes gaan kijken, hier stonden we al eerder.



We hadden opnieuw ruzie met de coördinaten. Opweg naar Tavernes loodsten deze ons via smalle
en zeer smalle weggetjes tussen rommelige sinaasappelgaarden, waardoor de rechterbuitenspiegel
ontzet werd. De vroegere gedoogplaats in Tavernes was vervangen door een betaalde CP volgens
inmiddels bekend concept en bij eerder ontdekte vrije plaatsen aan de andere zijde van het stadje
was geen camper te bekennen. Tavernes gaat nu dus definitief van ons lijstje.
In  Cullera  liep  het  ook  niet  echt  lekker  met  de  coördinaten.  Wel  ontdekten  we,  bij  toeval,  een
watertappunt. Dit kwam erg gelegen want de voorraad behoefde aanvulling. 

Op  gevoel  zochten  we  een  verkeersarme straat  aan  de
buitenkant van de stad  (in het rood gemarkeerd op de foto)  en
parkeerden de camper. 
Hoog boven de stad torent een berg en daarop een kerk en
burcht. Dit was uiteraard een uitdaging! Aan de wandel!
Door het oude, interessante stadsdeel gingen we naar de
voet van de berg om via de zigzag-wandelweg met de 12
statieën naar het doel te wandelen. Onderweg ontmoette
we Rikie, een Nederlandse dame die ondanks nogal wat
medische euvels deze wandeling persé wilde volbrengen.
En  ook  volbracht!  Boven  op  de  berg  hebben  we  haar
opgevangen  en  uit  diep  respect  uitgenodigd  voor  een
terrasje. Haar echtgenoot Alphons was langs een andere
route en per scooter ook boven om haar op te vangen.
Het werd alweer een heel leuke kennismaking. Ons respect werd nog groter toen ze vertelde dat ze
haar rollator nog niet zo lang geleden aan de kant had gezet.

Zij waren ook met de camper onderweg en vertelde van
een geweldige camperplaats in deze stad. Vanaf het plein
voor de kerk konden ze hem aanwijzen. Dat betekende
afscheid nemen en terug naar onze camper wandelen om
snel te gaan verkassen. Inderdaad: Hele leuke vrije plaats
in  de  duinen  waar  meer  dan  100  campers  kriskras
verspreid stonden, alle met royale ruimte. Perfect!
Een plek die het in zich had ons enkele dagen vast  te
houden. Er lag al een uitnodiging om de volgende dag bij
Rikie en Alphons op de koffie te komen. Het voelde alweer
aan dat we elkaar veel te vertellen hadden........



Zondag 24 januari bleven we in  Cullera. Al vrij vroeg
waren we op pad om naar  het  einde van de typisch
Spaanse  toeristenstad-boulevard  te  wandelen.  Een
eindeloze rij hoogbouw, sommige zelfs 20 verdiepingen
hoog.  Recht-toe-recht-aan  blokkendozen  maar  ook
grote gebouwen met wat meer fantasie in de gevels.
Steeds weer vragen we ons af hoe het moet zijn als al
deze  mensenpakhuizen  volzitten.  Veranderd  het  zeer
brede  strand  in  een  grote  vleesmassa?  Is  de  lange
boulevard gevuld met om hondendrollen slalommende
mensen? Ons zal je hier in de zomer beslist niet zien!

De terugweg gingen we grotendeels door de langgerekte stad. Dit hoort ook bij onze routines: Steden
moeten  bekeken  worden  waarbij  ook  aandacht  is  voor  steegjes  en  woonwijken.  De  steeds
terugkerende vraag: “Zouden we hier willen wonen?” wordt meestal met “nee” beantwoord.
Maar: Toch vinden we het interessant en is het genieten!

Voor de avond stond een bezoekje aan onze nieuwe kennissen op het programma. Erg gezellig!
Nog een dagje Cullera? Dat lieten we van het weer afhangen. De zondag was nogal heiïg, zelfs af en
toe mistig, pas in de late middag kwam de zon eens kijken. 



Na 20 km wandelen door Cullera hadden we de stad wel gezien, inclusief prachtig gekostumeerde
mensen, helaas konden we de achtergronden van de kostumering niet achterhalen. 
Maandagmorgen 25 januari werd het opstaan met zonneschijn. Dat betekende een dag verlenging
in Cullera. We zouden weer gaan wandelen. Opweg naar de stad, de camper stond een beetje buiten
de stad, kwamen we (weer) in gesprek met camperburen uit het Duitse Emsland. Mevrouw vertelde
over een andere, mooie wandelweg naar de hooggelegen kerk en burcht. Deze begon bij de mooie
trap met de hagedismosaïk. Een uitdaging alweer! We volgden een geel-wit gemarkeerde route die
steeds spannender werd........ Geen mooi wandelpad meer, gewoon klauteren over rotsen en tussen
cacteëen. Zo bereikten we weer kerk en burcht waar we onzelf verwende met een consumptie. 

De “Maandag-uitdaging” Op naar de top

Doe wel maar kijk ook om! 16 x optische zoom: De camperplek.

Excuseert u onze onbescheidenheid, maar: We waren best trots op onszelf! Af en toe was het best
eng maar we hebben ons manhaftig gedragen. De beloning? Schitterende panorama's en een mooie
herinnering.
Dinsdag 26 januari ging het bloed weer kriebelen en wilden we weer een ander decor. We kozen
voor Barri de Mar bij Almenara waar we ook al eerder stonden en wat toen goed bevallen was.
Of het nu kwam door het wat mistroostige weer, grijs maar wel droog, of de de extreme stilte in het
stadje, geen mens te zien: We besloten verder te rijden, om Valencia heen naar Grau de Moncofa.
Ook hier was weinig leven te bespeuren maar de kleine camperplek direct aan zee èn het alsnog
ontwaken van de zon maakte het toch aangenaam. Verder valt er weinig over te vertellen
Woensdag 27 januari werd een rare dag. We stonden prachtig in Le Grau de Castellon, maakten
een  wandeling  door  het  havengebied  en  de  stad  maar  toen  we  terugkeerden  stapte  uit  de  5e
politieauto die tijdens ons verblijf passeerde een ijverige diender die in het Spaans aan 3 van de
ongeveer 10 campers vertelde dat we mochten parkeren maar niet blijven slapen. We hadden al van
meerdere camperaars gehoord dat de politie dit jaar nogal van de wegjagerige was, nu ondervonden
we het zelf. Niet lang treuzelen en, met enige spijt, Castellon verlaten en doorgereden naar de voor
ons bekende plek in Benicassim. 



We stonden nog maar nèt of een Fransman kwam vertellen dat ook hier de politie zich onprettig
gedroeg  en  overnachten  verbood.  Dan  nog  maar  een  stuk  doorrijden  naar  Peñiscola  met  de
bedoeling om op camping Los Pinos een plekje te vinden. In het verleden stond groot aangegeven
dat  campers  voor  €  10,=  p.d.  terecht  konden.  Deze  keer  zagen  we  nergens  prijsinformatie  en
bovendien stond het allemaal wel dicht op elkaar, krapper als voorgaande keren. Het klikte deze keer
niet, dus dan maar naar  Benicarlo, op ons plaatsje op het strand, direct achter de haven. Geen
droomplek maar prima voor een overnachting. Zo werden geplande 30 km er uiteindelijk 107!
Een paar leuke plaatjes konden we toch wel maken:

Het standplaatsje in Grau de Costello Havencasino in Grau de Costello

Onze buurtjes in Benicarlo Schitterende restaurantpatio in Benicarlo

Donderdag  28  januari.  Vroeg  vertrokken  uit  Benicarlo,  richting  noord-oost  in  de  hoop  dat  de
verschillende coördinaten uit ons lijstje ons op een aardige plek zouden afleveren. Op het lijstje staan
alleen coördinaten en nauwelijks verdere omschrijving.
Valse hoop! Of het was een camping of er waren inmiddels camper-verbodsborden geplaatst. 
De fabrikant van camper-verbodsborden moet de laatste jaren steenrijk geworden zijn.....



We besloten voor min of meer zekerheid en reden naar Sitges waar we al drie maal eerder stonden
en we iets  hebben met deze stad.  Tijdens de 193 km rijden babbelden we  veel  met  elkaar  en
merkten  dat  we  beiden  een  soort  Spanje-moeheid  begonnen  te  vertonen.  De  toenemende
camperonvriendelijkheid, het rommelige dat we op veel plaatsen zagen, de massa's hondepoep in de
steden,  kortom,  steeds  meer  dingen  gingen  irriteren.  Ook  merkten  we  dat  de  lichamelijke
vermoeidheid toenam, geen wonder gezien de vele kilometers die we inmiddels gewandeld hadden.
Gelukkig!  De  beoogde  plek  in  Sitges was  nog  niet  volgehangen  met  verbodsborden.  Ook  niet
verbeterd of iets beter geëgaliseerd maar we konden er terecht. En toen? WANDELEN!!!
Voor de zoveelste keer was de wandeling langs de boulevard en door de binnenstad met de leuke
steegjes weer genieten.

(De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de plaatjes vorige reis gemaakt zijn.....)

.
.

.
.

De volgende dag zouden we nog een keer een stevige ruk maken, ruim 200 km, en doorrijden naar
Platja d'Aro waar we hoopten op een paar daagjes rustiger aan...............
Vrijdag en zaterdag 29 en 30 januari werd inderdaad de overvolle camperplaats in Platja d'Aro.
Dat rustiger aandoen werd geen sukses want het weer werkte niet echt mee. Wel nog een lekkere
temperatuur om de wandelen maar voor relaxt buitenzitten was het toch te fris. Gelukkig is de stad
en de boulevard altijd wel goed voor een wandelpartij en zeer zeker het wandelpad langs en over de
grillige kust aan het noordelijke einde van de boulevard. 
In de avonduren maakten we plan de campagne en besloten toch heel globaal richting huis te gaan.
Nog geen route bepaald, gewoon kijken hoe het zou lopen, vooral wat het weer betreft. Een grondige
vóór-evaluatie leerde ons dat 4 maanden reizen misschien toch te lang is. We moeten nog meer rust
in onze bips krijgen zodat we langer op plaatsen blijven staan. Veel van de overwinteraars die we
spraken blijven vaak  een maand of  nog langer  op  één plaats  staan.  Ook hebben ze  vaak een
scooter, soms zelfs een auto ter beschikking om toertjes in de omgeving te maken. Onze e-bikes zijn
daarvoor minder geschikt omdat het vrijwel overal toch te bergachtig is en bovendien het opladen
moeilijk i.v.m. onze voorliefde voor vrije plaatsen. Genoeg stof om een klein jaar over na te denken!
Zondag 31 januari werd weer een vrij stevige reisdag, mede vanwege de toenemende wind. 
We tuften naar Le Boulou, vrij kort achter de Spaans-Franse grens, vonden geen prettige standplek
en reden door naar Gruissan. Hier werd de camper neergezet en gingen we uitwaaien...... Inmiddels
windkracht 6 en vooruitzichten dat dit zeker 48 uur zou blijven. Terug bij de dansende en schuddende
camper besloten we op doorduwen van Fred toch een plek verder in het binnenland te zoeken.
Letterlijk zoeken want daar waar we coördinaten van hadden bleken geen CP's (meer?) te zijn.
Uiteindelijk, het schemerde al, vonden we een gewone parking in Saint Marcel l'Aude.



Hier lukte het om in de luwte van gebouwen redelijk stabiel te staan zodat we behoorlijk konden
slapen. Niet al te lang want het nijvere volk was al rond zes uur behoorlijk aktief!  Trucks en erg
lawaaierige motors denderde al voorbij. Daarom waren we al erg vroeg weer on the road en hadden
Albi als volgende stop gekozen. Het was puzzelen om de CP in Albi te vinden, vorige maal was ons
dat niet gelukt en we wilden deze mooie stad toch echt wel weer bezichtigen. De route náár Albi was
landschappelijk weer indrukwekkend. Het weer minder, regelmatig moesten de wissers aan de gang.
We slenterden enkele uren door Albi en besloten de inmiddels grote drukte in de stad en, vooral op
de CP -volgeparkeerd met personenauto's- te ontvluchten en door te rijden naar een andere grote
liefde: Cordes sur Ciel. Een prachtig stadje, compacte middeleeuwen op een berg..........
Als het pittig klauteren even vergeten wordt was het weer intens genieten.
De nachtrust was hier weer perfect zodat we uitgeslapen weer een stap richting huis konden gaan.
Uitgeslapen JA, qua benen uitgerust NEE! De nodige rustdag zat er, vanwege het frisse weer, niet in.
 Na Cordes prikte we uit de wat schaarse gegevens een CP in de Vallé de Lot. Dit werd alweer een
schitterende route die de chauffeur overigens erg goed bezig hield. Heel veel stuur- en schakelwerk.
De CP werd gevonden, we hadden alleen coördinaten, verder geen info, maar in de zomer moet dit
een droomplek zijn, nu was het heel eenzaam en bovendien stonden er borden dat de waterspiegel
in de onstuimige Lot zeer snel kon stijgen.......... Vond Els geen prettige gedachte.
Bij het verlaten van de vallei was het steeds een schuin oog op de motortemperatuur. Wat moest de
1,9 TDI-motor werken! En het bleef maar bergop gaan.
Eenmaal  op  een  min  of  meer  plateau  aangekomen  gingen  we  aan  de  kant  om  een  nieuwe
bestemming te zoeken, richting noord-oost. Daar vonden we niets, dan maar richting noord. Hier
prikten we Aurillac. Daar werd een mixparking beloofd. Deze bereikten we na een dag-afstand van
ruim 300 km. Beetje moeilijke plek maar we waren blij dat we stonden. Er zou service zijn maar de
Franse sanizuilen zijn voor ons ondoorgrondelijk......... Vaak werken ze alleen op jetons die dan bij
het toeristenbureau gekocht kunnen worden (voor vrij veel geld.....)
Aurillac, een verrassend aardige stad aan de oever van de Jordanne. Ondanks mieserregen werd er
weer gewandeld, je moet toch wat!
Ondanks het sterke ruisen van de nabijgelegen waterval en het kronkelend verkeer vlakbij de CP
lukte het alweer om de nacht goed door te komen. Toen we de volgende ochtend verder wilden bleek
dat  het  rechter  knipperlicht  niet  werkte.  Drie  lampen uitgewisseld,  nog steeds noppes.  Kennelijk
ergens iets in de bedrading. Dan maar de fietsen iets anders op het rek zodat het achterlicht van de
camper goed in zicht was. Rijden maar!
We zouden naar Riom, iets benoorden Clermont-Ferrand gaan. Deze plek was bekend en voor een
overnachting wel geschikt. Steeds meer gaan we begrijpen waarom Frankrijk zo hoog op de lijst van
vakantiebestemmingen  staat.  Wat  werd  het  alweer  een  prachtige  rit.  Dat  we  felle  zon,  blauwe
luchten, witte en zwarte stapelwolken, regen-, sneeuw- en hagelbuien meemaakten hoort kennelijk
bij het jaargetijde. We reden zelfs door gebieden waar de sneeuw was blijven liggen. Onder de rook
van Riom tankten we maar weer vol, we hadden ervaren dat er soms lange stukken tankstation-loos
gereden werden. En omdat we er toch waren ook maar naar de Aldi. Het was nog vrij vroeg op de
dag, behoorlijk fris, zo'n 5 graden, daarom besloten we er maar een echte reisdag van te maken.
Coördinaten ingegeven voor een plek in  Roanne  maar deze werd niet gevonden, iets wat vaker
gebeurde met coördinaten uit  de Bordatlas. Uit  de lijst  coördinaten iets gevonden, 18 km verder
richting noord-oost en zo belandden we op een mixparking in Poully. Goed geslapen maar ook hier
was men al vroeg in de weer. Wij dus ook......
Zolang het weer zo ongelofelijk wisselvallig was en de temperatuur zo laag werd het toch steeds
meer “Naar Huis”-gedrag.
Plaatjes?  Helaas  niet  (meer)  in  dit  verslag.  Interessante  foto's  komen  tzt  op  onze  fotowebsite
http://frestofunfotoalbums.magix.net/ 
Donderdag 4 februari hield het weer ons nog steeds voor de gek. We zagen vanonder een grijs
wolkendek wel blauwe lucht maar dat was steeds ver weg. De stroomhuishouding raakte aardig van
slag omdat het zonnepaneel niet te eten kreeg. We reden een op zich mooie route, o.a. door het
kerngebied van de Bourgogne met de uitgestrekte wijngaarden. Apart was het stuk langs een kanaal
waarin we minstens 18 sluizen passeerden! We stopten bij een CP in een klein dorp waar we aan het
werk moesten omdat er een slang van de waterpomp was afgeschoten. Om te overnachten was de
CP bij het trieste weer niet geschikt: Een plakkerige grindondergrond en een typisch Franse sani-zuil
met 1 uurtje stroom voor vrij veel geld. Doortuffen maar weer!

http://frestofunfotoalbums.magix.net/


Zo kwamen we in de zeer fijne mieserregen op de CP bij een koud  Baume les Dames in regio
Besancon  aan,  waar  we  gelukkig  onbeperkt  aan  de  stroom  konden  hangen.  Ook  was  er
sanivoorziening en dan betalen we graag 10 euro, vooral omdat de plaats ruim is opgezet.
We waren er nu echt uit: Richting huis! In principe in twee etappes maar als het lekker zou lopen
zouden we de ruim 540 km doortuffen.
Omdat dit nauwelijks boeiend leesvoer op zou leveren besloot de verslaggever hiermee het verslag
af te ronden. 
Het was een mooie vierde Overwintering. Heel veel moois gezien, overwegend erg geboft met het
weer, leuke mensen ontmoet, bijna 7.500 km gereden en weer een paar ervaringen rijker.
Ruim voldoende stof om over de vijfde Overwintering na te gaan denken!


