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INLEIDING 

We hebben een Chevrolet, en een sleurhut. Toegegeven, de 

Chevrolet is een Corsica, dus een Europees type. De sleurhut is 

een Chateau Le Car Trophee 450. Een stevige dus. 

Inmiddels is Merijn het huis uit. Wart en hij willen absoluut niet 

meer mee. Een aantal dagen Collioure is een ander verhaal. Dat 

lijkt ze wel. En dus komen ze achter ons 3-en aan met de trein. Ik 

zal ze in Perpignan oppikken. Wij gaan met zijn drieën op ons 

gemak die kant uit. 

De jongens zijn helemaal into graffiti. 

En Frankrijk is gastheer van het WK 

voetbal 1998. 
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TIEL - ST. QUENTIN EN YVELINES, 7.30 UUR, 520 KM, 69.33 KM/H , 4 JULI

Om 04.30 draaien we de Notarisappel af. Er is ons hel, verdoemenis en ellende voorspeld, omdat 

het Nederlands elftal de kwartfinales van het WK-voetbal heeft gehaald. Volgens de helderzienden 

van verkeersvoorspelling is Parijs pas na 15.00 uur weer bereikbaar. 

 12.00 uur: De caravan staat op camping 

Parc Etang in St Quentin en Yvelines. De 

Periferique was nog nooit zo rustig, en op 

het terrein even voorbij Versailles is plaats 

zat. Onderweg rijden we langs het Stade 

de France in St. Dennis en het paleis van 

Versailles. 

De plaats ligt aan het eind van een 

metrolijn dus binnen 25 minuten zijn we in 

Parijs.  

Daar volgt een tegenvaller want het vrijheidsbeeld, waar Esther heen wilde, is weg. Het is 

uitgeleend aan Japan.  

Onder de Seine-brug 

is wel een saxofonist aan het oefenen omdat het daar zo lekker 

scheurt. We wandelen langs de Seine naar de Eifeltoren, waar 

ze de eeuw aan het aftellen zijn.  

Een groep Zuid-Afrikanen vraagt me een groepsfoto te nemen. 

Op de toren is een Jules Verne tentoonstelling.  

Om de toren lopen voetbalfans uit verschillende landen.  

Na over Parijs uitgekeken te hebben doen we een rondje 

metro/McD/Iles de la Cité, waarbij we vooral kijken naar de 

Notre Dame, met name naar de spuwers die in Disney ‘s 

verfilming van de klokkenluider een rol spelen. Voor in de avond 

lopen we versleten naar de Metro, waar een Afrikaanse 

drumband een feestje heeft.  
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Van landgenoten horen dat Nederland door is 

naar de halve finale.  

Ooh wat zijn de Tijnen stil!!! 

 

ST. QUENTIN EN YVELINES EN PARIJS , 5 JULI 

 

 

We kopen een dagkaart voor het openbaar vervoer 

van Parijs. Kaartje door het controlehek en jawel: het 

werkt niet.  

Gelukkig ziet de verkoper onmiddellijk dat hij het 

verkeerde kaartje heeft verkocht dus: bijbetalen, 

nieuwe kaartjes en opnieuw de metro in.  

Onderweg stellen we andermaal vast dat de graffiti in Parijs waardeloos is, ondanks dat er (te) 

enthousiast wordt geklodderd. 

We stappen uit bij Concorde en wandelen via de Tuilerieën naar het Louvre. Het is fris, maar prima 

om te wandelen.  
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Bij het Louvre gaan we opnieuw onder de grond, om bij La Defense weer boven te komen.  

Hier blijkt Nike een 

Republiek van het voetbal 

gevestigd te hebben, die 

we op ons gemak 

bekijken. Esther gaat op 

de foto met de 

Brazilianen. We laten zelfs 

een paspoort maken voor 

deze republiek. Voor de 

foto moeten we 20 min 

wachten. Deze tijd vullen 

we soepel met de lunch 

bij McD. 

Na de lunch gaan we opnieuw naar de voetbalrepubliek. 

Ik zwaai met m'n paspoort naar de man bij het 

draaihekje. "Ik ben al binnen geweest, ik heb geen nieuw 

paspoort nodig". 

Hij geeft aan dat dit prima is en ik loop langs de klaphekjes naar binnen. Een paar meter verderop 

word ik aangehouden door een bewaker die vindt dat ik wel door het hekje moet. Ik vertel dat ik 

toestemming heb van zijn collega, maar dat 

verstaat hij niet, en hij is ook niet 

geïnteresseerd.  

Hij begint me er uit te duwen. Dat kan ik 

ook. Ik duw eens terug en de wet van de 

absolute massa bepaalt dat ik blijf staan en 

hij niet.  

Het aantal bewakers groeit snel, maar 

uiteindelijk wandelen we toch het terrein 

op. Bij de fotostal word ik aangehouden 

door het hoofd van de bewaking.  

Ze spreekt geen Engels, en geeft aan dat 

hier niemand Engels spreekt. Wel heb ik 

volgens haar een bewaker mishandeld, dus 

ik moet van het terrein.  

Een Afrikaan vertaalt mijn verhaal, maar 

dat werkt niet; ik heb geprobeerd iemand 

een knietje te geven, dus ik moet weg. Ik 
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leg nogmaals uit dat als de bewaking zich zo keurig gedroeg als de bodyguard die ze bij zich heeft, 

dat er überhaupt geen probleem was geweest.  

Ze is echter onvermurwbaar, ik moet er uit. Ik vertel dat ik 

niet zonder vrouw en kind ga, en dat die eerst hun foto 

krijgen. Dit is snel geregeld en de bodyguard begeleidt me, 

nadat ik de Afrikaan uitgebreid heb bedankt voor zijn hulp, 

naar de deur.  

Daar zegt hij in keurig Engels dat het hem spijt om me er uit 

te moeten zetten, maar dat zijn baas naar niemand wil 

luisteren. Maar we hebben de paspoorten, alleen zonder 

stempel "aan de grens teruggewezen". 

Vervolgens gaan we de Grand Arche op. Een ding 

is zeker, Nelleke gaat nooit meer in de grote 

glazen lift!!! (Waar ze later op terug komt). Het 

uitzicht boven 

valt tegen, zowel 

de uitkijk 

mogelijkheden 

als het heiige 

zicht.  

De kunst boven 

is echter weer mooi, dus het blijft een geslaagde tocht. We kopen 

nog een boek en wat kaarten (die ik later weer vergeet) en dalen 

af (nou ja, nog een keer die GGL dan).  

Beneden wandelen we op ons gemak door la Defense, waarna we 

met de metro naar Montmartre gaan om bij de Sacre Cour en de 

Place du Tetre te kijken. (Samenvatting La Defense op de 

volgende pagina)  

Bij de kerk 

is weer een 

pantomime 

speler actief 

die veel 

bekijks 

trekt. Als 

we 

uiteindelijk 

met een 

sandwich weer beneden bij metrostation Anvers zijn, zijn we 

alle drie verrot. 
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We vinden het mooi, we gaan naar de camping. 

Al snel bedenkt Esther dat ze dat niet haalt, er 

moet een toilet gevonden worden. We bedenken 

dat er een McD bij les Halles is.  

Dus nog een stop in Parijs, waarbij we oplopen 

tegen een manifestatie van de Indiase cultuur. Bij 

onze aankomst zijn er een aantal danseressen 

actief, bij vertrek roept Krishna massaal om de 

haring ramas. 

ST. QUENTIN EN YVELINES - LANZAC, 6.40 UUR, 510 KM, 76.46 KM/H, 6 JULI 

We vertrekken naar de Dordogne. We staan op 

ons meer dan dooie gemak op, en rijden 

vervolgens de zon tegemoet. 

Uiteraard stoppen we een paar keer op een 

lucht1. Daar zien we permanent vliegtuigen 

langskomen. Waarschijnlijk met supporters van 

teams die de volgende ronde net niet 

gehaald hebben!. 

Op de camping in Lanzac worden we 

herkend. Als we de beheerster zeggen dat 

haar twee jaar geleden hebben gemist, 

vertelt ze dat toen haar derde kind is 

geboren.  

Het is heet op de camping, en 

zwemmen/duiken in de Dordogne blijft prachtig. ‘s Nachts gaat het helaas regenen. 

LANZAC, 7 JULI 

Slapen - duiken - 

koppeltje duiken 

aan een rek - krant 

lezen - slapen - 

wassen - koken - 

eten - koppeltje 

duiken aan een 

rek- wandelen langs de rivier - duiken.  

 
1 Oke, zijn noemen het Aire. En iedereen met basiskennis Engels weet dat dit lucht is. 
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Hoe spannend kan de vakantie zijn!!! 

LANZAC (PRÉHISTO-PARC), 8 JULI  

Het weer is wat beter dan gisteren, maar het is nog steeds niet echt 

heet.  

Nadat we hebben afgewassen, waarbij Esther andermaal bewijst 

dat echt te kunnen, stappen we in de auto.  

We rijden langs de Dordogne met z'n vele kastelen en 

krantenstalletjes (verloren op penalty's) 

En eindigen in Tursac waar 

we door het Préhisto-Parc 

wandelen.  

Voor mij is het hoogtepunt 

van deze attractie het 

kleine Belgische jongetje 

dat in totale extase naar de "sonore" van het gevecht met de mammoet staat te luisteren, en zich 

daarna de handen stuk klapt.  

Ook het roodborstje dat heen en weer hipt op de knots 

van de aanvallende oermens scoort hoog. 

Alles bij elkaar toch een leuk bezoek, waarbij en 

passant ook rietjes worden gescoord om fluitjes te 

maken.  

Daarna zetten we de rit voort naar Les Eyzies waar we, 

naast Oerkoendoe, in het prehistorische museum 

verzeild raken. Veel bijlen, schedels en mooie 

uitzichten over het dal van de Vézère. En overal 

verkopen ze ganzenlever. Zie ook de volgende pagina’s. 

Bij terugkeer maak ik nog een duikje 

in de rivier. Niet diepre dan 4 m, maar 

ik zie paling, forel, grote pos, alvers en 

een plaatje “Danger de Mort”. 
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Esther wil ook nog wel een 

kasteel en aan de hand van de 

stapel folders die we inmiddels 

hebben gescoord. kiezen we voor 

Château Milandes, voormalige 

woonplaats van Josephine Baker.  

Het kasteel is heel aardig, behalve 

het museum van de luchtrat, of je 

moet lid zijn van PV tot 

Weerziens.  

Er wordt ook een valkenier show 

gegeven, en dat maakt het 

bezoek een absolute topper.  

Valken vliegen heen en weer, een rover laat zich 

uit de lucht vallen, een uil laat zich overreden om 

wat te vliegen en een buizerdachtige gaat bij 

sommigen op de hand zitten, o.a. bij Esther.  

Nadat er ook nog een fret heeft rondgehuppeld, 

en een rover op een konijn op rolschaats is 

gedoken is de uitgebreide show voorbij en 

rijden we terug naar de camping. 

Maar Milandes 

krijgt hier een 

extra pagina, 

met Esther de 

valkenier!  

Op de camping 

zit de eerste 

hagedis van de 

vakantie bij het 

toiletgebouw.  
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LANZAC - VILLEPINTE, 4.34 UUR, 259 KM, 56.72 KM/H, 9 JULI 

We vertrekken op ons gemak richting het zuiden.  

Aanvankelijk schiet het voor geen meter op. Een 

zigeunerfamilie is met een stel caravans op weg. 

Voorop rijdt de padre familias, die nog in het bezit is 

van een heuse Pipowagen.  

Na zo'n 40 km kunnen 

we er langs, hopelijk 

is de foto gelukt. 

Vanaf ca. Toulouse is 

het weer weer wat 

we besteld hadden. In Bram (ja, echt) gaan we van de péage.  

Bram heeft geen camping (Leuc waarschijnlijk ook 

niet), zodat we kiezen voor Villepinte. Ik crash bijna 

de sleurhut bij de ingang, die daarna ook nog te 

laag blijkt.  

Een bord bij de ingang zegt "Verboden voor 

Vreemdelingen en Nomaden". Voor ons wordt 

echter opgebeld naar de man met de sleutel. Hij 

komt even later en we mogen het terrein op, het 

dorp heeft een toerist!!!. 

Na de spullen uitgepakt te hebben (wat 

steeds sneller gaat), gaan we naar 

Carcassonne. Leuk om weer eens te zien, 

hoewel niet echt St. Hilarisch2.  

Het is heel druk binnen de wallen, die nu 

uitsluitend restaurantjes en souvenirshops 

omsluiten.  

In de Cité wordt op verschillende plaatsen 

muziek gemaakt. Over de kwaliteit valt te 

twisten.  

Na Leclercq en het eten wandelen we door Villepinte. Wij zijn het absolute toeristische 

hoogtepunt. De halve jeugd komt langs om "bonsoir" te roepen.  

Gelet op de afzonderlijke jongens en meisjesschool, het feit dat de VVV de kruidenier en de bakker 

met afzonderlijke borden aangeeft en het bord van de kaakchirurg: consult alleen op dinsdag, 

hebben ze ook niet meer.  

 
2 Bij Grenoble. 
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Later zien we iedereen weer bij de camping. 

De meesten zijn er om met ijzer te smijten, 

anderen hangen alleen maar rond.  

Goed dat de jongens nog thuis zijn, anders 

zou het hele dorp hormonaal ontregeld zijn. 

Verder kunnen we de camping aan iedereen 

aanraden.  

Nelleke slaagt er zelfs in de LPG gids op de 

auto te heroveren. 

VILLEPINTE - COLLIOURE, 3 UUR, 200 KM, 66.67 KM/H, 10 JULI 

Na op ons gemak opgestaan te zijn zetten we koers richting 

Collioure. De bewolking laten we snel achter ons en na 3 uur staan 

we op de camping. Even is het tobben om de sleurhut op z'n plek te 

krijgen en te meten of onze Duitse buren wel weg kunnen met hun 

auto.  

Moet kunnen denken we; als ze na verloop van tijd verschijnen blijkt 

het sowieso überhaupt kein probleem: het zijn dezelfde buren als 2 

jaar geleden.  

De plek is 

mooi. We 

kijken uit 

over de 

Middellandse 

Zee en meeuwen scheuren schreeuwend 

voorbij. Verder is het verheugend heet. En 

we zijn hier zo vaak geweest dat het een 

eigen pagina hoort te hebben. Bij aankomst 
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maak ik direct maar een duikje naar 17 m. Matig zicht en constant langs scheurende speedboten. 

Wel veel gorgonen en een paars naaktslakje, huisjesslakken, 2 soorten zee-egels, zeekomkommer, 

koningspoon, scholen grazende zeebrasem, mooi gekleurde sponzen, en een rode zakpijp.  
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In Nederland is dat volgens ma duidelijk anders. Het is in ieder geval verheugend dat de jongens 

vrolijk zingend "We gaan naar Frank-uh-rijk", op tijd zijn vertrokken.  

COLLIOURE (PERPIGNAN), 11 JULI 

6.30 uur de psion loeit. Tijd om naar Perpignan te rijden 

en de jongens op te halen.  

Binnen 25 minuten sta ik in het centrum van de stad. 20 

minuten later bereik ik het 300 m verderop gelegen 

parkeerterrein.  

Ruim op tijd, de trein uit Brussel komt om 8.11. 

Na een kwartier wachten blijkt dat "spoorwegen" een 

vorm van internationale samenzwering is. De trein is 

een uur vertraagd.  

Dit biedt in ieder geval de kans om de Franse spoorwegen op m'n gemak te bestuderen. Allereerst 

valt op dat in Frankrijk de treinen alleen in Frankrijk rijden.  

Met uitzondering van de trein uit Brussel starten ze in Frankrijk: de trein uit Luxemburg begint in 

Metz.  

Treinen met als titel "Espana-

expresse" gaan volgens de 

dienstregeling niet verder dan 

Port-Bou. Ook zijn ze in 

Perpignan trots op hun 

treinen.  

Van alles wat op het station 

komt staat aangegeven of het 

een eerste of tweede klasse 

heeft en of je moet reserveren om in te mogen stappen.  

De aankondiging dat de goederentrein geen passagiers vervoert, is 

ook waardevol.  

Het feit dat het bewuste spoor niet bereikbaar is, en stoelen in de 

wagons ontbreken was voor de modale Fransman vast 

onvoldoende.  

Uit de passerende treinen blijkt dat bombing ook hier als sport 

wordt gezien; verschillende treinen zitten onder de graffiti. 

Op een gegeven moment is "mijn" trein ineens van de aankomst-, 

en vertrekborden (Port Bou) verdwenen.  

Slecht drie andere vertraagde treinen en vijf nog te vertragen 

treinen zijn over (de goederentrein rijdt op tijd).  
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Na een minuut of 10 beslis ik dat ik niet gekker ben dan de gemiddelde Fransoos en dat het tijd 

wordt om de accueil krachtig te lijf te gaan.  

Op dat moment rolt er een trein het station in, en al snel steekt Merijn z'n pet uit het raam. Daar 

uit de beweging mag worden afgeleid dat er een hoofd onder de pet zit, kunnen we de operatie 

als geslaagd beschouwen. 

We halen een McMorning bij McD, en 

bellen Tiel om te vertellen dat de 

operatie is gelukt. 

Verder is het vooral een dag van 

opruimen, uitpakken, opruimen, de 

tent inrichten en opruimen. Merijn 

kookt, dus we eten smakelijk.  

's Avonds wandelen Nelleke en ik de 

rivier Racune af naar het strand. Het 

enige incident is dat Esther met d'r 

hand tussen het autoportier komt. Na koelen valt het mee, hoewel het wel blauw wordt. 

Ik duik vandaag wat minder diep, tot 10 meter van het grote strand naar het kleine strand. Er ligt 

een as en wielen van een auto. Als meest opvallende soorten worden genoteerd: octopus, conger, 

rood koraal, garnalen, slangsterren, girelles en kokerworm.  

COLLIOURE, 12 JULI  

Met wat moeite vinden een hyper waar we voedsel 

aanschaffen.  

Bij terugkeer blijkt iemand te zijn vergeten om Wart te 

vertellen, dat er ook opgeruimd moet worden. Zijn pad 

heeft veel weg van een war-zone.  

Enige vergelijking tussen ons en de familie Flodder is dan 

ook op zijn plaats, zeker als Merijn ook nog Wart z'n oog 

dicht slaat.  

Na dat de gemoederen zijn bedaard, 

wast Wart af. Wetenschappelijk gezien 

kan dit echter alleen als herverdeling 

van het vuil worden aangemerkt.  

Uiteindelijk zetten we ons maar over 

alles heen, hoewel ik hoop dat iemand volgend jaar foto's maakt als hij alleen op vakantie gaat. 

Nelleke, Esther en in besluiten tot Italië. 
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Nelleke en ik gaan, nadat zij heeft gewassen, Collioure nog 

eens bekijken.  

Het blijft een leuk plaatsje, waar we een paar vinnen voor 

Esther kopen, die Esther en ik een half uur later weer 

omruilen voor de juiste maat.  

Daarna gaat haar snorkelen weer fantastisch.  

Het avondeten heeft weer een 

hoog Floddergehalte.  

De buren aan de linkerkant 

kijken ons in ieder geval niet 

meer aan. De rechterkant blijft 

gelukkig vriendelijk.  

En afwassen met Esther blijft 

leuk! (We weten nu dat het 

Spaans voor Haai Ola is, en zijn 

begonnen met het vertalen van 

het volkslied: Fattertje Fat sat on 

the stairs, in the morning at 7.15!) 

Later voegt iedere Fransoos zich bij een TV. De 3-0 op Brazilië wordt gevierd door overal langs het 

strand lichtkogels af te steken en toeterend rond te rijden.  

Volgens de jongens vieren de Fransen hun overwinning nauwelijks. We worden het niet eens. 

Merijn en Wart hebben inmiddels aansluiting gevonden bij de plaatselijke jeugd en de stagiaire 

Petra (not a natural red) uit Krimpen 

aan de IJssel. 

Ik maak vandaag twee duiken. De 

eerste is bij kleine strandje, voor een 

groot deel over zand en zeegras. 

Scholen vis, o.a. de zeebrasems en 

ansjovis, oblada en pikarel. Ook harder, 

slijmvissen, pauwlipvissen en girelles. 

Krabben en heremietkreeften. In het 

ondiepe deel zit veel parasol-, steen-, 

en pauwwier. Ook de wasroos is 

veelvuldig aanwezig. 

De 2e is een nachtduik naar 9 meter. Het is een absolute wereldduik terwijl Frankrijk het WK-

voetbal wint. 2* octopus, sepia, 2* conger in hol, 1* vrijzwemmend, galathea, een aantal 

beerkreeftjes, spinkrabben? aasgarnaal, prachtige rode poetsgarnalen, een school boops die deed 

denken aan glasbaarzen. Slapende rifbaarzen, kleefworm, slangsterren, rode zeester, sardines. 

Mooie zeevonk.  
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COLLIOURE, 13 JULI  

De meeuwen, een paar met 2 jongen en een 

met één jong zijn er vroeg bij met hun 

vliegoefeningen.  

Later probeert Nelleke ze uit de hand te voeren. 

Daar tuinen ze nog niet in, al komen ze op 

spuugafstand.  

Verder is dag vooral sloom. Ik voel me wat 

minder Sjakie uit de serie Flodder dan gisteren.  

Dat bevalt goed. Alles bij elkaar komen we niet verder dan boodschappen doen en paella eten. 

Wel maak ik een duikje met Wart op 270o vanaf het grote strand, we zien een sepia en een 

enorme school zwaluwvissen. 

's Avonds stormt het, en er wordt vuurwerk afgestoken omdat het niet 14/7 is. 

COLLIOURE (TOUR DE MADELOC, CAP BEAR, BANYULLS) , 14 JULI  

Het stormt de hele dag. De meeuwen doen extra 

vliegoefeningen. Aanvankelijk lukt het de jongen niet 

tegen de storm in te komen. Ze eindigen in zee of 

vliegen achteruit.  

Duiken kunnen we vandaag wel vergeten. Dus gaan 

Nelleke en ik wat rondrijden. Eerst bij Mas Christine via 

een onverharde weg omhoog, tot de 

afwateringsbobbels zo groot worden dat er niet meer 

over te rijden valt.  

Dan is het wel al mogelijk om uit te kijken over 

Perpignan. We schatten het uitzicht op 60 tot 100 km. 

Jammer genoeg zijn we het fototoestel vergeten. 

Hoewel, dit soort foto's komen toch niet hun recht.  

Daarna rijden we langs de tour de Madeloc. Ook hier is 

het zicht fantastisch, Cap Bear en Banyulls aan de ene 

kant en Collioure en Argelès aan de andere kant zijn 

perfect te zien.  

De kinderen hebben de tent bewaakt. Wart vertrekt onmiddellijk na onze terugkeer. Hij moet 

nodig weer klimmen en van rotsen springen.  

Op de camping begeeft de voortentrits het na het eten (Goed gekookt Merijn).  

We besluiten de voortent neer te halen. Ook bij de buren begeeft de tent het. Met wat kunst- en 

vliegwerk sluiten we hun tent af.  
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Op de camping wordt inmiddels 

quartorze julliet gevierd met een 

bandje, dat heel behoorlijk speelt. Het 

brengt het Blues Brothers repertoire.  

Een groep Fransen vraagt me een 

groepsfoto te nemen. Zou dit de 

nieuwe trend in Europa worden om het 

petje te vermijden??  

De dag wordt afgesloten met een 

vuurwerk om te vieren dat het 

vuurwerk van 13/7 een succes was. 

COLLIOURE (ELNE), 15 JULI  

  Lang uitgeslapen. De storm 

wordt langzaam minder.  

Esther, Nelleke en ik gaan naar 

Elne om de kathedraal (aardig), 

de stad (leuk), de kloostergang (prachtig), het oudheidkundig museum 

in de kerk (niet onaardig) en het plaatselijk schilderijen museum (shit) 

te bekijken.  

Vervolgens gaan we 

naar de vlindertuin 

van de stad. Deze is 

klein en duur, maar 

zeker de moeite 

waard. Er zijn heel 

veel vlinders in 

allerlei soorten, 

maten en kleuren.  

Daarna is het inkopen doen voorbij 

St. André, de flessen vullen in 

Angèles, en terug naar de camping, 

met aansluitend de eerste (solo) 

duik van vandaag. 
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We bellen ook nog even met ma in Tiel. 
Volgens 
Erwin Krol 
is het in 
Nederland 
nu herfst.  

Nadat het 
eten op is 
maak ik 
nog een 
tweede 
duik, ’s 
nachts 

duiken blijft mooi.  

COLLIOURE (ARGELÈS VILLAGE), 16 JULI 

Na lang nadenken besluiten we 

niets te doen. Het lukt.  

We doen alleen boodschappen 

in Argelès Village. We waren 

daar nog niet eerder geweest, 

maar blijken niets gemist te 

hebben. 

Nelleke heeft een 

onderwatercamera voor me 

gekocht. Met 36 opnamen tot 

tien meter. Daarna kan je hem 

weggooien, maar het is leuk om 

te proberen. Er worden maar 

een paar foto’s gemaakt, het blijkt best lastig. 

Aan het eind van de dag staat de helft van de tent weer en houden de kinderen met de buren een 

watergevecht.  

Tot het moment 

dat Merijn alles en 

iedereen bij elkaar 

godvert omdat 

zijn nieuwe 

schoenen nat zijn, 

is het dikke pret.  
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Ook stijgt onze populariteit bij de 

meeuwen enorm als we ze resten van de 

worstjes voeren. 

Als ik 's avonds over de camping wandel 

komen er steeds bekenden op een 

scooter langs. 

Ik wandel trouwens met duikfles, de 

tweede duik vandaag is een nachtduik, 

met mijn buddy Wart. Het is de moeite, 

we zien twee octopussen, sepia, een 

spaanse danseres, en een 80 cm 

vrijzwemmende conger, rode kardinaalsbaars, schorpioenvissen, slijmvissen en een grote ijs-

zeester.. 

COLLIOURE (FORT DES SALSES, "RESERVÉ AFRICAIN"), 17 JULI 

De dag begint slecht, ik sloop per ongeluk het slotje van de 
WC-deur.  

Verder vertrekken we vlot, waarbij Wart plechtig belooft 
dat hij de duikspullen zal opbergen.  

Het blijft echter zichzelf en vergeet het de rest van de dag. 
Wel vertellen de jongens dat ze 's nachts de nachtwaker 
Hans hebben gesproken, die ze nog kenen van vorige vakanties.  

Ze hebben hem de groeten gedaan van Les Prenens, die hij zich nog goed herinnert. 

Nelleke, Esther en ik gaan naar het Fort des Salses, een "modern" ridderkasteel.  

 

Modern, omdat het gebouw werd om bestand te zijn tegen vuurwapens. Dat betekent meters 
dikke muren, en overal schietgaten, bochten en hoeken.  

In vergelijking met Carcasonne is dit kasteel van alle gemakken voorzien: wc's, baden met warm en 
koud water, een ruimte van constant 8oC, een "magnetron" een "omroepinstallatie" etc. 
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Esther stelt voor om daarna na de dierentuin te gaan. 

Dus komen we noordelijker bij Sigean in het 
"Reservé Africain" terecht. Dit blijkt een goede 
keuze. Safari rijden tussen zebra's, beren en 
leeuwen en wandelen lang plassen met 
lepelaars, ooievaars, pelikanen, ibissen, eenmu, 
tweemu, heelmu etc.  

Esther is vooral enthousiast over, hoe kan het 
anders, de hangbuik zwijnen. Deze liggen, zo lui 
als zichzelf, in de schaduw. 

Later vertellen we de jongens dat we een 
cultureel monument hebben bezocht, en een wandeling langs broedende vogels hebben gemaakt: 
We hebben ons burgerlijk gehalte weer bewezen.  
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Zij zijn bij terugkeer bezig met voor de sleurhut Cd’s te 
draaien waarbij Merijn Flo aan het voltekenen is, en Elo 
op een mini-Frans past, die van Esther met de knuffels 
mag spelen.  

Volgens de jongens kunnen we een keer gratis komen 
eten bij hun vrienden "het Fregat" in Collioure. Nu is 
gratis niet nodig, maar misschien kunnen we iets met het 
idee.  

Na het eten zijn de 

meeuwen weer blij met 

stukjes worst. Ze blijken me 

inmiddels te kennen. 

Het eind van de dag is onverwacht: er is een feestje in Argelès met 

een vuurwerkst.  

Het waarom is onduidelijk, maar zoals Esther zegt: 't is mooier dan 

het presidentsvuurwerk.  

COLLIOURE, 18 JULI  

Het is weer een luierdag. De jongens nemen afscheid van Flo, die 

naar Avignon terug gaat. Hij vertrekt trots met de "graff" 

aangebracht, zodat hij ferm met "klootzak" op de arm door 

Avignon kan lopen. 

Wij komen weinig verder dan de tent afbreken en opbouwen i.v.m. 

een storm en boodschappen doen.  

Esther en ik wassen weer af onder het zingen van de Muppetshow, 

Fattertje Fat en Op de camping. 's Avonds onweert het, en is het op 

zee druk met de sardines vissers. 

Ondertussen maak ik wel weer twee duiken, vooral de tweede is 

geweldig, 

een 

wereldduik tussen de rotsen rond het 

grote strand. Harder, congers, grote 

oktopus en sepia, schorpioenvissen, 3 

dradige meun, koningspoon, rode 

kardinaalsbaars, kleefworm, slangsterren 

en rifbaarzen is een deel van wat ik zie, 

ook is er veel zeevonk. 

Op de volgende pagina wat 

onderwaterbeelden van deze week.  
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COLLIOURE (ST. GÉNIS DE FONTAINES, BANYULLS) , 19 JULI 

      's Ochtends boodschappen doen in St. Génis de 

Fontaines We bekijken direct de plaatselijke kerk, met 

het oudste Romaanse beeldhouwwerk van Frankrijk.  

Deze oude kerk is echt fraai. De bijbehorende 

kloostergang gaat helaas net met siësta als we naar 

binnen willen. Daarom rijden we naar "het Gelukkige 

Dal".  

Eerst gaat dat mis en eindigen we op een berg die het 

domein van de Alberts wordt genoemd. Fraaie huizen, 

mooie uitzichten, maar nauwelijks een plek voor een 

toeristisch bezoek.  

Bij de volgende draai de Pyreneeën in is het raak: het 

gelukkige dal. Door wat stuwdammetjes (en de regen 

van gisteren) staat er wat water in de rivier.  

Na een paar honderd meter houdt de weg op bij het 

restaurant de Lorre. We gaan te voet verder. Eerst 

over een dam, waar je makkelijk in de breedte 2* in 

de lengte kunt gaan liggen, en vervolgens via een 

rivierbedding omhoog, tot je over het dal uit kunt 

           kijken.  
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Het pad is goed begaanbaar, hoewel volgens Nelleke de gewassen grindtegels en het asfalt 

ontbreken. Ook een middenberm zou niet misstaan.  

Toch is het een prima wandeling, die eindigt in de Lorre, waar hagedissen over de muur hollen. 

 

's Middags ga ik in Banyulls duiken. Ik eindig op de stek die me door een landgenoot bij het 

vulstation in Argelès is aangeraden. Hij had gelijk, het is hier prima duiken. 

Later op de avond liggen de puberzonen van onze Duitse buren (verzamelnaam: de Watjes) aan de 

linkerkant te praten in hun tent. Als Rainer (van rechts) langs komt krijgt zijn gezicht een vrolijke 

grijns. Hij stap naar de tent en sist hard: SSSST!!! De uitwerking is verbijsterend: tot hun vertrek 

horen we totaal niets meer van Los Watjes. 

COLLIOURE (FIGUERAS), 20 JULI 

We gaan met Esther naar Spanje. Eerst raken we in de 

file, en vervolgens kunnen het Lpg-station niet vinden. 

Uiteindelijk eindigen we in Figueras, waar we opnieuw in 

de rij staan, nu voor het Dali-museum. 

Op de camping zoek ik de menu's van de GSM af. Ma 

heeft gebeld, Merijn moet van zijn kamer. Dat is een 

probleem dat op korte termijn opgelost moet worden, 

maar hiervandaan komen we niet verder dan het draaien 

een aantal oproepnummers. 

Esther stap protesterend uit de auto. Te lang, te heet en 

dan nog naar ene Dali. Eén keer probeert ze haar broers 

zover te krijgen dat ze medelijden met haar hebben en 

haar kant kiezen. Het valt verkeerd uit. De broers komen woorden te kort om te vertellen hoe vet 

Dali is, en dat ze misschien zelfs wel mee hadden gewild. (zie ook volgende pagina) 

Voor Esther is er post; de vader van Sophie heeft een kaart uit London voor haar meegenomen. 

Op de camping speelt weer een band. In tegenstelling tot de flamencogroep is dit niet geweldig. 

Wilson Picket, James Brown, Marley, Stones, en de Beatles, alles wordt om zeep geholpen. 
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COLLIOURE (BANYULLS, CENTRUM COLLIOURE), 21 JULI 

We besluiten tot een luierdag, en doen dat vervolgens niet.  

Allereerst doen we boodschappen in Perpignan-buiten in de 

Auchan. Vervolgens ga ik duiken in Banyulls.  

Wart haakt af, door het vele springen van de rotsen heeft hij pijn 

in zijn oren. Nelleke gaat wel mee, en dat is ook gezellig.  

Na terugkeer zetten we de tent weer op, er dreigt regen. Daarna 

gaan we eten in Collioure.  

Het 

restaurant 

"het Fregat" 

heeft de 

naam het beste restaurant van de stad te 

zijn. Dus kunnen we maar één advies geven: 

de totale horeca van het plaatsje sluiten.  

Na een voorgerecht dat smakelijk is, is het 

verder puin. De freaking Fregat kan naar zijn 

fooi en de toekomstige klandizie fluiten.  

Aan het advies van Kortooms "eet nooit zult" 

kan "eet nooit Catalaanse Ollada" worden toegevoegd.  

Bij terugkeer op de camping blijkt het te 

branden boven het grote strand. De wind staat 

de andere kant uit, dus er is geen gevaar en veel 

sensatie.  

Na enige tijd is het brand meester, hoewel we 

met zaklampen blijven speuren naar smeulende 

plekken, je weet maar nooit of het nog leuk 

wordt. Het lukt niet, en langzaam nemen de 

vleermuizen de nacht over. 

Alleen de sardine vissers blijven voor de 

kust actief met hun netten met zwarte 

vlaggen. Onze laatste activiteit is het 

neerhalen van de voortent, deze dreigt 

weer weg te waaien.  

Ook mogen we constateren dat deze 

voortent misschien nog geen total loss is, 

maar de rits van het voorstuk is overleden, 

en verder is het ook niet veel soeps meer. 
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COLLIOURE, 22 JULI  

Het is al weer de laatste dag 

van de vakantie van Merijn en 

Wart.  

's Ochtends duik ik even met 

Esther, helaas het lukt niet 

erg, maar Wart maakt er een 

paar leuke foto’s van.  

Kersten en Rainer Behr maken 

vervolgens de fles leeg. Het is 

Rainer ’s verjaardag en hij 

vindt het duiken na een wat 

onwennige start een prima 

sensatie.  

Ik draai de nieuwe Tri-Yann 

CD. De jongens komen me 

meewarig vragen of ik dit 
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vrijwillige basis beluister. Hoofdschuddend vertrekken ze naar het strand.  

Later waarschuwt Wart me voor een boot met duikers 

recht tegenover de tent heeft geankerd. Het is de club 

waar ik geïnformeerd heb wat de bootduik 

mogelijkheden zijn. Dit gebeuren is zo boeiend dat de 

laatste duik van de vakantie een "geen bootduik" wordt.  

Binnen 5 minuten lig ik onder de boot, waarbij ik zie hoe 

ze te werk gaan. Mensen gaan in pak over boord, de sets worden na geworpen. Vervolgens 

kunnen ze tot 7 m duiken, omdat niemand de weg weet en de instructeurs ze niet slimmer maken.  

Bij het grote strand aangekomen stuit ik op Patric, de camping moniteur. Hij laat zijn leerlingen 

met plastic kaarten zien wat er onder water te vinden is. Die zijn beter af dan de bootduikers. 

Hoewel, alles is relatief. Als ik denk aan de vrolijke manier waarop er op de boot "Daar heb je 

flipper" werd gebruld, hadden ook de bootduikers het best naar hun zin. 

's Avonds kookt Merijn een aantal overgebleven zaken tot een prima maaltijd. Alleen Wart hangt 

het verwende kind uit. Alles 

is fout en hij krijgt heel vaak 

smerig eten. Hij zoekt het 

maar uit. 

Wij zijn vooral tevreden over 

de campingrekening. Na veel 

gehannes betalen we voor 7 

personen belasting, maar zij 

reken met een veel hoger 

voorschot dan wij hebben 

betaald, dus we gaan 

akkoord met een chaos die 

voor ons FF 350 goedkoper 

uit valt. 
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Na het eten pakt Merijn het merendeel van 

zijn spullen vast in. Daarna gaat hij met Wart 

een avondje afscheid nemen van hun maten 

op de camping.  

Na 12 dagen is hun alien heel behoorlijk. 

Esther verdwijnt naar de Spaanse 

gitaar/zang/flamenco avond, wij kijken ook naar het slot. 

Het is een goed optreden. 

's Nachts slapen we onrustig. Waarschijnlijk is er ergens 

iets ernstig mis, want er vliegen talrijke helikopters heen 

en weer. 

Inmiddels staat bij “Zuid Franse” duikteller voor deze 

vakantie op 18. 
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COLLIOURE - CHATEAUNEUF DU PAPE, 4.50 UUR, 291 KM, 60.21 KM/H , 23 JULI 

We staan om 7 uur op. Merijn is snel actief, het op gang helpen van Esther en Wart kost meer tijd. 

Vooral Wart is niet op zijn best, hij is de vorige dag in een cactus gevallen, en moet nog steeds 

overal splinters uit halen.  

Maar iedereen werkt mee en dus zijn 

we snel klaar met inpakken. De jongens 

schudden Petra, the natural red, met 

caravan en al wakker om afscheid te 

nemen.  

Wij doen een rondje handen schudden 

met de fam. Behr. 

Het echte vertrek heeft trouwens nog 

wat voeten in de aarde. De nieuwe 

buren hebben een partytent als 

voortent, waardoor niemand meer 

langs ze kan. Deze Duitsers blijken, i.t.t. hun voorgangers, zeer schappelijk. Snel wordt de voortent 

verplaatst, en helpen ze me bij het pad afrijden. Dit laatste is best wel nodig, want ik dreig de 

voortent van de Denen als souvenir mee te nemen. 

Daarna gaat het snel. Bij Elne worden we omgeleid, omdat een ongeluk een eind heeft gemaakt 

aan een Belgische Astra met caravan, die kort voor ons van de camping was vertrokken.  

Naar verhouding is het oponthoud minimaal, meestal betekent dit een vertraging van uren. 

In Perpignan wacht een teleurstelling: de 

bagagedepots kunnen niet gebruikt worden. Dat wordt 

een balen dag voor de jongens.  

Daar kunnen we weinig aan doen, maar vinden het wel 

vreselijk lullig.  

Zelf rijden we naar Avignon, waar we eindigen op de 

stadscamping van Chateauneuf du Pape.  
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Dat neuf is trouwens betrekkelijk: boven het plaatsje is 

een grote ruïne. Verder laat dit plaatsje in de 

Rhônedelta weinig twijfel over de vraag waar men hier 

zijn geld mee verdient. Er zijn vrijwel uitsluitend 

wijngaarden. 

Alleen even buiten het plaatsje is een bos aan een 

zijtak van de Rhône. Hier, tussen de bomen, is de 

camping op het Islon Saint Luc. 

De lucht in de caravan is niet de harden. Het lijkt wel 

of we een dood paard vervoerd hebben. 

Nadat we de slaapzakken van de jongens te luchten 

gelegd hebben (het kan!!), wordt het snel beter. 

Boodschappen doen we bij "Continent" in Orange. Los van het feit dat de Van Burens hier nog een 

adellijke titel hebben geërfd, maakt het stadje totaal geen indruk. Maar het is prettig heet, en als 

het te heet wordt kunnen we altijd nog een blokje gaan rijden met de airco van de auto in de 

ijsberen stand. Voor Esther is dit nog niet voldoende, zij sneuvelt 's avonds in een watergevecht.  

Het is zo heet, dat Nelleke en ik eerst een paar uur voor de sleurhut slapen, voordat de 

temperatuur binnen aanvaardbaar is. 
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CHATEAUNEUF DU PAPE, 24 JULI  

Deze camping kan worden ondergebracht in de categorie "zeer luidruchtig". Niet vanwege de 

kampeerders, maar door de nadrukkelijk aanwezige natuur. Overdag maken de krekels een 

oorverdovende herrie, 's nachts doen de kikkers bruloefeningen. 

Nelleke weet het Collioure-stof uit mijn korte broek te krijgen, ik mag hem nu zelfs van Esther 

weer aan. 

 



Verslag vakantie Frankrijk 1998    38 (van 54) 

Verder wordt de dag gebruikt om de Rhônedelta voor een klein deel te bekijken.  

Chateauneuf du Pape is 

vooral een wijnstadje met 

een leuk oud centrum, waar 

we doorheen klimmen naar 

de ruïne van het kasteel.  

Van deze ruïne is de 

onderste etage nog intact, 

daar is een "Exposition de l' 

Ete" ingericht. Dit houdt in 

dat er wijn, wijnglazen en 



Frankrijk 1998 (webversie)  39 (van 54) 

kurkentrekkers worden verkocht, naast wat serviesgoed, 

textiel en de schilderijen van de lokale artiest.  

Ook kan je er naar een 

video over wijnproductie 

kijken. Mocht het Frans je 

te snel gaan, dan is dat geen 

probleem, de video is ook 

te koop zodat je het thuis 

nog eens terug kunt 

draaien.  

Maar goed, de Exposition is 

gratis, dus wij zijn als 

Nederlander tevreden. We 

keren terug naar de auto en 

zetten koers in de richting 

van het Chateau de l'Hers, 

dat buiten het dorp ligt. De weg is niet verhard, dus ik rij stapvoets langs een tak van de Rhône.  

Een Franse fietser begint woest naar me te gebaren dat ik veel 

te hard rij en te veel stof maak. Ik word boos omdat ik zeer 

fatsoenlijk rij en er niets voor voel om me door een lul-in-

reclame-verpakking de les te laten lezen. Voor alle zekerheid 

steek ik één vinger op. 

De ruïne van Hers is niet te bezoeken, maar wel te 

fotograferen. ‘ 

Na korte tijd rijden we terug naar de camping.  

De pedaleur is nog steeds over zijn Touren. Nu staat hij me uit 

te dagen om harder te rijden. Dan maak ik een vergissing. Ik 

geef gas.  

Nu blijkt het verschil tussen een Sunny 1.6 diesel en een 

Chevrolet 2.2.  

De Sunny 

zou nu blij een zwarte wolk hebben 

uitgestoten en het tempo gelijkmatig hebben 

opgevoerd. De Chevy doet alleen een sprong 

voorwaarts, daarbij achteloos een dal-

vullende mis optrekkend. De reactie van de 

sportman is, evenals diens metgezel en hun 

fietsen onmiddellijk aan het zicht onttrokken. 

Hopelijk hadden ze net heel diep ingeademd.  
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In het centrum gaat de GSM. De jongens zijn goed aangekomen.  

Los van een shit dag in Perpignan is alles "tot hun genoegen" gegaan, hoewel er deze keer geen 

discotrein was. Op de camping rekenen we af. De beheerster vertelt dat ze hebben gesolliciteerd 

naar een langdurig beheerderscontract voor deze Municipal. We hopen dat het ze lukt. Ook 

bestellen we brood, wat even leidt tot verwarring, zoals bijna altijd in dit land.  

Hier de samenvatting. 

Un etranger eet in Frankrijk stokbrood en croissants. Dat laatste lukt wel, maar een 

stokbrood levert moeilijkheden op. De modale etranger vraagt namelijk niet om 

een baguette of flute (een stokbrood), maar om een pain (een brood). Nu is een 

stokbrood lekker, maar als je meer wil eten dan korst, is het raadzaam af en toe een 

pain te kopen, dat twee à drie keer dikker is. Soms wordt een pain een kilo 

genoemd. Dan krijg je de volgende scène:  

Mag ik een pain?  

Ah, vous-voulez une baguette!! 

Non, helemaal niet, je veux een pain.  

Ah, vous voulez un kilo.  

Een kilo?? Que est que c'est een kilo? 

Un kilo c'est un pain, mais c'est ne pas un kilo c'est circa 700 grammes. 

Goed, bon, prima, wie, yes, donner mij maar een Kilo!! 

Waarna je met je pain naar de caravan kunt. 

De verwarring hier ging over een andere variant: 

"Could I order a restaurant??" Een verbaasde blik kijkt me aan: "A restaurant? We 

don't have a restaurant on the site."  

No, I mean bread, un pain. 

Ah oui, un restaurant sure, it's my pleasure!! 

Nu is een restaurant minder zwaar dan een kilo,  

en ook minder dan een kilo, maar dikker dan een baguette  

en certainement un pain. Tot zover de cursus aliën. 
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Wij gaan na de lunch naar Avignon naar het Chateau du Papes. De rondleiding gaat met een soort 

telefoon. Deze is te breedsprakig, maar je kunt de tekst overal stoppen en weer starten, dus het 

gaat goed. Het kasteel is in de loop der eeuwen een aantal keren gesloopt en herbouwd.  

Het totale resultaat is een massieve hoop steen met mooie 

historische verhalen. Het enige echt interessante om 

langer naar te kijken was een speciale klokken- en horloge 

tentoonstelling. 

Na het kasteel lopen we (Esther met 

kasteel-lollie) Avignon in. Daar is het 

theaterfestival in volle gang. Zie de 

volgende pagina: 
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Een jongleur (met 10 blokken), zigeunermuziek, volksmuziek, rennende nonnen met maskers, 

mannen met snorren in 

balletjurkjes, een jonge 

man verkleed als oude 

dame, een dwerg, een 

fiets die is omgebouwd 

tot ezel, mensen in 

dertiger jarenbadpakken, 

alles komt langs, vaak 

vergezeld van jonge 

mannen en vrouwen die 

je een reclamefolder 

voor een voorstelling 

aanbieden. 

We genieten eindeloos. 

Na een wandeling over 

en langs de stadswallen en de Pont d'Avignon (waar Esther aan het dansen is) komen we bij de 

favoriete fastfood keten, die van ons een prijs krijgt (langzaamste McD 1998).  

Na het eten gaan we langs de artiesten 

terug. Vooral de strippende jongleur kost 

veel tijd. Op de terugweg gaan we op 

jacht naar de Hall of Fame die we op de 

heenweg hebben gezien. Na wat heen 

en weer rijden blijkt het de gratis parkeerplaats P1 te 

zijn.  

Hier staat graffiti die vele malen beter is dan het 

vandalisme dat we elders in Frankrijk hebben gezien. 

Zelfs de zonen hadden hun "Toys" hier waarschijnlijk 

voor zich gehouden. Hier staat kwaliteit, het kost een 

half rolletje foto's. (En twee extra pagina’sin dit 

verslag.) 
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CHATEAUNEUF DU PAPE - QUEIGE, 5.25 UUR, 355 KM, 65.54 KM/H, 25 JULI 

Bijna zwarte zaterdag. Miljoenen storten zich op de 

autowegen om van huis naar de vakantiebestemming 

te komen.  

Wij rijden stuk "Route van de Soleil af" en zien hoe 

men op de "Route du Soleil" kilometers blij in de rij is. 

Bij Valence draaien we richting Franse Alpen.  

Los van een Eriba, waarvan de wielen aan de 

verkeerde kant zitten, komen we geen ellende tegen. 

Rond Grenoble staat de nodige graff. Deze is matig 

heftig, maar absoluut niet zo vet strak als in Avignon. 

Verder staan er talrijke mededelingen dat het 

openbare leven de komende dagen verstoord zal 

worden door de Tour. 

De eerste camping die we bekijken is Albertville, maar 

dat vind ik drie keer niks. Een kwartiertje later staan 

we Queige in de zon tussen de Alpen. Het is prachtig. 

Ons gezelschap is uitgebreid met Knoffie, een niet 

Frans varken dat van bier houdt. 

De dag wordt nadrukkelijk beëindigd door de 

Fransen naast de camping. Eerst zingen ze en spelen ze gitaar, tot er een ontdekt dat hij een 

trompet bij zich heeft. Geen van de aanwezigen kan een zuivere noot (meer) spelen mais, se 

trompe enormement. 

QUEIGE (ALBERTVILLE),  26 JULI  

Na het op het gemak opstaan, haal ik brood bij de Epicerie et Depot de Pains tegenover de Mairie 

en de Kerk (Alles in Queige is tegenover de Mairie en de Kerk, m.u.v. het kerkhof, dat achter de 

kerk ligt).  
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In E&DdP wordt discussie gevoerd over de geur van de meloenen en de vraag of de (Franse) klant 

een baguette of een longe wil. Met heel veel Frans wordt toegelicht waarom een longe vandaag 

minder past. Ik word er tussendoor geholpen, buitenlanders begrijpen toch niets van brood. 

Vervolgens gaan we naar Albertville om GPL te scoren en boodschappen te doen. Dit is heel leuk, 

omdat overal te merken is dat de Tour de 

komende dagen de stad beheerst.  

Nike slaat z'n tenten op en overal staan 

borden met wat wanneer is afgezet. Nu is 

de wegbewijzering in Albertville van 

Belgische logica, dus alles de komende 

dagen is toeval. (Twee nachten later zal in 

Albertville de volledige TVM ploeg worden 

gearresteerd, en de Tour verandert er in 

een volledige chaos) 

Na de lunch (mooie gebakken eieren Esther) 

nemen Esther en ik een duik in de Doron.  

Alhoewel, duik, verder dan plat op de buik 

liggen kom ik niet, maar dan word ik ook aan 

alle kanten omgeven door de forel. 

Later maken we een rit door de bergen. Van 

Queige rijden we via de Forclaz naar Ugine en 

vandaar naar Beaufort.  
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Het meest 

humoristische van deze 

bergrit is dat er tussen 

alle haarspeldbochten 

ineens een bord 

"scherpe bocht rechts" 

is geplaatst. 

We rijden door tot we 

de Mont Blanc zien 

(jawel. hij is wit). Ik wil 

naar een punt waar de 

mooiste foto te nemen 

is, en zo eindigen we in 

de stoeltjeslift naar de 

Roc des Evettes, die ons 

500 m omhoog brengt.  

Onderweg passeren we "muziekkoeien". Het uitzicht op 1600 m is prachtig, ondanks onze 

hoogtevrees. Klein detail: de Mont Blanc is boven niet te zien.  

We dalen al snel 

weer af, waarbij de 

hoogtevrees vooral 

toeslaat als de lift 

wordt stil gezet, 

maar verder is het werelds. Beneden springen we in de auto voor 

de foto van de Mont Blanc.... achter een wolk.  

Op de camping is er weinig meer te doen dan luieren en koken met 

Esther, wat zich wat Esther betreft vandaag beperkt tot gas 

aansteken.  

 



Verslag vakantie Frankrijk 1998    50 (van 54) 

QUEIGE - PEIGNEY, 6.15 UUR, 410 KM, 65.60 KM/H, 27 JULI 

Er is er een jarig....., maar wij niet.  

Na een nacht onweer besluiten we om niet nog een dag in de Alpen te blijven, al zijn de 

roodstaartjes die over tent en auto hippen, nog zo leuk.  

Odille komt informeren of we vluchten voor het weer. Als we aangeven dat ook de Tour een rol 

speelt geeft ze ons gelijk, morgen wordt het dal afgesloten.  

Daarom breken we in een recordtempo af, en rijden in noordelijke richting.  

In Annecy is het foute boel. 

Buiten de plaats staat het vast 

en de eerste 2.45 uur rijden we 

101 km. Daarom zetten we 

halverwege de dag de plannen 

om naar de Vogezen te gaan 

overboord.  

Met behulp van boeken en 

kaarten besluiten we in Vittel 

of Langres te gaan staan. Als de 

waarschuwingsborden 

vertellen dat 31 km verderop een zwaar 

ongeluk is gebeurd, en dat we maar vast 

kalm aan moeten doen valt de keus op 

het dicht bijgelegen Langres, of Peigney 

om exact te zijn.  

Daar vinden we tussen de vele 

landgenoten een plek op een heuvel bij 

een stuwmeer. Allereerst bellen we 

Karin om haar te feliciteren. Dan wordt 

er koffie gezet en de stoelen 

geïnstalleerd. 

We zijn nog niet bezig met het zuiver 

wetenschappelijk onderzoek (onze 

campingtabel) of de lucht betrekt en het 

begint te donderen. 

We zijn te moe om nog wat te doen en 

gaan daarom maar eten in de "Herberg van 

de Zeiler" langs de voet van het stuwmeer.  

Na het eten lopen we nog even over de 

stuwdam uit 1906, waar Esther Nelleke de 
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stuipen op het lijf jaagt door over het randje te springen (waarbij ze onbedoeld tussen de schapen 

eindigt). 

PEIGNEY, 28 JULI 

Duidelijk de laatste dag van de vakantie. We 

bezoeken Langres, dat zich tot de 50 mooiste steden van Frankrijk rekent. Het moet gezegd 

worden, de wallen zijn nog intact, en liggen verheven boven een landschap dat sterk doet denken 

aan Zuid-Limburg. Toch wil het echte enthousiasme niet komen. We doen de laatste inkopen, ik 

maak een prutduik, Esther en ik koken bananengerecht, en we ruimen wat puin. 

Verder is het wachten tot morgen, wanneer we kunnen zeggen: Frankrijk, ooievaar!!! 
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PEIGNEY - TIEL, 7.45 UUR, 632 KM, 81.55 KM/H, 29 JULI 

Ondanks het rotweer verloopt de rit uiterst voorspoedig. Onderweg blijken we Jaap Wouters met 

zijn sterrenbus ingehaald te hebben. Om 16.00 uur zijn we thuis. 
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BIJLAGE: DE ZUIVERE WETENSCHAP 
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NABEWERKING 

Dit verhaal is grotendeels tijdens en vlak na de vakantie geschreven, en er is een vakantieboek 

gemaakt. In 2017 is e.e.a. in een nieuwe lay-out gegoten als onderdeel van de digitalisering van de 

vakantieherinneringen. Daarbij is de tekst marginaal aangepast aan de hand van de informatie van 

het vakantieboek. In 2021 is het vakantieboek gedigitaliseerd en zijn verhaal en boek 

samengevoegd. (Al zijn veel foto’s niet gebruikt). 

“De zuivere wetenschap”, onze beoordeling van kampeerterreinen (en hotels) was in 1998 goed 

uitgewerkt, maar een nieuwe grafiek is toegevoegd. Gewoon, omdat het kan!  


