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2 JULI: TIEL – RAMBERCHAMPS (GERARDMER) – 660 KM. 

01.25 uur. Ik wordt wakker. Wendy wordt afgeleverd door Karin, Rene en Mazzi. Ze is naar 

de verjaardag van Arnoud geweest en heeft haar schooldiploma opgehaald. Ze zien er blij 

uit, ik ga weer naar bed! 

04.00 uur. Ik word weer wakker. Nu is er geen ontkomen meer aan, we moeten op vakantie. 

04.45 uur. We hebben ontbeten en zijn klaar om te vertrekken. Wendy bedenkt dat ze haar 

paspoort is vergeten. Even overwegen we naar huize Evertse te bellen, maar gelet op regel 1 

van dit verslag zien we er maar vanaf. Nelleke heeft een kopie van het ding en een korte 

speurtocht op het net leert dat we alleen Schengen-landen bezoeken. De sleurhut wordt 

aangekoppeld en we geven gas 

richting Duitsland.  

Kenners van de cartografie van 

Europa zullen er mogelijk op 

wijzen dat dit een weinig om is 

als je naar Frankrijk wilt. Zij 

hebben dan gelijk, uitgaande 

van het principe van de 

vogelvlucht. Wie het probleem 

benadert vanuit het 

gezichtspunt ‘vertraging 

wegens werkzaamheden’ komt 

nu tot de conclusie dat 

Duitsland verreweg het 

soepelst is. De Belgen zijn er niet alleen in geslaagd de Kennedytunnel dicht te doen op het 

drukste moment van het jaar, ze hebben in het kader van het planmatig wegenonderhoud 

ook Luik – Luxemburg en de snelweg die diagonaal door het land gaat flink versmald wegens 

“werken aan de weg”. 

Via Duitsland gaat het echter heel 

snel. Voor we het weten (al was het 

alleen maar omdat reispilletjes en 

slechte nachtrust zorgen voor een 

diepe coma) staan we aan de oostkant 

van de Vogezen. Daar is het een korte 

bocht door de tunnel van Saint Dié en 

we staan bij de camping. 

In het kader van de Europese 

eenwording blijkt ook die tunnel dicht 

wegens onderhoud. We maken dus 

wel een bocht, maar nu over de 
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bergen, en dat is een stuk lastiger. 

In Ramberchamps vinden we een plaats op camping Les Sapins (Hebben ze lang over 

nagedacht, totdat iemand om zich heen keek en ontdekte dat er uitsluitend sapins te zien 

waren.) Een goede camping, met alle voorzieningen en medium druk. 

Naast een wandelingetje naar het meer, dat 200 m verderop ligt doen we die dag niets 

meer. Dat komt onder meer door het weer. Om deze regen hebben we niet gevraagd. 

3 JULI: VOGEZEN 

Om er zeker van te zijn dat ik niets mis, begin ik met een duikje met de nieuwe camera in 

Gérardmer. Het onderkomen van de plaatselijke duikclub is dicht. Er staat wel een bord dat 

ze morgen open zijn. Het duiken is prut, maar ik vang een baarsje met de camera en dat is 

natuurlijk altijd leuk. 

Boven water kijk ik nog even naar de club. Er zijn nu wel mensen. In mijn slechtste (en 

enigste) Frans vraag ik naar de mogelijkheden. Als ik CMAS ben, en gekeurd en in het bezit 

van 12 € dan mag ik mee doen. Die 12 € moet ik dan wel achterlaten… Alleen mijn 

voorlichter is er dan niet, dus ik zal het nog een keer uit moeten leggen. Ik zeg in ieder geval 

toe langs te komen. 

Terug op de camping besluiten we hele andere dingen te gaan doen. We stappen in de auto 

en doen een toeristische route. Eerst langs de Roche de Diable met een fantastisch uitzicht 

over Longemer en daarna een 

wandeling naar de Route des 

Crêtes bij le Tanet. Als we weer 

bij de auto terug zijn hebben 

we honger. Bij het Gazon du 

Faing is nog steeds de oude 

herberg. We gaan er lunchen. 

Nu bestaat een echte franse 

lunch uit warm eten, dus dat 

wordt bunkeren. De omeletten 

zijn van het menu verdwenen, 

nu kunnen we kiezen uit 

“Aardappel speciaal” en “Zure 

kool”. Nelleke herinnert zich de 

zure kool van de vorige keer, dus de keuze valt op de “Aardappel speciaal”. Na een 

voortreffelijke salade volgt… jawel de zure kool. Voor mij is het een first (“toen” had ik de 

omelet) en het bevalt goed. Het is even wennen aan de kaas die ze er overheen hebben 

gesmolten, maar dat ligt me wel. Wendy en Nelleke vinden het niks, maar met de salade 

vooraf, en het extra brood weet iedereen zich wel te vullen. 
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Na het eten gaan we naar de 

rand van het Gazon du Faing. 

Naast de herberg, langs het pad 

naar de top, staat een groep 

koeien. Ze zijn voorzien van 

koeienbellen en alleen daarom al 

niet te missen. Wendy vraagt of 

ze niet zo’n bel mee kan nemen. 

Even ben ik haar kwijt, en jawel, 

ze blijkt inmiddels tussen de 

koeien te staan. Ze staat er zelfs 

een over zijn neus te aaien. 

Gelukkig laat ze de bellen 

hangen. Eenmaal boven blijkt het hard te waaien, maar verder is het uitzicht prachtig: via de 

Rijnvallei zie je in de verte het Schwarzwald liggen. Ook is het leuk om weer eens op de plek 

te staan waar ik mijn afstudeer onderwerp heb gedaan. 

De wind en de kou nodigen niet uit om lange wandelingen te maken. We stappen daarom 

weer in de passaat en rijden via de Route des Crêtes verder en dalen uiteindelijk af naar 

Colmar. 

We doen er wat 

boodschappen en lopen door 

de oude binnenstad met zijn 

vakwerkhuizen. 

Wat ons opvalt is dat er veel 

afbeeldingen van het 

vrijheidsbeeld staan. Een 

nadere bestudering van een 

bord leert dat de ontwerper 

van het beeld hier vandaan 

komt. 

Verder is het er druk, op 

sommige punten kan je over 

de hoofden lopen…. En het is nog niet eens hoogseizoen. Via de bergen gaan we weer terug. 

Even voor, en in Munster zien we groepen ooievaars. 

4 JULI: VOGEZEN  

Ik begin mijn dag met een duik. Op zich niet zo bijzonder, maar vandaag wel. Want ik duik 

met de blije kikkers van Gérardmer. Onmiddellijk nadat ik me heb gemeld wordt er een joch 

opgedoken die een soort van Engels spreek. Ik hoef dan alleen mijn 2e ster nog te laten zien, 

de 12 € betalen en mijn naam op te geven. Ik maak het ze makkelijk: “Je suis Robèèr”. 
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Daarna wordt het lang 

hannesen met apparatuur. 

Het is een echte club, dus 

dat heeft tijd nodig. Wel is 

de vraag waar ik mee duik. 

Ik vertel dat ik een 10 en 

een 12 “bloque” heb, maar 

de 12 is half vol. Pas de 

problème, gooien ze wel 

even vol. Drie kwartier later 

moeten we ons melden op 

het grasveld bij de drie 

boten die de club rijk is. Per 

boot gaat een 

zuurstofkoffer en een extra 5 liter aan boord. Dan volgt de indeling. Die was door het 

ontvangstcomité keurig voorbereid, maar de duikleider heeft hier geen boodschap aan. 

Zeker niet als hij de naam Robèèr ontdekt. Hij kent de leden en weet dat deze naam niet 

voorkomt. Krachtig wordt ik van de lijst geschrapt. Door ervaring weet ik dat ik mijn mond 

moet houden. De duikleider is aan het indelen, en niemand stoort hem hierbij. Als alles 

geregeld is, stap ik naar de man toe. Ik wijs op de krassen op het papier en zeg dat ik Robèèr 

ben. “Non” zegt de duikleider zelfbewust: “Vous êtes le moniteur Hollandais”, waarna hij me 

als een speer indeelt bij 2 ervaren duikers. Met de boot scheuren we naar de overkant van 

de plas. Ik vind het bootje tamelijk vol, en vraag me af hoe ze dit straks gaan doen met 

omhangen van apparatuur 

en overboord gaan. De 

werkelijkheid is 

ontluisterend. Men kwakt 

zijn set overboord en 

zwemt dan naar de kant op 

een plek waar je kan staan. 

Daar wordt alles 

omgehangen en de duik kan 

beginnen. Op zich geen duik 

om te onthouden, maar het 

was fun. Na afloop worden 

de flessen weer 

binnengehaald door de 

duikleider en wij klimmen aan boord. Ik doe eerst mijn vinnen uit, en klim daarna het trapje 

op. Dat blijkt tegen de plaatselijke regels, je moet met vinnen en al aan boord klimmen. Ze 

beginnen tegen me uit te varen, maar dan dringt het tot ze door: “Je suis le moniteur 

Hollandais”, en daar ga je niet mee in discussie! 
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Aan de kant mompel ik dat extra lucht de rest van mijn vakantie wel leuk zou zijn. Geen 

probleem, even later is mijn fles opnieuw gevuld. Na het schudden van vele handen, 

waaronder die van een Belg uit Kortrijk, en het verkrijgen van een stempel in mijn logboek, 

ga ik weer naar de tent. 

Na de lunch stappen we weer in de auto om naar “een” kasteel te gaan. Alleen mijn 

zonnebril ben ik kwijt. Toch nog even langs de blije kikkers, je weet maar nooit. En jawel, een 

rondje handen schudden later ben ik weer in het bezit van mijn 1e zonnebril op sterkte. 

De auto brengt ons in een hoog tempo naar Haut Koenigsbourg. Evenals in Vianden hebben 

ze hier een ruïne weer helemaal opgeknapt. Het is weer een prachtig slot geworden, volledig 

gemeubileerd en voorzien van allerlei wapens. Nelleke besluit dat het kasteel in de top drie 

valt van de mooiste kastelen die we ooit 

hebben gezien. (1: Malborg in Polen, 2: 

Vianden?). Ik weet dat niet zo precies, in 

Tsjechië hebben we even onder Praag 

ook een prachtig kasteel gezien en ook 

Carcassonne is formidabel. In ieder 

geval is het prachtig en ben je zo een 

paar uur onder de pannen voordat je 

alles hebt gezien. Alleen het restaurant 

is puin. Een dubbele espresso, koffie 

melk en een grote koffie eindigt in 3 

espresso’s en een grote koffie. De 

beloofde melk komt nooit. Uit 

dwarsheid parkeer ik een ijshoorntje in 

een kaars…  

Na het bezoek lopen we nog even langs 

de ruïne die aan de andere kant van de 

heuvel staat en daarna is het tijd om 

naar huis te rijden. Nelleke besluit dat 

we via de Rijnvallei rijden. Ik vind alles 

best, en zo komen we op de rondweg rond Colmar. Hier zijn ze net een vrijheidsbeeld aan 

het neerzetten. Dat wordt natuurlijk weer fotograferen! 

Hoewel het weer inmiddels is opgeknapt, hebben we de Vogezen nu wel weer even gezien. 

Morgen is het tijd voor Chateauneuf du Pape! 

5 JULI: GÉRARDMER – CHATEAUNEUF DU PAPE 

We staan vroeg op. De voortent hebben we gisteren al neergehaald. Alleen de koepel van de 

meiden is zeiknat. Ik frommel hem in de disselkast en we kunnen weg. Het eerste stuk is 

dramatisch. We moeten bijna 90 km secundair voor we bij de snelweg zijn. Dat doen we met 

nog geen 50 km/uur. Daarna gaat het hard. Rond de Ardèche is het waardeloos weer, daarna 
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knapt het op. Aan het eind van de dag komen we bij Chateauneuf du Pape. We hebben geen 

boodschappen, dus het verblijf is van korte duur. Onmiddellijk nadat we de tent en caravan 

hebben opgezet rijden we naar een hyper in Orange. Verder is er die dag weinig spannends 

te vermelden. 

 

 

6 JULI: CHATEAUNEUF DU PAPE 

Het is waardeloos weer. Het meest opvallende is het vervellen van de krekels die zich 

vasthechten aan de tent. Het 

slechte weer nodigt niet uit om 

verder veel te doen. 

Kortsluiting in een lampje in de 

caravan zorgt er voor dat de 

zekeringen in de caravan 

doorslaan. Nu ontstaan er 2 

problemen. Waar zitten de 

zekeringen en waar vind ik 

nieuwe om ze te vervangen. 

Het eerste los ik op door de 

bedrading te volgen door de 

caravan. Het 2e heeft meer 
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voeten in de aarde. Een gesprek met oma van de camping levert een adres op. We moeten 

naar de Zone Industriële bij Avignon. De bewuste winkel vinden we niet, maar elders weten 

we voor weinig de hand te leggen op een aantal 10 amp zekeringen. Da’s 6 minder dan 

eigenlijk kan, maar de Franse campings geven toch nooit meer stroom. 

Terwijl we rondkijken op het terrein zien we de Auchan waar we al eerder zijn geweest. Het 

is waarschijnlijk de grootste hyper die we ooit hebben gehad en dat is altijd leuk. Terug op 

de camping is het wat droger geworden. Nelleke en Esther hebben het verder helemaal 

gehad. Wendy en ik niet. We besluiten een ommetje in Chateauneuf te maken. Heel leuk zijn 

de speciale trekkers voor de wijngaarden. Ze staan heel hoog op hun wielen om over de rijen 

met struiken te kunnen rijden. Wendy ziet een 

hele mooie Fendt. Je kan dat alleen als vent 

uitspreken, waardoor er allerlei woord- en 

toespelingen mogelijk zijn. Verder is het oude 

“nieuwe” kasteel aardig. Als we weer terug 

zijn in het centrum is het heel warm. We 

gooien een blikje drinken achterover bij de 

kruising die het centrum van het dorpje lijkt te 

zijn en gaan terug naar Islon St-Luc, onze 

camping. Er is hier vrijwel niemand. De 

campinghouders zitten er niet echt mee. Zij 

moeten het hebben van de bar /restaurant 

die druk wordt bezocht door mensen uit de 

omgeving, onder ander door de hardlopers 

rond de camping (er is daar een trimbaan). 

’s Avonds begint Esther over de zuivere 

wetenschap: het volstrekt onverantwoord 

vaststellen van de kwaliteit van de camping. 

De einduitslag zal in dit verslag worden vermeld. 

7 JULI: AVIGNON 

Direct na het ontbijt stellen we vast 

dat de (pakweg) 15-jarige kleinzoon 

van oma weer aan het werk is. Hij 

trekt zich dan terug in het 

toiletgebouw en zet dat volledig 

blank, zodat het bij controle net is of 

hij hard werkt. Het wordt minder als 

het mensen in het gebouw komen. 

Dan moet hij een andere activiteit 

veinzen. Hiervoor heeft hij een schop 

en een houweel waarmee hij harde 
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klappen uitdeelt. Het uiteindelijke doel is ons in ieder geval niet duidelijk geworden. Tot slot 

heeft hij zich een ereplaats binnen de familie weten te veroveren door net te doen of hij 

Engels spreekt. De familie zal hem niet betrappen op fouten, de klanten niet op zinvolle 

informatie. Maar gelet op zijn leeftijd kan het altijd nog beter worden. 

Na een rustige voorbereiding gaan we naar het festival van Avignon. We parkeren net buiten 

het centrum en lopen via een poort in de stadswallen naar het centrum. Avignon ruikt of er 

net gisteren nationale kampioenschappen breedzeiken gehouden zijn (Downhill).  

We nemen de verkeerde bocht, waardoor we onmiddellijk naar het hoogste punt van de 

stad bereiken. Vandaar 

kan je mooi over de stad 

en de Rhône kijken. 

Via de trappen dalen we 

af naar het historische 

centrum waar het 

festival wordt 

gehouden. Het is nog 

vroeg. Er zijn daardoor 

nog maar weinig acts. 

De jongleur Robert krijgt 

het publiek goed mee 

met zijn act, evenals een 

mimespeler die het 

vooral op Esther en later 

op mij heeft voorzien. Hij wordt uiteindelijk weggespeeld door een groep muzikanten. 

Verder zien we nog een capuera groep die ten minste enthousiast is. Wendy en Esther kijken 

alleen wat rond, wij lopen nog even langs de beroemde brug van Avignon die nooit is 

afgekomen (van het 

liedje Sur le pont 

d’Avignon, on y danse 

tout en ronde). Het 

leuke is dat aan de 

voet van de brug 

inmiddels een 

afdeling van de 

nationale Academie 

de Danse de France is 

gevestigd. 

Inmiddels is het 

moordend heet en 

zie ik me, op advies 
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van Nelleke, genoodzaakt een noodpet te kopen (waar Esther dan weer mee kan lopen). 

Na een paar uur bezoeken we nog even de Auchan, en dan is het weer tijd voor de camping. 

Verder ontdekken we wat het hebbeding van dit moment is: Een aardewerken krekel. Je kan 

ze kopen als reguliere muurhanger of als vaasje, maar de mooiste zijn die met infrarood oog 

en batterij die beginnen te tsjirpen als je er langs loopt. 

Wendy en Esther beginnen over “Brazilië” van Hans Teeuwen en houden dat de rest van de 

vakantie vol.  

Ik probeer mijn camera nu uit in de zijtak van de Rhône die om de camping loopt. Tientallen 

foto’s later ben ik in het bezit van één goede opname van een libelle, boven water. 

We besluiten de dag met een maaltijd in het restaurant van de camping. We nemen het 

dagmenu. Wendy, Nelleke en ik 

kiezen voor de meloen met rauwe 

ham. Da’s teveel. Het mag dan 

dagmenu zijn, maar meer dan twee 

dagmenu’s op een avond zijn niet in 

voorraad. Ook het veel belovende 

toetje aardbeien met slagroom blijkt 

er niet te zijn. In tegenstelling tot de 

15 jarige kleinzoon, doet de iets 

oudere kleindochter als serveerster 

wel haar best en met een goede kok 

(oma?) hebben we een uitstekende 

maaltijd. 

8 JULI: ORANGE 

Dit is een luie dag. Op ons meer dan dooie gemak staan 

we op. Daarna zetten we koers richting Orange. Dit 

laatste is ook niet een echte inspanning, want na 10 

kilometer ben je er. We bekijken het oude Romeinse 

theater, een van de drie theaters die bewaard zijn 

gebleven. Nelleke en ik bekijken zelfs de Franstalige 

film die er wordt gedraaid. Een aardig detail is dat in de 

16e en 17e eeuw het theater is volgebouwd met 

huisjes, waarbij het theater als fort werd gebruikt. 

Esther heeft last van een lichaam dat niet mee wil 

werken. Wendy, Nelleke en ik lopen wel alle uithoeken 

van dit grote theater af. 
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Op de camping maakt Nelleke de definitieve fotorapportage van vervellende krekels op de 

voortent. Ik stap nog één keer de Rhône in en dat levert nog een paar libellen op. 

 

9 JULI: CHATEAUNEUF NAAR COLLIOURE 

We rijden zonder veel problemen van Chateauneuf naar Collioure. De camping is daar bijna 

leeg. Echt warm is het niet, maar de plek die we hebben is enorm ruim met mooi uitzicht op 

de Middellandse Zee. Alleen de start van het verblijf valt wat tegen. Nelleke sloopt koffiekan 

nummer zoveel. Om de een of andere reden mag het ons niet lukken om die dingen heel te 

houden. We gaan over op oplos.  

En een eerste duik in deze zelfde zee is 

maakt veel goed, al kan ik van de stek 

die drie op mijn top tien staat niet 

zeggen dat het verrassend is. ’s Avonds 

is het karaoke. Met enige regelmaat 

denk ik aan de kreet “Don’t shoot the 

pianoplayer”, waarbij het in dit geval de 

toetsenist van het jammerorgeltje zou 

zijn. Nelleke knarsetandt alleen maar. 

Bij een dropje breekt dan ook prompt haar kies af.  
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BANYULS : 10 JULI 

Duiken in Collioure is leuk, maar in Banyuls is 

het nog leuker. Dus ik trek er op uit om ook 

deze plek nog eens te bekijken. Dit levert 

leuke foto’s op. Verder is het een dag van 

rust en boodschappen doen. Alleen Esther 

maakt zich wat zorgen dat ze al een paar 

dagen niets meer van Remco heeft gehoord, 

die we begin volgende week in Argelès 

zullen ontmoeten.  

Als we het avondeten gaan inkopen in 

Canet, valt het me op dat caissières steeds 

vaker om een paspoort vragen als je met de 

creditkaart betaald. Dus vraag ik aan de 

grootbewaarder der paspoorten om mijn 

exemplaar. “Die heb ik niet, die heb je zelf 

meegenomen” is het antwoord. Ik weet haar 

uiteindelijk te overtuigen dat het paspoort is 

ingeleverd omdat het een nieuwe was en er 

dus een scan van gemaakt 

moest worden. Later die 

dag vindt een zoon in Tiel 

het identiteitsbewijs terug 

onder de scanner… 

Wendy smst het feit dat 

ook ik zonder paspoort zit 

verheugd naar Karin. 

“Stelletje illegalen”,  is het 

bondige antwoord. 

’s Avonds is er een disco. 

De muziek wordt door de 

meiden wel gewaardeerd, 

al maakt het de karaoke 

niet helemaal goed. 

11 JULI: BANYULS 
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Nelleke, Esther en Wendy 

gaan mee op mijn 

herhalingsoefening van de 

vorige dag. Eerst doen we 

even inkopen in de super 

van Argelès. Het is er zo 

druk en smal dat ik de 

neiging heb om iedereen 

voor rotte vis uit te maken 

(kan makkelijk, er zijn 

voornamelijk Nederlanders 

en Belgen) of om ze 

gewoon te pletten met een 

strijdwagen1. Om Banyuls 

in te komen moeten we 

lang in de file staan. Als we eenmaal in het centrum zijn, blijkt de oorzaak te liggen bij een 

dorpsfeest. Er worden grote poppen rondgedragen, er is muziek en volksdansen.  

Ook de plaatselijke kantklosvereniging laat zien waar ze allemaal toe in staat zijn. Verder is 

het wat koud en winderig. 

Als ik na lange tijd uit het 

water kom zijn de anderen 

dan ook een soort van 

verkleumd. Om weer warm 

te worden lopen we het 

zeeaquarium in. Niet bijster 

groot maar met mooie 

bakken met wat er ter 

plekke te vinden is in de 

Middellandse Zee. Esther is 

vooral onder de indruk van 

de enorme zeeschildpad 

(die ter plekke nu net weer 

niet voor komen), ze doopt hem direct om tot Paddo.  

 

                                                                 

1 Nelleke merkt op dat winkelwagentjes hier chariot worden genoemd. En dat is strijdwagen. Gelet op het feit 

dat ze zwaarder en groter zijn dan de Nederland klopt dat wel. Een lastig kind wordt met deze strijdwagen 

makkelijk het zwijgen opgelegd, en ook op de parkeerplaatsen zijn ze prima. Zo’n bonk ijzer levert zoveel 

blikschade op dat iedere automobilist zich wel drie keer bedenkt voordat ze je platrijden.  
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12 JULI: SALSES EN SIGEAN 

Een dag rust is 

nooit weg, twee 

dagen rust wordt 

vervelend. We 

stappen vroeg in 

de auto naar 

Chateau des 

Salses. Het wordt 

een 

herhalingsbezoek, 

zoals we bijna 

alles deze 

vakantie voor de 

2e keer doen, 

maar Salses is het 

waard. Waar er 

langs de hele Pyreneeën torens staan om de smalle strook land langs de zee te bewaken, ligt 

dit fort zeer laag gelegen in de strook laagland. 

Op weg naar het fort belt Remco met de mededing dat zijn blindedarm is verwijderd en dat 

hij in het ziekenhuis van Perpignan ligt… We doen bijna alles deze vakantie voor de 2e keer 

☺… 

Esther spreek af de volgende dag langs te komen. Verder viert ze de mededeling met het 

krijgen van een aantal conversie aanvallen. Des Salses is toch een succes, al duurt de 

rondleiding veel te lang. Daarbij zijn Esther en Wendy heel creatief in het vinden van allerlei 

zijgangen en 

zijkamers. 

Aan het eind van de 

rondleiding moeten 

we, door een aanval 

van Esther, afhaken. 

De rondleidster toont 

veel begrip en heeft 

onmiddellijk door 

dat, als het om 

dochter en nicht gaat, 

Esther de dochter is. 

En dat vinden we dan 

weer leuk.. 
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Tegelijk ontwikkelt zich een nieuwe aanvalstactiek van Esther en Wendy. Esther’s schudden 

leidt tot grote nieuwsgierigheid van de omstanders. Een soort mini ramptoerisme. Het wordt 

nu sport om de omstanders die staren samen op te zoeken en lang en vooral vuil aan te 

kijken. Het is een tactiek die goed werkt.  

Na des Salses doen we lunchinkopen (en energydrank) waarna er gas wordt gegeven om het 

Réservé Africain in Sigean te bekijken. Dit is deels een safaripark, deels een dierentuin. In het 

safaripark lopend de dieren letterlijk rond je auto, al lijken de leeuwen en nijlpaarden in een 

constante siësta te verkeren. De beren zijn wel actief (of zitten gewoon midden op de weg). 

De meest fanatieke 

dieren zijn de 

struisvogels. Eén 

probeert zelfs de 

campingsticker van de 

voorruit te timmeren. 

Op de parkeerplaats 

lopen de ibissen en 

ooievaars los rond 

tussen de auto’s. Zelfs 

het souvenirstalletje 

wordt goedgekeurd. 

Na een paar uur 

kunnen we via de 

McD van Perpignan naar huis.  

13 JULI: COLLIOURE 

Henk en Sietske van de Rijst komen Esther om 10 uur ophalen voor het ziekenbezoek. Wij 

krijgen de indruk niet welkom te zijn, dus we trekken ons eigen plan. We gaan naar 

Collioure. Voor het eerst 

bezoeken we daar het 

koninklijk paleis (van de 

koning van Mallorca). In 

tegenstelling tot de eerdere 

kastelen van deze vakantie is 

dit exemplaar erg kaal. Het 

heeft wel mooie vergezichten 

over de haven van Collioure 

en is alles bij elkaar toch de 

moeite waard.  
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Via een aantal 

souvenirshops, waar 

Wendy een sleutelhanger 

scoort, komen we bij de 

auto. Nog even langs St. 

André voor de 

boodschappen en we gaan 

voor een luie middag terug 

naar de camping. 

Halverwege de middag 

verschijnen Henk en 

Sietske met Esther. Esther 

is er in geslaagd een aantal 

zeer zielige foto ’s te 

maken. De gezamenlijke 

koffie is gezellig (hoewel van erbarmelijke oploskwaliteit), daarna nemen we afscheid van de 

vd Rijstjes. Zij vertrekken naar Argelès en de meiden en ik naar de vissen in de zee. 

14 JULI: FIGUERES 

We staan vroeg op om naar Spanje te vertrekken. Sinds kort is het een Schengen staat, dus 

we kunnen zo de grens 

over, ook met twee 

illegalen. 

Schengen bestaat al een 

flink aantal jaren. Ooit 

hebben we eens 

vastgesteld dat alle Franse 

douaniers, die niet tegen 

hun verlies van geweer en 

stempel konden, voor een 

opknapperiode naar de 

Andorrese grens werden 

gestuurd. Daar mochten ze 

nog een tijdje gewichtig 

doen. Nu de Italiaanse en 

Spaanse grens ook weg zijn werkt die truc niet meer. Te veel douaniers, te weinig grens. De 

nieuwe oplossing is om deze mannen (geen vrouw tussen gezien) nu gewoon langs de grens 

te laten staan en dreigend te laten kijken2. Normaal was dit alles bijzonder vermakelijk 

                                                                 

2 Daarbij moet worden aangetekend dat dit het jaar is van de grootste terroristische aanslag in de geschiedenis 

van Spanje. Er was ook wel een echte reden om te kijken wie er langs kwamen.  
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geweest, maar met twee illegalen ziet het er toch best dreigend uit. We vragen ons dan ook 

sterk af of we Spanje wel in zullen komen. Als we uiteindelijk zonder enige vertraging de 

grens over gaan is er nauwelijks reden om onmiddellijk terug te keren. Dus verder richting 

Figueres voor het Dali museum. Zelfs Wendy stelt vast dat ze niet van kunst houdt, maar dat 

dit wel vet koel is. Voor Nelleke en mij is het ons derde bezoek. De grote lijn kennen we al. 

We kunnen nu genieten van de eindeloze reeks details die hier te zien zijn. Aan het eind van 

de ochtend lunchen we op een pleintje naast het museum. Een winkel heeft hier als naam 

“Dalicatessen”. Als het onderwerp “hoe slaan we de middag stuk” langs komt geven de 

meiden aan graag naar een strand te willen. Nelleke is heel duidelijk. Strand is prima, maar 

dan wel het campingstrand. Ze wil zo snel mogelijk weer terug naar de Franse kant. We 

passeren weer een aantal beroepsmatig boze blikken bij La Jonquera en rijden vervolgens 

blijmoedig Frankrijk weer in. Nog even naar de supermarkt en dan…. realiseren we ons dat 

dit een nationale feestdag is. Dus door naar de Criques de Porteil. Op de camping gaan 

Esther en Wendy succesvol aan de slag met hun bruiningsschema. Ik rij naar Port d’ Espagne 

bij Perpignan. 

Daar is wel een 

hyper open. We 

kunnen weer 

eten, al is het 

experimental 

cooking. 

Verder is het 

wachten op 23.00 

uur. Dan gaat het 

grote vuurwerk in 

Argelès af. Als ik 

dan onderwater 

verdwijn schiet ik 

de definitieve 

octopus reeks. 

Fotograferen is leuk! 

Na het duiken en eten is het dus wachten. We kunnen daarbij genieten van de levende 

muziek achter ons. Niet heel slecht, al verschillen we daarover van mening met de meiden. 

Het wachten blijkt, met of ondanks de muziek, de moeite waard. Het vuurwerk is weer 

prima. 

15 JULI: OP DE CAMPING 

Het is een rustdag.  

Op de camping maak ik een duik met Wendy en Esther. Niet lang of diep, maar wel erg leuk. 

De foto’s die Esther van Wendy en mij maakt zijn erg leuk. 
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Dan loopt ik volgens 

afspraak ook weer 

tegen Charles op. Hij 

had me gisteren 

aangesproken; een 

NOB duiker op zoek 

naar een buddy. Toen 

ik me voorstelde, 

keek hij me wat 

verbaasd aan; verder 

leek het me wel leuk 

om eens samen op 

pad te gaan. Nu kom 

ik er achter waarom 

hij zo verbaasd was. 

Hij kende mijn naam van het internet. Mijn verhaal was voor hem reden hier eens te komen 

kijken. De duik is weinig opmerkelijk, doordat mijn kompas het aan het begeven is zwem ik 

maar ten dele de 

onderwaterkloof 

in. Charles is 

redelijk tevreden 

en ik nodig hem 

uit morgen een 

rondje Banyuls te 

doen. Na het eten 

doen Nelleke en 

ik een rondje 

langs winkels en 

het vulstation in 

Port Argelès, waar 

de man achter de 

compressor me 

steeds sneller van 

lucht voorziet. 

Deze keer echter niet, want hij is al dicht. We nemen geld op en drinken een echte koffie op 

een terras langs de kade van Port Argelès.  

16 JULI: VALMY 

Charles staat al vroeg klaar. We vullen onze flessen en maken een wereldduik in Banyuls. We 

zien inktvis, langoest en heel veel vis. Het is vooral leuk om langs, over beter gezegd over de 

klasjes te duiken. Trimmen kunnen ze voor geen meter, en de oefeningen gaan met veel 

moeite. Wij zweven er over heen en gaan naar kloven in het eilandje waar niemand komt. 
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Als we er uit gaan blijkt alleen de jonge instructrice ons gezien te hebben. Met een resoluut 

gebaar bonjourt ze de leerlingen aan de kant als we er weer uitwillen. “Maak plaats voor 

duikers” is haar korte en resolute tekst. In Collioure neem ik afscheid van Charles, die een 

leerling van Jan en Marlies blijkt te zijn. Ik beloof hem wat foto’s te mailen. 

Op de camping 

gooien we een paar 

flessen water in de 

auto, wat zo 

langzamerhand een 

standaard reactie 

wordt. Daarna 

zetten we koers 

richting winkel en 

het kasteel van 

Valmy. 

Nelleke heeft 

uitgezocht dat hier 

een roofvogelshow 

is. We zijn misschien wel honderd keer langs het kasteeltje gereden in het verleden, maar 

we hebben ons nooit afgevraagd wat er hier te doen is. Ze blijken er roofvogels te kweken 

en er mee te showen. 

Voor de show begint lopen we langs de hokken met de prachtige vogels. Daarna begint in de 

gloeiende hitte de show. Althans, dat is de bedoeling. Als eerste komen er twee kerkuilen 

die spontaan in een boom verdwijnen en er nooit meer uitkomen. De valkenier legt uit dat 

er storm op komst is en dat de vogels zenuwachtig zijn. Dat merken we, want tijdens de 

show verdwijnen er nog meer vogels en het gebeuren loopt fors uit. Voor ons geen 

probleem, we vinden alles prachtig. We proberen ze ook te fotograferen. Nelleke legt 

vleugelafdrukken van een adelaar in het water vast (de vogel zelf was al weer weg), ik let 

niet goed op van welke kant de vogels komen en krijg een draai om mijn oren van een gier 

(die ook Esther tegen de hand slaat). Tevreden met wat we hebben gezien en gevoeld gaan 

we terug naar de camping.  

17 JULI: VAN COLLIOURE NAAR LANZAC 

Rijden op zaterdag proberen we te vermijden. Van Collioure naar Lanzac aan het begin van 

de Europese vakanties durf ik wel aan. Het is niet zo’n grote afstand, en grotendeels tolweg3. 

                                                                 

3 Of zoals we ze in de wandeling noemen: De struikrovers! 
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We rijden in rechte lijn 

naar de camping, maar 

het weer wordt er niet 

beter op. Op de camping 

regent het zelfs. We 

staan er weer naast de 

zelfde bejaarde visser 

waar we een paar jaar 

geleden naast gestaan 

hebben. Hij begroet ons 

vriendelijk. Het wordt al 

snel droog. Tijd om 

boodschappen te doen. 

De bewoners van de 

super in Argelès lijken 

zich massaal naar 

Souillac te hebben begeven. Onder de strakke leiding van Nelleke slagen we er in de winkel 

te verlaten met boodschappen en zonder dat ik iemand in de kuiten heb gebeten. 

Eenmaal terug 

proberen we de 

echobrug en 

Esther en ik 

zwemmen met 

veel plezier een 

rondje door de 

stroom. Wendy 

haakt af. Ze is 

moe en vindt het 

te omslachtig. 

Esther ziet op de 

camping nog wel 

een prachtige 

ven4t. ’s Nacht is 

de hemel 

grotendeels verlicht. Het onweert bijna permanent. De elektriciteit valt 2 keer uit, de 2e keer 

definitief. 

De dames vinden het niet meer leuk!  

 

                                                                 

4 Fendt maakt niet alleen trekkers, maar ook mooie caravans ☺  
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18 JULI: LACAVE & ROCAMADOUR. 

De volgende ochtend is het droog. Ik stap in de Dordogne, een van de spannendste 

zoetwaterstekken die ik ken. Paling, karpers, baarzen en veel klein spul zwemt rond het 

wrakhout in het water. Het is prachtig. 

Als iedereen op gang is 

gaan we naar Lacave. 

Deze druipsteengrot ligt 

vlak bij de camping. 

Voor Wendy is het de 

eerste keer dat ze met 

een treintje de berg in 

verdwijnt. Ze vindt het 

net zo mooi als wij. 

Lacave is dan misschien 

niet de grootste 

druipsteengrot ter 

wereld, maar wel heel 

mooi. Vooral de 

weerspiegeling van de 

stalagmieten en stalactieten in waterpoeltjes is waanzinnig. Esther moet steeds aan Lord of 

the Rings denken. “Gollem, Gollem” roepend loopt ze van de ene naar de andere zaal. Andy 

Sarkis zou zijn best 

moeten doen om nog 

valser “Gollem” te 

roepen. 

Als we uit de grot 

komen is het 

dreigend. We 

stappen in de auto 

naar het net even 

verderop gelegen 

Rocamadour. Dit 

kasteel tegen een 

rotswand is 

misschien wel de 

grootste toeristische 

trekpleister van deze 

regio. We durven de wandeling langs de rots bij deze dreigende lucht niet aan. De auto 

wordt daarom helemaal onderaan het dorp geparkeerd. Vandaar lopen we naar de 

toeristenstraatjes. Tijd voor koffie en souvenirs. Op het moment dat we alles hebben gezien, 

barst de bui los. De auto mag terugzwemmen naar de camping. 
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Ik heb ook deze vakantie weer kookdienst, en dat betekent een paar keer buiten de deur 

eten. We stappen binnen in een restaurantje waar we al eens eerder hebben gegeten. Veel 

te chique, maar erg lekker. En Wendy weet inmiddels dermate veel van serveren dat ze ons 

de fouten van het personeel aan kan wijzen. Tijdens het eten krijgen we dusdanig de slappe 

lach dat op het laatst iedereen naar ons zit te kijken. Eigenlijk zouden wij na afloop een fooi 

hebben moeten vragen. 

Na het eten kijken we nog even snel in het dorp, waar een Jazz festival wordt gehouden. Het 

is heel leuk, maar wij zijn héééél moe. Lang houden we het dus niet vol. 

19 JULI: VAN LANZAC NAAR AUMONT 

Als we wakker worden is het weer bewolkt. Nu is afspraak afspraak en in dit geval betekent 

dat opbreken en verder trekken. Alles gaat weer in de sleurhut en we geven gas naar Parijs. 

Da’s goed voor 475 km, 

en op een valse manier. 

Er zitten een aantal 

enorme stijgingen in, die 

er op zich onschuldig 

uitzien. Als je plotseling 

70 rijdt in plaats van 110 

dan weet je dat het niet 

echt makkelijk gaat. We 

gaan via de A86 dwars 

door Parijs, wat weer 

eens iets heel anders is 

dan de Periferique. 

Nelleke is er niet stuk van 

dat alle vrachtwagens 

langs ons heen en weer scheuren. Ik vind het perfect. Bijna zonder oponthoud kunnen we 

doorscheuren. 

Uiteindelijk vinden we onze laatste camping in Aumont. Hier zit enige melancholie omheen, 

want het is echt onze allerlaatste camping. Hierna gaat de sleurhut er uit en wordt kamperen 

een uitzondering ipv regel. 

Als we aankondigen dat we 2 à 3 nachten willen blijven, moeten we dat herhalen. Dit blijkt 

een doortrek camping en niemand blijft er 3 nachten. Wij zullen er uiteindelijk 4 blijven. 

20 JULI: PARIS 

Op aanwijzing van de campingbeheerster geven we gas naar Parijs. Bij St. Denis gaat de 

passaat in de garage en wij met een dagkaart in de metro. We doen eigenlijk niets 

opmerkelijks. We starten langs de Seine, waar we het zwanenpad midden in de rivier 

ontdekken. Aan het begin hiervan staat de kopie van het vrijheidsbeeld, dat weer driftig 
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gefotografeerd wordt. Dit is een leuke wandeling richting de Eiffeltoren. Hier kijken we een 

tijdje naar het kat en muisspel tussen de 

verkopers van illegale souvenirs en de al 

dan niet undercover politie. Als we er 

genoeg van hebben klimmen we via 

Trocadero naar een ingang van een 

Metrostation. We stappen weer uit in de 

buurt van het Ile de la Cité. Daar scoren we 

brood en koffie. Voor het laatste gaan we 

naar het dak van de Samaritaine. Dit heeft 

een mooi uitzicht. Esther verdiept zich 

vooral in het uitzoeken van de plaats waar 

een shot voor de film The Bourne Identity is 

gemaakt. 

De laatste stopplaats is Montmartre. Op 

weg hierheen gaat het mis. Een zakkenroller 

is van mening dat hij de telefoon van 

Nelleke harder nodig heeft dan zij zelf. En 

niets discussie, gewoon inpikken en 

meenemen. Nelleke is terecht fors over de rooie. Met de verzameling mobieltjes die dit 

gezelschap meesleept is het toestel wel binnen enkele minuten geblokkeerd, maar zonde 

blijft het. 

Het rondje Place du Tetre en Sacre Coer valt hierdoor ook wat tegen, wat nog eens wordt 

versterkt door het feit dat we hier nu voor de tigste keer zijn. Er zijn twee opvallende dingen. 

Allereerst is er de 

standup comedian die 

de meest vreselijk 

dingen met vrouwen 

doet. Op enig 

moment begint een 

man herrie te maken. 

We hopen dat de 

comedian wordt 

aangepakt. Het is 

echter heel anders. 

De man protesteert 

omdat hij geen goede 

positie voor zijn 

camera heeft… 
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Als wij oversteken kijk ik 

de man aan met een Look 

de Chou. Spontaan hij op 

zoek naar andere 

slachtoffers dan E&W. 

Daarnaast zien we de 

meest sneue japanner van 

de vakantie. Hij loopt met 

een statief zodat hij 

zichzelf voor alle 

beroemde dingen kan 

fotograferen!  

Het souvenirstraatje 

onderaan de berg doet 

het humeur weer deels omslaan. Souvenirs zijn altijd leuk.  

21 JULI: ASTERIX PARK 

Vandaag is het doel Parc Asterix. De start loopt even stroef. Als we van de camping naar de 

hoofdweg rijden blijkt de kruising vol te staan met hulpdiensten en vijf autowrakken. 

Een agent, die over zijn toeren is, probeert het verkeer te regelen. Hij blijkt de specialty 

verkeerregelen bij ongevallen 

nog niet te hebben gehaald. 

Daarbij wordt hij met name 

erg boos op mij. Gelukkig 

deed ik niet echt iets 

verkeerd, dus een bon blijft 

uit. 
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 Het park ligt nog 

dichter bij de camping 

dan Parijs zelf. Omdat 

we op de camping al 

kaarten kopen kunnen 

we direct naar binnen. 

De meiden storten zich 

eerst op de achtbanen, 

terwijl wij een 

waterbaantje doen en 

wat rond kijken. Het 

park is groter dan acht 

jaar geleden en niet 

alleen het aantal 

attracties, maar ook 

het aantal shows is 

toegenomen. We bezoeken onder andere de helden van de Galliërs met verschillende 

circusacts, een dolfijnenshow en een act met veel ontploffingen en achtervolgingen met als 

thema het stelen van de Mona Lisa. Van de attracties vinden we het spookhuis het mooist; 

we kopen er zelfs de foto die er van ons wordt gemaakt. Het is weer niet de enige foto van 

de dag. We laten ons allemaal fotograferen op het schild van het dorpshoofd. Nelleke en ik 

moeten een paar franse kinderen een duw geven om er bij te komen. De fransen zijn boos. 

Dit schild is voor kinderen, niet voor volwassenen!!!5 

Wendy sleurt me nog mee 

de Splash in. Dit ding doet 

wat het zegt, je wordt er 

nat. Na uren vermaak gaan 

we terug naar de camping. 

Mijn doel om 6 keer met de 

rondvaartbootje lui door 

het park te varen is 

mislukt6, maar verder is 

alles geslaagd. 

Op de camping raak ik weer 

aan de praat met de 

beheerders. Die vinden dat 

                                                                 

5 Nu was dat bullshit want: 1. Wij zijn volwassen ook al gedragen we ons niet zo en we stonden er beslist op. 2. 

Onmiddellijk nadat wij waren vertrokken beklommen meer volwassenen het schild, dus de natie was ten 

minste verdeeld. 
6 Volgens Esther is dit een sneue attractie. Sommige Attracties zijn zo sneu dat ze weer leuk zijn. En deze is dat. 
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mijn Frans zo goed is. Bullshit natuurlijk, ik zeg alleen op het juiste moment “Oui et c’est 

bon7” Het eindigt er mee dat de beheerder mijn klompen past. Maat 43 om 41½. Een mede-

klompendrager kijkt het geamuseerd aan en roept: “Vertel hem maar dat ze nog heel erg 

uitlopen”. Nu valt dat buiten “Oui” et “c’est bon” dus helaas gaat deze humor voor Frankrijk 

verloren. 

 

23 JULI: PARIS 

Aan alle goede dingen komt een einde en zo beginnen we vandaag aan onze laatste 

vakantiedag. We doen de as van de Grand Arche naar de Carrousel bij het Louvre. Hoewel 

ook La Defense een vast onderdeel van ons Parijs bezoek is, blijft dit spectaculair om te zien. 

Warenhuizen, hoogbouw in de meest absurde vormen, kunst, rare fransen: het kan niet op. 

Van daar nemen we de metro naar de Arc de Triomphe. Hier moet je de jappanners bijna 

schoppen om iets van uitzicht te zien te krijgen. 

                                                                 

7 Spreek uit: Wè e zè bon. Allen als je boos bent zeg je Wie et zè nebon pà 
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Hierna is het tijd voor Concorde en de Tuillerieen, een enorm stuk als je onderweg een half 

uurtje gaat pitten in 

een openbaar 

stoeltje. 

Bij het Louvre gaan 

we onder de grond 

om winkels te 

bekijken. Ik koop er 

twee mooie munten 

en een kaart voor Ma 

en Wim. 

Dan gaan we naar Les 

Halles om bij het 

restaurant 

Hippopotamus een 

laatste maaltijd te gebruiken. De Fransen willen dit Forum des Halles afbreken. Als we er 

rondlopen wordt duidelijk waarom. De excentrieke punkers zijn nog wel leuk, maar de 

zwarten die de meiden de meest gore obsceniteiten naschreeuwen en de junks en dealers 

kunnen echt niet.  

Als we het restaurant hebben gevonden eten we prima en amuseren ons goed, maar o wat 

een drama. De serveerster begint met voor twee personen bestek neer te leggen. Nog voor 

we er wat van kunnen zeggen rost ze de drankjes over de tafel en het eten. Esther pikt het 

niet en laat, naast bestek, voor mij nieuw eten brengen. De bestelling is niet goed 

opgenomen, we krijgen een andere biefstuk dan waar we om hadden gevraagd. Als Esther 

wat roept, herinnert ze zich dat er ook om mayonaise was gevraagd. Even later wordt ze er 

opnieuw op gewezen dat ze ook vergeten is het bestelde water te brengen. Tijdens het 

afruimen gaat het 

weer mis. Het bestek 

klettert uit haar 

handen en eindigt op 

de vloer. Ik vraag ten 

slotte om 2 koffie en 

een espresso. Even 

later staan er 2 

espresso’s. Ik herhaal 

dat ik om 2 koffie en 

één espresso heb 

gevraagd. Ze vertelt 

me dat koffie en 

espresso hetzelfde is. 

Ik blijf nog net 
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beleefd, maar vertel haar dat overal ter wereld koffie koffie is en espresso een koffie pressé. 

Ik betreur het zeer dat dit alleen hier anders is. Met schaamrood op ieder zichtbaar 

huidsdeel wordt snel een extra koffie gebracht. Geen fooi, einde vakantie! 

 

23 JULI: VAN PARIJS NAAR TIEL 

We starten met het voor de laatste keer afbreken van de tent. Onze caravan periode is 

voorbij. De weg naar Tiel loopt goed. Om alle wegwerken te vermijden slaan we voor Lille af 

richting Brussel. De weg is slecht, maar je kan er goed doorrijden. Bij het laatste tankstation 

komt Nelleke een verwarde landgenoot tegen. Er is een ongeluk bij Antwerpen gebeurd en 

nu zit echt de hele stad dicht. Hij heeft geen clou van waar hij zit. Nelleke vraagt nog even 

door, maar komt er niet achter of de man nu op de heen- of terugweg is. We kunnen hem 

niet helpen. 

Het wordt nu drukker, zodat het tempo iets terug moet. Rond half vier staan we op de stoep. 

Wendy draait voor het laatst de pootjes van de bak uit en de vakantie is voorbij. Karin staat 

al snel met Arnoud en Mazzi voor de deur om Wendy op te halen. Maar niet voordat we 

eerst met zijn allen uitgebreid chinees hebben gegeten. 

Het zit er nu echt op.  

Laat die avond komen Wart en Marijke nog even binnen. “Ik heb vakantie, ik heb vakantie” 

blijft Wart brullen. Zijn werk zit er op, hij gaat met Marijke en Knorf ☺ naar Portugal. Ik mag 

maandag weer naar mijn werk ! 
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DE ZUIVERE WETENSCHAP. 

 les Sapins Cht-N-Pape Collioure Lanzac Aumont 

Plaats ruim 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 

Vlakke plek 5.0 2.0 5.0 4.0 3.0 

Ombre 2.0 5.0 0.5 5.0 5.0 

Rust 3.0 4.0 1.0 3.0 5.0 

Personeel 3.0 5.0 2.5 3.0 5.0 

Winkel 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 

Brood 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

Sanitair:           

- voldoende 2.5 4 4 2.5 3.0 

- schoon 4 2.0 2.0 2.0 4.5 

- warm water 3.0 2.0 2 3.0 4.0 

Zwem gelegenheid 4.0 2.0 5.0 5.0 0.0 

Speeltuin 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 

Elektriciteit 5.0 2.0 4.0 2.0 5.0 

Creep-Beesten 5.0 1.3 3.0 2,5 3.0 

Prijsindex 2.3 4.3 1.4 3.6 2.3 

Totaal camping 50.8 45.5 46.4 43.1 47.8 

Natuur           

Hypermarché 3 4 3 4 3 

Landschappelijk 5 3 4 4 2 

Points of interest 1 4 4 4 3 

Wandelen 4 4 3 4 3 

Bereikbaar sleurhut 3.75 5 3 5 5 

Totaal omgeving 16.75 19 17 21 16 

Grand Totaal 67.55 64.5 63.38 64.07 63.84 

            

Prijs  € 25.40   € 13.00   € 41.00   € 15.70   € 25.00  

 


