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VOORAF 

Er is veel veranderd tijdens ons leven. Fotograferen en dingen vastleggen is altijd wel 

gebleven, maar met de komst van de computers en de digitale fotografie is de vorm 

veranderd. 

Onze vakantieverslagen komen regelmatig uit de kast/worden geopend en vormen leuke 

herinneringen. Van de eerste 

vakanties leek nauwelijks iets 

bewaard. Tot je de fotoboeken en de 

achterkant van ansichtkaarten beter 

bekijkt. Dan is er nog best wat terug 

te vinden. In de wetenschap dat tijd 

alles verkleurt (inclusief de foto’s) is 

dit het verhaal van onze vakantie op 

de fiets uit 1976, opgetekend in 

2017/18. 

Het verhaal begon een jaar eerder in 

1975. Ik was verhuisd naar de Van 

Lieflandlaan, waar de studentenflat 

een fietsenkelder had. Wij gebruikten 

dat adres als slaapkamer, want 

Nelleke had een kamer op het IBB. 

Die deed het prima als woonkamer. 

In die jaren bewoog ik me voort op een stoere zwarte Zündapp met een rood zadel, de 

opvolger van een blauw exemplaar dat ik met een krantenwijk bij elkaar had gespaard en dat 

vervolgens werd gejat. 

In de overtuiging dat een gesloten fietsenkelder mijn brommer zou beschermen liet ik hem 

in die kelder achter. Dat ging maar heel even goed. Toen werd de motor er onderuit 

geschroefd. Daarmee was ik het gedoe helemaal zat. De resten werden, met bijbetaling, 

ingeruild tegen een Peugeot racefiets. 

En zo ontstond het idee om fietsend op vakantie te gaan. Ook Nelleke kocht een racefiets. 

Maanden oefenden we door van Utrecht naar Eemnes en/of Ede te rijden. En binnen de 

kortste keren vonden we ons rijp voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk!  

Voor die tijd deden we ook nog een verhuizing naar de Weltevredenstraat en vervolgens 

later naar de Van Limburg Stirumstraat, maar dat zijn weer een hele andere verhalen. 
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Disclaimer 

Uitgaande van bovenstaand is dit hele verhaal fictie. Alleen de Tour de France wordt nog 

steeds verreden. 

 

UTRECHT – LOMMEL, 26 JUNI 115 KM 

De eerste dag rijden we 115 kilometer van Utrecht, via Houten, Culemborg, Zaltbommel, 

Den Bosch en Eindhoven, om even buiten Valkenswaard de grens over te gaan en te 

eindigen in het Belgische Lommel. Het weerbericht had aangekondigd dat het warm (>28oC) 

zou zijn. En dat was het ook, alleen eindigde de dag niet in de onweersbui die het weer zou 

doen omslaan. De krant kopte met TROPISCHE TEMPERATUUR DUURT VOORT “Hittegolf 

ontregelt het leven”. Het is zo’n dag dat je veel vocht kwijt raakt. Onderweg rekenen we dan 

ook een leeg pak melk af bij een kassa. De rij was te lang en we hadden te veel dorst.  

 

 

 

In Lommel treffen we op Camping de Bosrand een beheerder, die niet snapt dat we willen 

trekken tijdens de vakantie. Lommel heeft een bos, en een kanaal. Daar kan je vissen, dus 

waarom zou je je verplaatsen. Het is een oudere Nederlander, en bijzonder vaag over de 

vraag hij aan deze kant van de grens zit, en nooit meer teruggaat. We denken aan de net-

niet lang genoege arm van de wet, maar dat kan ook onze wilde fantasie zijn.  
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We maken een aardige wandeling, en besluiten dat, omdat we toch al niet van vissen 

houden, één dag in Lommel lang genoeg is. 

 

LOMMEL- HAN-SUR-LESSE, 27 JUNI 40/115 KM 

De Volkskrant opent in die jaren dagelijks met 

een cartoon van Wibo op de voorpagina1. Op 

deze dag wordt een cartoon over de hittegolf 

geplaatst. Het blijkt het begin van een reeks die 

in zijn geheel in dit verslag is opgenomen.  

We zitten die volgende dag al vroeg op de fiets, 

en rijden van Lommel via Hechtel naar Hasselt. 

Na 40 kilometer worden we aangesproken 

door een gezin met twee jonge kinderen met 

een camper. Ze zagen ons eerder vandaag, 

toen ze de eerste keer op vakantie gingen. 

Maar ze waren wat vergeten en dus werd de 

omgebouwde Citroënbus omgekeerd om de 

achtergebleven spullen te laden. 

                                                                 
1 Pseudoniem voor Wim Boost, 1918-2005 
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Nu ze ons weer zien bedenken ze dat het gekkenwerk is om met deze temperatuur te 

fietsen. 

Deze tweede keer vielen we weer op, 

nu omdat we langs de kant van de 

weg kersen zitten te eten. Bovendien 

is het zo heet dat er nodig extra water 

in de radiator van de bus moet. Een 

mooi moment om ons te vragen of we 

niet een stuk willen meerijden. 

Enerzijds is dat niet “echt”, want we 

zouden alles fietsen, aan de andere 

kant is het idee om die nacht al in de 

Ardennen te eindigen te mooi om niet 

te accepteren. 

En dus eindigden er 4 volwassenen, 

twee kinderen en twee fietsen in het 

busje en rijden we in een verheugend 

tempo langs Tongeren, Luik, Marche en Rochefort. In Han-sur-Lesse worden we afgezet met 

de blije wetenschap dat we 115 kilometer niet hebben hoeven trappen. 

Nu is er een verheugend aantal wetten dat transport op deze manier verbiedt, maar het was 

toen toch wel heel aangenaam.  

In Han-sur-Lesse eindigen we op camping Touring Club langs de rivier. Het is er mooi genoeg 

om direct 2 dagen te boeken. 

HANS -SUR-LESSE, 28 JUNI 

Verkoeling tijdens een hittegolf is altijd goed, zeker boven 

de 30oC. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van 

druipsteengrotten. 

Vandaag valt dat uitstekend te combineren door een 

bezoek aan een van de mooiste grotten in de buurt, de 

Druipsteengrotten van Han. De kaartjes kosten BFr150, 

maar de collegekaart is goed voor BFr 25 korting pp. 

Want laten we welwezen, het was een tijd voor de €, dus 

bij iedere grens moest er worden gewisseld en daarmee 

geld verspild aan koersverschillen en wisselkosten. 
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Via een trammetje ga je de 

grotten in, om vervolgens 

langs veel stalactieten en 

stalagmieten te worden 

geleid. Met ondergrondse 

meertjes, waarin de stenen 

spiegelen is het iets wat je 

een keer gezien moet 

hebben. De bucketlist was 

iets van “de volgende 

eeuw”, maar deze grot zou 

er zeker op staan. De grot 

van Han heeft verder 

prachtige draperieën: druipstenen in de vorm van hangende 

“gordijnen”. Tijdens de tocht gaat het licht in de 129 m hoge koepelzaal 

uit om met feeëriek licht mooie elementen aan te wijzen. De gids roept 

op om geen misbruik te maken van het 

moment dat het licht uit gaat. Nog 

steeds vind ik dat uitlokking, waar ik 

graag gebruik van maak ☺ 

Verder zijn er in de grotten 

prehistorische zaken gevonden, maar 

die vallen in het niet bij het 

natuurschoon. Neemt weg dat die zijn 

ondergebracht in een museum met de 

veelbelovende naam “Musee du 

Monde”, dat we uiteraard bezoeken, vooral omdat het ook daar binnen koel lijkt. 

 



1976 Fietsen in Benelux en Duitsland  9 

 

De hitte nodigt niet uit tot heel 

veel andere activiteiten, dus los 

van afkoelen in het riviertje de 

Lesse gebeurt er weinig. 

 

 

Uitgang van de grot met de boot 
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Mogelijk vraagt iemand zich af hoe wij onze weg vonden, 

bij gebrek aan iedere vorm van internet en elektronica 

(wat simpelweg nog niet bestond2). Welaan, Nelleke is een 

kaartleester extraordinaire, en ik ben er ook niet slecht in. 

Het enige wat ons tegenwerkte waren de Belgen. In de 

loop der jaren hebben we daar detailonderzoek naar 

verricht. Wandelen is in België goed te doen, mits je rustig 

op iedere kruising stil staat en om je heen kijkt. Anders 

wordt het lastig. De Belg heeft een lichte voorliefde voor 

het bevestigen van richtingborden voor huizen, en dan op 

een hoek van de kruising. De kans is heel groot dat je 

borden gewoon mist omdat je ze in een dooie hoek zitten. 

Nu zijn er ook dorpen waarvan wij vermoeden dat ze groot 

genoeg zijn om een afdeling “verantwoord 

bordenplaatsen” te hebben. Helaas hebben deze dorpen 

dan ook vaak een “afdeling openbaar groen”. Deze zoeken 

verwoed naar plekken om in het openbaar groen te 

plaatsen. Regelmatig wordt dat gevonden op mooie 

plekken rond wegwijzerborden. Dat remt ze niet af: het 

bord is groot, het groen is klein. Deze dorpen ontbreekt het altijd aan een afdeling 

“onderhoud openbaar groen”, dus na een paar jaar is het bord aan het zicht onttrokken. 

Daarom ons advies: ben je de weg kwijt in België, kijk achter boom of struik. Het stilstaan op 

de kruising is trouwens in de loop der jaren steeds hachelijker geworden. 

HAN-SUR-LESSE – BASTOGNE (BASTENAKEN) 60 KM 

We klimmen weer op de fiets en rijden in de hittegolf met temperaturen tot 35oC. Via 

Rochefort, Nassogne en Champlon gaan we naar Bastogne, een rit van 60 kilometer. Tot 

bijna het eind is dat vooral heet en hard werken. Heuvel op was vooral een uitdaging, heuvel 

af was vooral te kort. Dit heeft alles te maken met de tweedimensionale geest van de Belg 

(de Belgenmop was in die jaren een hogere vorm van humor, maar deze is waar). Belgische 

wegenbouwers hebben een eenvoudige, ja, Belgische geest. Adde gij ’n weg van a naar b wilt 

zunne, dan neem-de een liniaal, trekt een streep en bouwt een weg. Hoogteverschillen, 

stijgings- en dalingspercentages zijn irrelevant. Dat is iets voor buitenlanders zoals Zwitsers, 

die niet snappen dat een weg met haarspelden veel langer, en daarmee onverantwoord veel 

duurder is. Bovendien is door een Belgisch hoogleraar statistisch bewezen dat er meer 

weggebruikers uit de bocht vliegen op een haarspeld weg dan op de rechte weg. 

                                                                 
2 Dit is niet helemaal waar, de eerste email was vijf jaar eerder verzonden, maar je had er een hele universiteit 
voor nodig, en dat is niet op de fiets mee te nemen. 
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Aan het eind van de rit komen we er achter dat we weliswaar goed hebben geoefend, maar 

niet onder realistische (Belgische) praktijkomstandigheden. Heuvel af laten we de fietsen 

gewoon gaan onder het motto “pak de maximale snelheid, dat scheelt heuvel op”. Aan het 

eind van de rit, in de afdaling naar 

Bastogne valt op dat we zomaar, via 

de vluchtstrook, vrachtauto’s 

beginnen in te halen. Dan heb je het 

over snelheden van rond de 90 

km/u. Remmen met die snelheid is 

dan niet het slimste plan, wie weet 

of je over de kop slaat. En bij Nelleke 

schuiven door de snelheid de 

contactlenzen opzij, zodat ook het 

zicht nog eens slecht wordt. Dan 

wordt er ook nog een pony voor 

onze ogen plat gereden.  

Kortom, veilig is anders en we zijn 

blij als we op “Camping Communal & 

Chalet de Domaine de Renval” naast 

de fiets staan. De camping is niet de 

wereld, maar een mooie omgeving 

en een klein beekje maken wat goed. 

Bastogne heeft uiteraard een aantal 

oorlogsmonumenten, inclusief tank, 

maar heel boeiend vinden we het 

niet, dus de volgende dag schuiven we alweer een stukje op. 

Een ding hebben we die dag voor de rest van ons leven meegenomen. België is taalstrijd. 

Voor de Vlamingen staan we die dag in Bastenaken. En zo noemen we die koekjes sinds die 

dag. Koek Bastenaken! 

BASTOGNE, ESCH-SUR-SÛRE - 30 JUNI 26 KM  

Ooit van Aldo Parecchini gehoord? Waarschijnlijk niet. We zijn hem 

tegengekomen op de ochtend van deze dag. Niet dat we hem hebben 

herkend, maar hij is er, en net als wij, is hij op de racefiets. Daar houdt ieder 

vergelijk dan ook op. Wij zijn met zijn tweeën, hij hoort tot een groep van 

123 renners. Om precies te zijn het peloton van de Tour de France, dat op deze dag wegrijdt 

uit Bastogne om in de zinderende hitte 209 kilometer naar Nancy af te leggen. 
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Aldo zal vandaag dé overwinning uit zijn carrière halen. Omdat hij als waterdrager in de 

zesde etappe een keer mag van het peloton. Het is in de jaren dat Joop Zoetemelk standaard 

2e in de eindklassering wordt. Dit jaar achter van Luciën van Impe. Het krantenartikel dat we 

hebben bewaard heeft geen oog voor de winnaar. Het kiest voor een foto van nummer 2 en 

3 van de etappe, en vooral de laatste, de Kneet3.  

Onze rit is aanmerkelijk 

bescheidener. Na 26 

kilometer hebben we 

het gezien. Maar dan 

zijn we ook in het 

prachtige Esch-sur-Sure 

op camping “Im Ahl”. 

Prachtig gelegen in een 

meander van de rivier 

en op loopafstand van 

het dorp, met een 

goede bakkerij en een 

supermarktje.  

                                                                 
3 Gerrie Kneteman 
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Onderweg is Nelleke me een keer kwijt. Ik was afgestapt voor de douane, maar die blijkt op 

de grens met Luxemburg het kantoor niet meer uit te komen. De wandeling naar het dorp is, 

zelfs met deze temperaturen, best leuk. 

ESCH-SUR-SÛRE, 1 JULI 

Het vakantieboek heeft een brochure met afbeeldingen van Luxemburgs geld. En hoewel je, 

als gezegd, in 1976 nog bij iedere grensovergang moest wisselen, heeft Luxemburg al 

bedacht dat een echte eigen munt zinloos is. Dus heeft hun munt dezelfde waarde als de 

Belgische frank. Alleen pogingen om Luxemburgse bankbiljetten in België uit te geven wordt 

afgeraden. 
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Het aantal bezienswaardigheden van Esch is 

beperkt, maar absoluut de moeite. Allereerst is 

er de kasteelruïne. Die bestaat uit twee delen. 

Eén op een echte Arden, en, het grootste deel, 

op een rotspunt langs de Sûre. Het kasteel 

dateert uit de 10e eeuw en is in 1795 gesloopt. 

Maar er is nog veel over en je kan er uitgebreid 

rondkijken, en heel veilig want in 1974 is de 

ruïne geconserveerd. De toren er naast, de 

lugturm dateert uit de 15e eeuw.  

Ook is er een oud kerkje “La Chapelle St.Croix” 

uit 1758, waar we verder weinig moois aan 

kunnen ontdekken. 

En verder is er, als je het dorp voorbij rijdt, een 

stuwdam en idem meer. Deze waterwerken zijn 

nog niet zo oud, want de tunnels die het dorp 

ontsluiten en de dam zijn uit het midden van de 

vorige (20e) eeuw. 
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Verder nemen we het besluit dat Frankrijk 

een mooi land is, maar net even te ver weg. 

Door de hitte, en Nelleke d’r blaasontsteking 

pakken we hier de bocht en blijven 

noordelijk van de plaats Luxemburg. 

Hoe dramatisch heet het is, vertelt een krantenartikel.  

Uit de krant: 

voorlopig komt nog geen einde aan de 

hitte met rampzalige economische 

gevolgen. Italianen besluiten massaal de 

Fransen te volgen in vee-slacht, omdat er 

geen water meer is, en hooi te duur wordt. 

In ons land valt de schade mee. Er vliegt 

een militair oefenterrein in de fik en er 

treed massaal vissterfte op. Maar vooral, 

zo besluit het artikel: er is een dreigend 

tekort aan bierflesjes. 
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ESCH-SUR-SÛRE - DIEKIRCH, 2 JULI 26 KM 

DE ANSICHT 

Aan Oma-Vos-Koghee, Huis aan de Vecht k722 Costa Ricadreef 6 Utrecht, Holland 

Beste Oma, We zijn nu in Luxemburg. Het is hier ongelofelijk heet, maar ik denk dat het 

in Utrecht ook vreselijk 

warm is. We fietsen niet zo 

veel, daar is het te warm 

voor. Wel zijn we in de 

grotten van Han geweest. 

De camping waar we nu 

zijn ligt langs de rivier de 

Sûre. Daar zwemmen we 

veel in. Na Luxemburg 

gaan we een stukje 

Duitsland in. Hartelijke 

groeten, 
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Rob en Nelleke 

We rijden vanaf Esch via Heiderscheid en 

Ettelbrück naar Diekirch. Da’s maar 26 

kilometer, maar met gesmolten asfalt heb 

je het al snel gehad. Wel maak ik Nelleke 

blij met de wetenschap dat, als je een 

rivier volgt, je altijd naar beneden rijdt.  

De stad is bekend om die Kirch, de 7e 

eeuwse Saint-Laurent kerk en Diekirch, 

het bier.  

De camping ligt aan de Sûre. Daar kan je 

in zwemmen. Er ligt een dammetje in de 

rivier, dat er voor zorgt dat er een kleine 

stroomversnelling ontstaat. We hadden al 

eens dia’s gezien van Henny en Karin in 

het water, nu is de beurt aan ons. Hoewel, 

het water is zo laag dat het minder spectaculair is. We wandelen naar het duivelsaltaar, een 

rots met toeristische “must” status. Wandelingen zijn hier prima uitgezet, iets wat in die tijd 

in Nederland nog nauwelijks het geval was. 

  



1976 Fietsen in Benelux en Duitsland  18 

 

In het dorp gaan we naar een oudheidkundig museum om de Romeinse 

mozaïeken van de stad te bekijken.  

Sinds het midden van de 19e eeuw heeft men in Diekirch verschillende 

Romeinse vondsten gedaan, waaronder een vrij compleet mozaïek. 

Verder heeft men niet veel van waarde gevonden, alleen wat versleten 

gebruiksvoorwerpen. Men gaat er van uit, onder meer omdat er nogal 

wat brandsporen zijn, dat de Franken naast dappere veroveraars, ook 

bekwame slopers waren.  
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DIEKIRCH – VIANDEN – DIEKIRCH, 3 JULI 25 KM 

Zonder bagage is het fietsen een stuk lichter. Weliswaar hebben we beiden een set 

fietstassen, die lichtgewicht en waterdicht zijn (waar we met deze hittegolf heel blij mee zijn 

 ), maar we zijn goed in het volstouwen. De spullen achterlaten maakt dus een wereld van 

verschil. (Nb. Karrimor was “het” merk op dat moment. Net nadat ik mijn groen/rode set had 

gekocht bedacht iemand dat ze “voor weinig” na te maken waren. Dat was handig voor de 

portemonnee en om ze uit elkaar te houden. De neppers waren oker van kleur) 

En zo fietsen we naar Vianden, 25 km v.v.. Het gerucht gaat dat daar een heel mooi kasteel 

staat. We worden niet teleurgesteld. 

De enorme ruïne, op een hoogte 

van 510 meter, stamt uit de 11e 

eeuw en werd verder 

ge/verbouwd in de 14e en 15e 

eeuw. Het dorp zelf ligt op een 

hoogte van 230 meter, dus de 

ruïne steekt er sterk bovenuit. 

Het hoogteverschil pakken we op 

een aangename manier: we 

nemen de stoeltjeslift. De vraag 

bij ruïnes is vaak: wat ging er mis? 

In dit geval is het geen spannend ridderverhaal. Het kasteel werd in 1820 door de Oranje-

Nassautjes verkocht aan een koopman die het vooral zag als een perfecte stapel 

bouwmateriaal. Hij sloopte alles wat 

los en vast zat en liet een puinhoop 

achter. 

In 1977 kocht de Groothertogelijke 

familie de resten, om direct de 

restauratie op te pakken. Wij waren 

op dat moment alweer aan een 

andere vakantie toe. 

Na het dorp bekeken te hebben, en 

onze voorraad chocomel te hebben 

aangevuld rijden we terug naar de 

tent. 
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DIEKIRCH, 4 JULI 

Er zijn geen sporen gevonden die aangeven dat we alweer de zoveelste dag van de hittegolf 

heel veel meer hebben gedaan dan luieren, lezen en in de Sûre liggen. 

Hoewel, in Diekirch we pakken nog wel een extra wandelroute. 
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DIEKIRCH – ECHTERNACH, 5 JULI 28 KM 

We volgen het Sûre dal en komen 28 kilometer verder in Echternach uit. Luxemburg is zo 

klein, dat alles aan de grens ligt, maar dat geldt zeker voor Echternach, waar de Sûre de 

grensrivier met Duitsland vormt. 

De camping is onze eerste terrascamping in het buitenland.  

Het is leuk om vanuit Luxemburg de grens over te wandelen en 

vanuit Duitsland terug te kijken naar de stad (wandeling “D”). Door 

de geringe fietsafstand blijft er zwaar tijd over en bekijken we de 

plaats dezelfde dag nog. Met de omvang van Echternach is dat niet 

echt een inspanning: Basiliek van de Echternach, processie, 

dorpsplein, winkelstraat en de Sûre en dan heb je het wel gezien. 

Zouden we het vandaag over doen, dan hadden we waarschijnlijk 

lang naar de auto’s staan te kijken (zie ansicht).  
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ECHTERNACH, 6 JULI  

We gaan all-out met wandelen. We pakken 

de grote wandeling door Klein Zwitserland, 

langs Bollendorf en Berdorf met lokaal 

beroemde rotsen in het Labyrinth als de 

Wolfschlucht, de Perekop en Hohlay 
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ECHTERNACH – WASSERBILLIG – TRIER, 7 JULI 34 KM 

We beginnen de dag met de grens over te steken. Met mijn hippie-hoofd verwacht ik 
problemen, zeker omdat daar een hoedje op staat. 
Vraag is dan: is er iets mis met dat hoedje? Het antwoord op zich is nee. Gewoon een hoedje 
van spijkerstof. En petten en hoedjes draag ik als sinds mijn jongste jeugd: mij knar reageert 
slecht op zonneschijn. Nu combineert het dragen van zo’n hoedje slecht met het hard van 
heuvels af fietsen. En dus heeft Nelleke passende maatregelen genomen. Het hoedje is 
voorzien van band. Nu ben ik matig tot niet modebewust, dus dat er alleen rood band voor 
handen was toen ik er over begon heb ik nooit als een belemmering gezien. 
En omdat het een lekker lang stuk band was, kon er een mooie strik in worden geknoopt, die 
direct mijn baard op zijn plek hield. 

Hoewel volkomen functioneel, kennen we nogal wat 
verhalen over Duitse douaniers, die ferm in de ambtelijke 
status schieten bij het zien van Nederlandse hippies. Dus 
voor alle zekerheid begin ik bij de grensovergang bij de 
brug bij Echternach mijn hoedje af te zetten en de tassen 
van de fiets te halen. Er blijkt een ding te zijn waar Zoll 
een nog grotere hekel aan heeft dan hippies: hippies die 
hun fietstassen uitpakken. Met veel autoriteit worden we 
de grens over gecommandeerd. Het is prima, we kunnen 
de tocht vervolgen via Wasserbillig naar Trier. 
We vinden een plek op een camping langs de Moezel. Het 
is een beetje een dump, en niet heel goedkoop, maar je 
hoeft de Romeinse brug maar over en je staat in de stad. 
We doen direct ook een rondje in de stad en kijken vol 
bewondering naar de vele Romeinse oudheden, waarvan 

de Porta Nigra wel heel bijzonder is. Ooit nog omgebouwd tot kerk, en nu weer een 
Denkmahl. Voor een dubbeltje kunnen we ook nog het museum in. Zo’n studentenkaart 
heeft toch wel wat. 
Ook van latere perioden is er veel. Neem nu de Basilika St.Matthias, waar ze sinds de 11e 
eeuw aan hebben gesleuteld.4  

 
                                                                 
4 En ook daarna nog: bij een volgend bezoek is de kerk geheel gerestaureerd en opgeschilderd. 
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TRIER, 8 JULI  

Het blijft heet en droog. Vandaag bekijken we nog een 
reeks kerken en het keurvorstelijk paleis, maar vooral de 
twee badhuizen uit de Romeinse tijd, de Barbara- en 
Kaisersthermen. 
Voor drie DM kopen we een knipkaart waarmee we alle 
oudheidkundige sites kunnen bezoeken. Daaronder valt 
ook het Amphitheater, en dat pak je dan ook maar even 
mee. 

’s Avonds krijgen we ons eerste onweer. 
En uiteraard worden we onvoorbereid  
zeik nat. 
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TRIER - KYLLBURG, 9 JULI  42 KM 

We zijn nu duidelijk op te terugweg, 
maar niet te snel. We fietsen in de hitte 
de forse heuvel langs de Moezel op en 
verlaten Trier. Via Bitburg, Erdorf en 
Wilsecker leggen we de heuvelachtige 
42 kilometer naar Kyllburg af. 
 
De gids omschrijft Kyllburg als “zeer 
schilderachtig gelegen in de zuidelijke 
Eifel op een bergrug, waar de Kyll 
omheen vloeit”. Het enige wat volgens 
ons echt vloeit is ons zweet, want, 
getuige de kaart aan oma, kost het wat 
moeite om de heuvels te nemen om in het “Luft- und Kneippkurort” te komen. 
 
Onderweg zien we de Villa Ortang bij Fliesen. We zijn echte Nederlanders en realiseren ons 
onmiddellijk dat we ook toegang tot deze villa uit de 1e en 2e eeuw hebben met onze 
oudhedenknipkaart uit Trier. 

 
 
In Kyllburg wordt de camping voor een deel bevolkt door gezinnen van Amerikaanse 
soldaten die in Duitsland zijn gelegerd. Niet mis mee als medecampingbewoners, maar wij 
lopen voor het eerst op tegen “mobile homes” die niet, als een caravan, achter de auto 
hangen, maar er bovenop staan. Ok, dan heb je wel een Amerikaanse truck nodig, maar 
daarna is het ook: pootjes uitdraaien en ze staan, waarna je met de truck boodschappen kan 
gaan doen. Ons trekkerstentje valt erbij in het niet.  
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DE ANSICHT 

Beste Oma, Ik ben op dit moment in Duitsland in de Eifel. 

Alles gaat goed met ons, en onze fietsen zijn ook nog heel. 

Het is hier wel zwaar trappen tegen al die bergen op, maar 

als je eenmaal boven bent is het wel makkelijk naar beneden 

(hoewel dat veel korter duurt. Tot op heden is ’t weer 

uitstekend geweest, een keer hebben we een regenachtige dag 

gehad., maar verder is het bloedheet. Ik hoop dat alles goed 

met u gaat, groeten uit Kyllburg, Rob en Nelleke. 

KYLBURG, 10 JULI 

Je fietst niet zomaar zo’n heuvel op, dus we besluiten nog een dag te blijven. We gaan naar 

Malberg, een kilometer verderop, maar hebben niet de moeite genomen er een kaart te 

kopen of een foto te maken. 
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KYLLBURG – MALMBERG – SEFFERN – PRÜM, 11 JULI 32 KM 

Prüm wordt gekozen omdat het op de route ligt. De 

ANWB gids uit die tijd denkt daar duidelijk anders over: 

”Deze districtshoofdstad, gelegen aan de zuidelijke helling 

van de Schnee Eifel en omgeven door een krans van 

beboste bergen is zowel voor zomerverblijf als voor 

wintersport gezocht. Bij het station vernauwt zich het 

Prümtal en krijgt daar een schilderachtig karakter.” 
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Het zal niemand verbazen dat het dorp wordt doorsnede door de rivier de Prüm. Het is een 

oude stad, waarvan de abdij al in 721 werd gesticht. Dus ja, er staan wat oude kerken en er 

is een oude school, die beide degelijk Duits zijn gebouwd. 

We eindigen op de Waldcamping. Een typisch familie terrein met “activiteiten”. Hoewel dat 

nooit zo ons ding is geweest, doen we deze keer mee aan een dropping. Dan zie je wat van 

de omgeving en je spreekt nog eens iemand. 

Dat “je ziet nog eens wat” valt tegen. Wij zijn de enigen 

die niet al 100 jaar op deze camping komen. De anderen 

kijken een keer om zich heen en lopen dan in straffe 

mars terug naar de kantine. Ik heb daar bewondering 

voor, vooral voor de vrouw die het op naaldhakken 

doet. 

Minder is het moment waarop ik mij met een sportieve 

val op een slaapzak voor de tent laat ploffen, waarna ik 

er achter kom dat mijn leesbril er onder ligt. En hij was 

nog wel zo mooi rond!!!  
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PRÜM, 12 JULI 

Met zo’n mooi Duits regelement, grondig in het Nederlands vertaalt, kan je alleen maar nog 

een dag blijven…  
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Daarbij bekijken we de stad nog eens extra. Het is niet onaardig, maar de reden om hier de 

komende 100 jaar onze vakantie door te brengen en de dropping techniek te vervolmaken 

kunnen we niet ontdekken. Dus bereiden ons voor op het verlaten van Duitsland en terug te 

keren naar België.   
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PRÜM – LOSHEIMERGRABEN – WÉVERCÉ –  CHAMPAGNE, 13 JULI 43 KM 

Het belangrijkste 

nieuws voor ons 

wordt weer 

getekend door 

Wibo. De hittegolf 

loopt op zijn eind.  

Verder is het een kwestie van de grens over en onze marken 

omwisselen in francs. Champagne is ook weer zo’n stop 

“omdat-ie er is”. Wat de Ardennen aan natuurschoon te 

over hebben komen ze aan architectuur te kort. De dorpjes 

hier in Wallonië zijn donker, plomp en lelijk. 

Maar Champagne ligt bij Robertville. Ook dat voldoet aan de 

omschrijving van dorpen uit Wallonië, plaatsen die namen 

van mij of familieleden hebben, die fascineren me. En in het 

geval van deze ville is er dan ook nog eens een mooi 

stuwmeer. Naast Esch, heb ik eigenlijk verder nog nooit een stuwmeer gezien. En daar 

voorziet deze plaats ruim in. 

 

CHAMPAGNE, 14 EN 15 JULI 
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We blijven nog twee dagen in de buurt, want er valt veel te wandelen. Een van de 

wandelingen gaat langs de Burcht van Reinhardstein, de hoogst gelegen burcht van België. 

Niet dat we speciaal voor de Burcht gaan, we bezoeken hem niet eens, maar hij ligt in een 

natuur- en vogel reservaat.  

  

Bovendien geeft het wandelen door Robertville ons de gelegenheid om inkopen te doen 

voor ons eten, dat we trouw maken op ons eenpits gasstel. Laat ons duidelijk zijn, die 

rijstbuiltjes gebruiken we nooit meer. De plaatselijke bolletjes waren wel weer prima. 
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Een heel ander verhaal is dat van de wandeling rond het stuwmeer, die ik in gezwind tempo 

twee keer heb gedaan, en passant heb ik daarbij ook nog bijna de triatlon uit gevonden. En 

in alle eerlijkheid, dat was niet “gans voluntair” zoals onze zuiderburen zouden zeggen. 

Wat wil het geval. De temperatuur is aan het dalen, maar het is nog steeds warm. Dan kan je 

besluiten om een stuwmeer heen te lopen, maar hoe je het ook wendt of keert, onderweg 

krijg je dorst. Meestal lossen we dat op met pakken melk en chocolademelk, maar vandaag 

doen we het luxe. Bij de Barrage de Michelle (lees: het bruggetje over het meer) veroorloven 

we ons een terras om wat te drinken. Na de laatste slok is de vraag wie er afrekent. Het 

antwoord is pijnlijk: beide portemonnees liggen nog in de tent. Dus zit er niet anders op dan 

dat ik even terughol 

naar de tent, terwijl 

Nelleke zich 

bekwaamt in het 

ongemakkelijk terras 

zitten. 

De kortste weg is 

natuurlijk over het 

water, maar ondanks 

mijn vele 

zwemtraining is het 

duidelijk dat hollen 

heen, en fietsen terug 

de snelste optie is.  

En zo duurt het nog 
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jaren voor de kwart triatlon van Robertville een echte evenement wordt (de BelMan).  

Tot slot gaan we ook naar een biologische 

must, het Hautes Fagnes of Hohes Venn. Ik 

ben bezig af te studeren op de ontwikkeling 

van veen (palynologie), dus een bezoek aan 

het mooiste veen van België kan niet 

uitblijven. Het valt erg tegen. Inmiddels is het 

echt nat, en een goede wandeling kunnen we 

niet vinden. Ten tot slot worden de foto’s ook 

drie keer niets. Veder hebben wel lol, maar 

het is duidelijk dat de vakantie op zijn eind 

loopt. Nog een Ardennen etappe, en dan is 

het tijd voor de ritten naar huis. 

 

 

  

https://www.belman.be/
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CHAMPAGNE - ROBERTVILLE - FRANCORCHAMPS – SPA – LA REID – REMOUCHAMPS, 

16 JULI 40 KM 

De kaart naar oma Vos is helder: niets aan de hand, we zijn op weg naar huis. Toch zijn er 

wat aardige dingen onderweg. 

Allereerst is er de “Nationale Rondrit”, het race circuit van België. Met mijn zwemvriendjes 

ben ik er al eens geweest. Door illegaal over een hek te klimmen hebben we een stukje van 

de 24 uur van Francorchamps gezien, en daarmee direct voor de rest van mijn leven 

voorzien in de potentiele behoefte om naar autoracewedstrijden te gaan. 
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Een foto van Nelleke als de eenzame fietser op zo’n circuit heeft dan wel weer wat. 

 

 

Daarna fietsen we door naar La Reid. Het bijzondere van La Reid is dat hier het enige 

Belgische bergriviertje stroomt. Maar dat realiseren we ons ook niet als we er door rijden. 

Waarvoor het ons opvalt is dat het niet gebruikelijk Waals lelijk is, maar dat er 

vakwerkschuren staan.  
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Na La Reid is er voor mij nog een bijzondere stop. Mijn ervaring met het grote en woeste 

buitenland is zéér, zéér beperkt. Maar ik ben er geweest. Sterker nog, mijn eerste ervaring 

was een dagje naar Spa en Luik. Van die dag is nog een foto dat ik echt spawater probeer. 

Ook na de 2e poging: wat is dat smerig. 

 

DE ANSICHT  

Beste Oma, We zijn nu in de Belgische Ardennen in Remouchamps. We hebben hier de 

grotten bezocht. Morgen gaan we naar Luik, daarna gaan we naar Zuid-Limburg, waar 

we een paar dagen blijven. Dan gaan we in twee etappes terug naar Utrecht. Zodra ik in 

Utrecht terug ben bel ik u op. Verder gaat alles uitstekend, de fietsen doen het nog steeds 

goed. Ik hoop dat bij U alles baar wens gaat. Groeten uit België, Rob + Nelleke 
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Door Remouchamps stroomt de rivier de Amblève. Daarlangs ligt, heel idyllisch, de camping 
Internationaal, met uitstekende toiletten en wasgelegenheid. Echt de plek voor de laatste 
dagen van je vakantie. Althans, zo voelt het in theorie. De werkelijkheid daarentegen… 

 
Zonder enig enthousiasme worden we ontvangen. Ja er is nog plek, maar niet te veel en 
specifiek maar weinig voor “ons volk”. Kortom, we worden geparkeerd tussen de toiletten 
en de vuilcontainers, naast de bijen en wespen. Zicht op het pad over de camping hebben 
we niet, daar staat een Belgische sleurhut. Maar goed, de tent staat en in ieder geval is er 
dat goede toilet. Rechts wasgelegenheid voor mannen, links voor vrouwen en daar tussenin 
een stuk of 12 toiletten. Ik schuif er bij een naar binnen, maar voor ik de broek open heb 
wordt er als een gek op de 
deur gebonsd en veel 
Waals geblèrd. 
Toch maar even 
polshoogte nemen lijkt dan 
de enige optie. De brulboei 
blijkt de madam van de 
sleurhut voor ons. Die 
heeft de ongemarkeerde 
toiletten verdeeld in 
“hommes” en “kuites” en 
begint een neighbourhood 
watch als iemand van haar 
ideaalbeeld afwijkt. Ik blijk 
een hokje teveel naar links 
te zijn binnengestapt. Ik 
vraag in algemeen 
beschaafd Nederlands wat ze bedoelt, en of ze ook Vlaams spreekt, maar dat helpt niet. 
Schuimend verdwijnt ze.   
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REMOUCHAMPS, 17 JULI 

Het plaatsje is, tot verdriet van onze 
Waalse buurvrouw, te leuk om direct door 
te rijden. En in feite hebben we ook 
helemaal geen last meer van ze. Ik 
vermoed dat ze in de sleurhut nog een tijd 
na heeft staan te schuimen over de 
goddeloze zondige hippies5. 
Voor haar jonge kinderen is dat natuurlijk 
heel spannend en al gauw ziet het er naar 
uit dat we vanuit de sleurhut 24/7 in de 
gaten worden gehouden. Nu kan je je daar 
druk over maken, of denken “Give the 
public what it wants”. 
Dus als het tijd wordt om de Amblève in te 
stappen en ik weer twee gezichten naar 
me zie gluren bedenk ik dat mijn broek 
laten zakken wel ongeveer is wat ze nodig 
hebben. De effecten zijn zonder meer 
boven verwachting.  
 
De jochies slaan meteen alarm, en, tot 
mijn verbazing slaat de Waalse 
onmiddellijk beide kinderen omdat ze 
naar een naakte vent staan te kijken, die 
zijn zwembroek al 
aanheeft voor 
iemand kan 
reageren. De bluf 
werkt.  
 
Ze durft het niet aan 
een publieke rel te 
beginnen een sluit 
de ramen volledig af 
tijdens ons verdere 
verblijf om verder 
zicht op Sodom en 
Gomorra onmogelijk 
te maken. 

 

                                                                 
5 Deels is dat correct. Wat goddeloos betreft heeft ze een punt. Zondig? We waren nog niet getrouwd, en in 
een deel van de samenleving kon dat echt nog niet. Hippie? Eventueel hipster avant la lettre, maar dat ze dat 
niet zag aankomen is niet verwijtbaar. 
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In Han hebben we voor het eerst druipsteengrotten gezien, en we kunnen er kort in zijn. We 

vinden dit leuk en willen er graag meer van zien. Die gelegenheid komt nu. Ook deze plaats 

heeft grotten en eigenlijk zijn die nog mooier. Beginnend met een wandeling, en dan met 

een boot verder.  
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REMOUCHAMPS – AYWAILLE – LUIK – JUPILÉ SUR MEUSE, 18 JULI 37 KM 

Het weer stopt er mee, en wij ook. De 
eerste plaats die we doorrijden noem 
ik onmiddellijk Alliwallië en dat is 
nooit meer over gegaan.  
Nelleke herinnert zich alleen een 
smakelijk broodje vlees onderweg, 
waar we alle twee een onsmakelijke 
voedselvergiftiging van oplopen. Na 
over onze nek gegaan te zijn fietsen 
we door de regen naar Luik. Veel zien 
we er niet van.  
Het vinden van een camping met de 
fraaie naam “De la Plaine de Jeux de 
Fayenbois” is redelijk snel gebeurd. 
Het vinden van de beheerder loopt 
stroever, het praten met de man 
stroefst. 
Hij is een principiële Waal, zo eentje 
die liever dood valt dan Nederlands te 

spreken. Ik daarentegen ben een 
school drop-out als het om Frans gaat. 
Na veel heen en weer gebaren worden 
we het er over eens dat ik geen 
Nederlands spreek, en ivm zijn tere 
ziel, ook zeker geen Frans. Maar als hij 
mijn Nederlands omzet in het (geen) 
Engels en ik zeer Frans “Oui” antwoord 
komen we er uit. 
 

Het resultaat, en daar gaat het maar 
om, is dat we een plek hebben om te 
tent op te zetten. 
Vanaf Jupiler kan je dan naar beneden 

naar de stad kijken. We hebben eigenlijk verder 
niet veel fut, en komen niet verder dan de 
plaatselijke friteszaak binnen stappen. 
Ik weet niet waar ik het vandaan haal, maar ik pak 
onze resterende franken en geef die aan de man 
achter de balie en zeg: morgen gaan we weer naar 
huis, dit is wat we over hebben, wat kunt u ons 
bieden?  
 

Gerechtshof in Luik 
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Hij plaats ons achter een tafel en serveert een buitengewoon smakelijke biefstuk met frites. 
Dus mocht iemand de illusie hebben dat dit verhaal rascistische trekjes richting les Wallons 
vertoond, dat is zo, maar deze man is een positieve uitzondering. 

JUPILER – VISÉ – MAASTRICHT – GULPEN –WIJLRE, 19 JULI 46 KM 

 
Met onze laatste fles Belgische melk in de 
bagage fietsen we terug naar Nederland. We 
“hebben er zin an”. Doel vandaag is de 
Panorama camping in Gulpen. 
Daar hebben we in 1974 een prima week 
gehad: de “Limburg” week van onze biologie 
studie, waar we een aantal dagen door het 
Limburgse landschap zijn gebanjerd om op de 
Nederlandse flora uit ons hooft te leren. 
Nelleke deed dat zeer succesvol, en ik bijna… 

 
Die week brachten we de avonden en nachten door op de genoemde camping. Die had als 
nadeel dat je die “pleuris” heuvel op moest, wat zeker voor de kroegtijgers ’s avonds na een 
bezoek aan het fameuze café de Kroon een uitdaging was (Waar Rob te boek stond als de 
“chocomellenman”). Maar als je eenmaal boven was, kon je prachtig uitkijken over het 
Limburgse landschap. 
Helaas, Limbo’s blijken soms ook een vuig en onbetrouwbaar volk. Waar ze in het 
voorseizoen graag een 200 tal studenten huisvesten, zien ze het volk op een doordeweekse 
vakantiedag in het hoogseizoen voor geen meter zitten. Zelfs mijn bewijs van goed 
kampeerderschap en de enorme lege ruimte die ik ze weet aan te wijzen kunnen ze niet 
vermurwen. Er komen geen hippies op de camping, tenzij onder het toezicht van een sigaar 
rokend hoogleraar. En daar we der Alte Frits niet weten te produceren komen we er niet op. 
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En zo rijden er, in een aanzienlijk hoger tempo dan we gekomen zijn van de berg af richting? 
Tsja, in welke richting eigenlijk. 

 
Via de ANWB hebben we een aantal (toen nog gratis) reisgidsen. Na wat zoekwerk komen 
we uit op Wijlre. 
Zo erg is het ook niet: Gulpen heeft tenslotte niet zo veel, of het zou hun bierbrouwerij 
moeten zijn. Nu heb ik niets met bier, maar zelfs wat dat betreft is Wijlre een betere keuze. 
Hun Brand brouwerij is veel indrukwekkender. 
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De camping, Schoonbron, is trouwens ook helemaal 
niet verkeerd. Het is een ex-Natuurvrienden camping, 
en die hebben geen moeite met anders gekleden en 
begroeiden. 
 
De camping is een oude boomgaard, en ligt vlak bij het 
riviertje de Geul. De flora is en blijft fantastisch met 
anemonen en boterbloemsoorten die alleen in Zuid 
Limburg voorkomen. En wilde orchideeën uiteraard.  
Eigenlijk is het hier zo mooi wat we besluiten drie 
nachten te blijven. 
 
Het feit dat je er prima Limburgse Vla kan kopen was 
niet doorslaggevend, maar heeft zeker een rol van 
betekenis gespeeld. 
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VALKENBURG, 20 JULI 12 KM VV.   

 
Als je toch een fiets hebt, is het best leuk een dagje 
naar Valkenburg te gaan. Want allereerst is het een 
hele oude stad, en daarnaast hebben ze een aantal 
leuke dingen voor beginnende toeristen. 
Het meest beroemd zijn natuurlijk de 
mergelgrotten. Maar de grendelpoort waar je langs 
loopt als je de stad in gaat, mag er ook zeker zijn. 
 
Na onze ervaringen met druipsteengrotten zijn we 
ook wel nieuwsgierig naar kunstmatige grotten. 
Bovendien geeft het ons de gelegenheid nogmaals 
alle Waals sprekenden, en in het bijzonder de 
Fransen te vervloeken. 
Want wat is het geval? Paleontologie is een bijvak 
van de biologie, vooral Rob is er erg in 
geïnteresseerd.  
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Nu heeft Nederland niet heel veel te bieden. Hier en daar is een onderdeel van een 
mammoet gevonden, maar verder beperkt het zich vooral tot afdrukken van fossiele 
schelpen, al zie je in trottoirbanden en vloeren van winkelcentra nog wel eens resten van 
inktvissen. Eén keer is in ons land een schedel gevonden van een heuse dinosaurus, de 
mosasaurus. Rond die tijd was de heer N.B., een befaamd Frans oorlogsmisdadiger, van 
mening dat hij Nederland moest bezetten. Bij het zien van de schedel bedacht hij dat 
mevrouw Bonaparte dat misschien wel een lollig ding vond voor op een bijzettafeltje.  
Maar die had, in tegenstelling tot manlief weinig op met zo’n lompe bottenmassa. De juiste 
oplossing zou nu geweest zijn om de oorlogsbuit aan de oorspronkelijke eigenaren terug te 
geven.  
Echter niets van dat alles, het staat nu in een museum in Parijs tussen allerlei dingen waar ze 
ook geen recht op hebben. 
In ieder geval is dit alles reden geweest om in de gemeentegrot van Valkenburg een 
reconstructie van de Mosasaurus  uit te houwen. En mocht dit een realistisch beeld zijn, dan 
is direct verklaard waarom het beest is uitgestorven. 

 
 



1976 Fietsen in Benelux en Duitsland  50 

 

Nu we er toch zijn nemen we direct 
de andere grot ook maar mee, 
het grottenaquarium van 
Valkenburg. Een grot die veel 
reclame voor zichzelf maakt. 
Niet ten onrechte, als is de 
omschrijving van Libelle 
(damesblad) wel heel 
sensatiebelust.  
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WIJLRE, 21 JULI 

De laatste dag blijven we in het dorp. Wandelen d oor de natuur en een paar 
kaarten kopen van de hoogtepunten van de omgeving. Die zijn er nauwelijks, en 
zeker niet in kleur. Maar goed, de twee die er zijn kopen we alle twee, en een 
foto van een konijntje, wat dat geeft de verzameling nog een beetje kleur . 
We eten bij de Chinees “Lotus”, bij afrekenen krijgen we een bonnetje uit 
Helmond. Dat bevestigt het: een waardeloze Chinees. Dus ben je bij de Limbo ’s: 
eet vla!! 
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WIJLRE – ARCEN, 22 JULI 87 KM. 

Vandaag blijven we in Limburg, 
maar verlaten het heuvelachtige 
zuiden en vertrekken naar de kop 
van de provincie. Voor ons doen 
is het een aardige rit, die van 
Schoonbron via Kunrade, 
Heerlen, Brunsen, Tundderen 
Sittard, Roermond en Venlo naar 
Camping & recreatieoord “Klein 
Vink” rijdt.  

We moeten het 
afkloppen, 
want we 
hebben weinig 
pech gehad, 
maar vandaag 

is het tijd voor onze tweede lekke 
band. Met de vulkaniserende plakkers 
is het gelukkig zo geregeld. 
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Klein Vink is, maar dat merken pas jaren later, een koploper op het gebied van modern 
toerisme: meer attracties, meer evenementen, echt personeel en een hygiënisch terrein. 
Kortom, de eerste stap naar de glamping, maar, evenals de campingsmoking komt dat woord 
nog niet eens in onze nachtmerries voor, laat staan ergens in het taalgebruik. 

ARCEN – EDE, 23 JULI 83 KM 

 
Evenals de vorige rit is dit een aardig eind. Los van wat ongemak is het verder een luie dag. 
Het ongemak is de 3e lekke band, en een stel hufterieke Amerikaanse militairen. Zij lopen in 
principe als pronkstuk mee in de 
vierdaagse van Nijmegen, maar liggen 
op het fietspad en als goed 
bezettingsleger verdommen ze het opzij 
te gaan voor het verkeer. Het is duidelijk 
dat deze, met excuus voor mijn 
Utrechtse achtergrond, stelletje 
“achtelijke gladiole” dit ongestraft 
kunnen doen en ons dwingen om ons via 
de wandelaarstoet een weg naar 



1976 Fietsen in Benelux en Duitsland  54 

 

Gelderland ten banen. 
En daarmee komen  we bij het “verder 
lui”. In Bergen beginnen we met een kop 
koffie in Café de Viersprong, dat voor de 
Waalse bezoekers een Franse naam 
draagt voor het betere thuisgevoel zo ver 
over de noordelijke grens. 
Vervolgens hoeven we ons ook niet druk 
te maken over de vraag die iedere 
kampeerder zichzelf altijd stelt: krijg ik 
mijn tent droog omhoog? 
We logeren namelijk bij (aanstaand 
schoon)moeder Jos, die allang blij is dat 
haar dochter andermaal een tocht met 
den barbaar heeft overleefd. Ze staat er 
op ons prima te verzorgen. Huize Sans 
Rancune werd toen nog omgeven door 
een hek van gaas, waardoor het uitzicht nog beter was. Een huis met veel ruimte, ook voor 
de moegestreden fietsen. Een huis dat later nog bij elkaar gehouden werd door een 
boekenkast, maar dat is een heel ander verhaal. 

EDE – UTRECHT, 24 JULI 45 KM 

Het is de laatste dag, en we rijden via onze “oefenroute” naar huis, wat natuurlijk wel heel 
overzichtelijk is. Daar kunnen we de balans opmaken. De eindconclusie is dat we veel kleine 
stukkies hebben gereden, omdat we anders weggesmolten zouden zijn, maar het 
eindresultaat mag er best zijn. 

 
En zo eindigt de vakantie op de etage op de 
Weltevredenstraat in Utrecht, of liever: bij de 
Chinees!!!  
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DE BIJLAGEN 

ZUIVERE WETENSCHAP 
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DE ROUTE OLD SCHOOL & NEW SCHOOL 
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