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MC Zegveld naar de

Pyreneeën
Aankomst zaterdag 5 juni 2021
door Coos van der Spek

Als je snél wilt gaan, ga dan alleen.
Als je vér wilt gaan, ga dan samen.
(erg oud afrikaans spreekwoord)

…. MC Zegveld gaat rétever én rétesnel….!
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1. Voorwoord
Beste motorvrienden van MC Zegveld én meelezende familieleden!
Het jaar 2019 was een belangrijk jaar: een historische omslag binnen onze motorclub want de TTT (TeringTenten-Toer) stierf definitief een roemrijk einde en de Vrijheid-Blijheid-Toer zag haar eerste levenslicht.
In 2020 sloeg het verrekte coronavirus toe. Het zorgde er zelfs voor dat onze trip in dat jaar helemaal niet
doorging. Grrrr! Er zou trouwens in dat jaar nog maar één tentje mee gaan. Gewoon voor de show, hoor.
Eigenlijk overnachten alle deelnemers voortaan lekker in luxe hotels.
We proberen het in dit nieuwe jaar gewoon weer! Ik neem je mee in een verhaal hoe we naar de
Pyreneeën gaan, verblijven, rondtoeren, wandelen en weer vertrekken. Het wordt een machtige, stoere
tocht met een hele berg bochten! Lees maar mee…

Einddoel: de Pyreneeën
Zoals het er nu naar uit ziet gaan we dit jaar met maar liefst 18 deelnemers naar de Pyreneeën. Het is daar
vast leuk, want dáár waren wij nog niet eerder. Pippi Langkous zou zeggen: ik heb het nog nóóit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan…
Als jij nog niet eerder in de Pyreneeën was, dan staat je héél wat te wachten. Het landschap is fascinerend
en de wegen zijn mooi. Ik was daar in 2018 en ik kijk er wederom naar uit.

Reizen
NIEMAND koos er dit jaar voor om zijn motor via een lijndienst per vrachtauto vanaf Klundert door Nord
Cargo (click!) naar de Pyreneeën te laten vervoeren en zelf op het vliegtuig naar Barcelona te stappen. De
méést luxe manier om een weekje Pyreneeën te doen! Maar overigens geen enkel probleem, hoor.
Dit jaar gaat de Vrijheid Blijheid Toer écht zijn eer aan doen: heel veel deelnemers gaan immers helemaal
op eigen gelegenheid naar het hotel in de Pyreneeën. Individualisme is het motto en het aantal rijders en
rij-groepjes is groter dan ooit. Maar ook dat is helemaal niet erg. De wereld verandert, wij veranderen, de
club verandert en dus veranderen ook de toers. Zó gaat dat. We passen ons aan.
Ook dit jaar zijn er weer snelwegvreters, toertuffers, vrije reizigers met een eigen programma, aanhangerhuurders en -bezitters met een er aan vast geknoopte romantisch-erotische vakantie, snelle solorijders,
vliegtuighoppers en zélf combineer ik deze trip dit jaar met een ‘ruim rondje’ Frankrijk en wat dagen strand
en zee.
Doe straks alles lekker op je eigen manier. Plan en reserveer voor onderweg niks en zoek gewoon elke
dag een hotel, een sta-caravan of een sappig veldje voor je tent. Dat is en blijft het leukst en het
avontuurlijkst en het geeft je maximale vrijheid.
Iedereen bepaalt zélf wanneer hij vanuit huis vertrekt en wanneer hij weer thuiskomt, máár … de
COMPLETE groep is vanaf zaterdagavond 5 juni 2021 aanwezig in het vier sterren hotel Hotel Eurostars
Reina Felicia (click!) in Jaca.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bestaat uit het voorwoord, in hoofdstuk 2 vind je de afspraken en de tips, in
hoofdstuk 3 beschrijf ik de heenreis, in hoofdstuk 4 de rondreis, in hoofdstuk 5 neem ik je
via de terugreis weer mee naar huis en in hoofdstuk 6 sluiten we deze trip op onze standaardwijze af.
Als je niet zo van lezen en plaatjes kijken houdt, dan heb je een probleem. Het draaiboek is namelijk best
wel dik. Dus veel leesvoer. Héérlijk voor bij de kachel en om jezelf vast een beetje op te winden. En
strakkies lekker om mee te nemen en ’s morgens even bij het ontbijt door te nemen. Op papier of
elektronisch in je smartphone. Dan weet jij immers ook waar we die reisdag heen gaan en hoef je er niet
alleen als Lullo achteraan te rijden. Maar .. stel dat je nú gewoon ff geen zin in lezen hebt? Nou, dán is hier
de korte, snelle versie.

De reis in het kort
Alle heen-routes beginnen en eindigen bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16. Als je met elkaar wilt
afspreken, dan zou dat dáár kunnen. Of spreek af aan de grens bij Hazeldonk. Deze waypoints zitten in de
routes.
In Nederland en in België maak ik gebruik van de snelwegen. Het échte mooie leven begint immers in
Frankrijk. Trek tussen de één en zeven dagen uit voor de heenreis naar de Pyreneeën. Mik op vier dagen.
Er zijn verschillende scenario’s om straks bij het hotel in de Pyreneeën te komen. Het kan heel snel, maar
ook erg toeristisch.
Vanaf de éérste zondag na onze aankomst gaan we onze tourritjes in de Pyreneeën rijden. Woensdag is
een rustdag. Voor de Diehards is er voor die dag óók een route. Maar die missen een heerlijke Spaanse
lunch met een koel glas bier of een roseetje… Ik weet op dit moment van schrijven nog niet of er een
interessante stad in de buurt is, maar we kunnen natuurlijk ook lekker in en rond Jaca gaan wandelen en
van de Spa in het hotel genieten. We verzinnen nog wel iets.
Ook voor de terugweg zijn er verschillende scenario’s: je kunt in één dag naar huis, maar je kunt er ook
twee weken over doen. Mik op vier dagen.

OK, lees maar mee, prutsers!

Coos van der Spek
Linschoten
0653-762.865
CoosvdSpek@xs4all.nl
www.elbacon.nl
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2. Afspraken en tips
Alles goed geregeld?
Er is nu nog tijd zat! Motor tijdig een goede beurt laten geven? Ingepland bij de dealer? Alles gecheckt?
Bedenk dat als jij panne hebt, iedereen stil staat.. Bandjes 100% in orde? Redden ze de thuisreis ook?
Weet je het zéker? Héééél zeker? Je gaat straks heel veel kilometers rijden. En bandjes zoeken in het
buitenland is kut-met-peren en kost je een boel extra tijd en zéker extra geld. Vraag maar aan GerritJan,
André en Coos… Zórg voor goede spullen! Is alles nog waterdicht? De Niet-Vergeten-Lijst (click)
doorgenomen?
Véél belangstelling
Oók dit jaar tellen we weer een flink aantal deelnemers. Rijden met grote groepen kost meer tijd tijdens
tanken, eten, pauzeren, plassen, aankleden, weer vertrekken, op elkaar wachten bij stoplichten etc. Hou
daar s.v.p. voldoende rekening mee.
Routes voorbereiden
Deze reis is ‘ietsje’ technischer en lastiger dan onze eerdere trips. Het vraagt wat meer voorbereiding en
zelfwerkzaamheid. Lees ruim van tevoren het draaiboek door. Bepaal vervolgens ruim van te voren welke
‘lijnen’ jij wilt gaan volgen. Bestudeer je routes! Bepaal dan ook óf en wáár je wilt overstappen naar een
andere lijn. Het hangt allemaal af van hoeveel reisdagen jij beschikbaar hebt. Plaats de routes en de tracks
zorgvuldig in je navigatiesysteem en test per route of de route goed werkt. Plaats de routes en de tracks als
backup óók op je geheugenkaartje. Maak een planning wanneer je van thuis wilt vertrekken. Neem de tijd.
Zorg dat je je niet hoeft te haasten.
Rijden
Gelukkig splitsen de deelnemers zichzelf straks op omdat er o.a. verschillende vertrekdata, toerschema’s
en rijprogramma’s zijn. Ik voorzie individuele rijders en bij de rondreizen tenminste twee maar wellicht zelfs
drie groepen. Er zal daar in elk geval een toergroep en een snelle groep zijn. Elke groep bepaalt zelf wie de
voorrijder is. Blijft dat zo de hele vakantie? Welnee, hoeft helemaal niet. Maar we proberen gewoon wat.
Later zien we wel. Héééé, het is immers de VBT toch? En ik moet NIET alles regelen. Nou ja.... jajaja.... ik
weet het.... je had mijn draaiboeken op het werk moeten zien. Tjonge. Ze zijn in Amsterdam echt blij dat ik
met pensioen ben... I am a real pain in the ass.... OK, control-freak dan…
Slapen
Zoek onderweg een goed 3-sterren hotel. Niet minder. En niet aan een drukke weg, jôh. Het is vakantie!
Wil je persé in de sauna of lekker zwemmen met je vriendin? Maak er dan 5-sterren van. Liever tussen de
vlooien? Haal dan al die sterren weg en ga lekker op een stapelbed. Alles kan....! Als ik maar niet hoef.
Een caravan huren is ook een leuke optie. Je zit meer in de natuur, je motor staat naast
je op je terras, bagage sjouwen doe je maar een paar meter en je hebt geen last van
feestende en sexende hotelgasten naast, achter, voor, onder en boven je. Als je dat
overweegt, dan is het handig om de gratis app van de ACSI campinggids te
downloaden. De app is de vervanger van dat grote, dikke boek van je vader en moeder
dat op de hoedenplank lag en tegen je achterhoofd klapte als je vader plotseling remde.
Koop voor wat euro’s de kaart van Frankrijk. Die kaart doet-ut één jaar. Dit schrijf ik om
bij jullie teleurstellingen te voorkomen. De mijne incasseerde ik al wat jaren eerder. De app helpt je om
campings onderweg te vinden en om van tevoren te zien welke voorzieningen je daar aantreft: kun je er
eten?, is er een winkel?, verhuren ze mobilehomes? etc. Owja, download het allemaal thuis. Daar werkt de
wifi waarschijnlijk het best.
Pech?
We zullen je bij pech waarschijnlijk éérst verketteren, máár altijd helpen. We laten je nooit in de steek. Maar
…. wéét óók dat kamers of grasveldjes wellicht strak op datum gereserveerd zijn. Als iemand pech
onderweg heeft, dan kan de groep niet zomaar alles een dagje doorschuiven. Het is goed om dat van te
voren te weten. Owja, en de rest van je motorleven blijven we je zieken met je getankte diesel, je vergeten
tentstokken, je vergeten slaapzak en al je malle ongelukjes met dunne poep etc.
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Gezelligheid
Als een grote groep mensen lang met elkaar optrekt, dan vraagt dat soms iets van je
aanpassingsvermogen. Doe dáár een beroep op, dan blijft het gezellig. Slik het maar in! Let er maar niet
op. Positieve feedback is altijd fijn. Leg zeer zeker de nadruk op wat er allemaal goed verloopt. Heb je
kritiek? Dat is ook prima. Máár kom dan óók graag gelijk en op tijd met een goed voorstel. Zeik maar tegen
mij. Ik kan er wel tegen. En je weet het: opinions (click) are like assholes, everybody has one…
Nóg meer afspraken
Dáár wáár het kon, probeerde ik de dagen niet te lang te maken. Soms is er tijd om aan het einde van de rit
wat te relaxen, boekje te lezen, te zwemmen etc. Maar we gáán nou eenmaal een tering-eind weg, dus…
Spelregels
Ben jij straks een dagje de voorrijder? Top! Maar wees dan voorrijder en s.v.p. géén vooruit-rijder. Daar
hebben we namelijk niks aan. Lees zéker dit: http://www.elbacon.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=715. En
voor alle deelnemers: http://www.elbacon.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=12.
Nog wat vrijblijvende tips
Zet de mobiele nummers van alle deelnemers tijdig in je telefoon. Ze staan op de ledenlijst (click). Vanaf 15
juni 2017 kost het gebruik van je smartphone in het buitenland jou net zoveel als in Nederland. Zet je datagebruik in het buitenland dus niet uit. Alleen dán werken de (groeps-)appjes goed.
Op onze ledenlijst kan je ook laten vermelden wie we thuis (ICE) moeten bellen als er iets met jou aan de
hand is. Een mailtje naar mij sturen met de benodigde gegevens is voldoende. Doe het bijtijds, svp. Géén
ICE ingevuld? Dán bellen we niemand en zetten we het wrak op de parkeerplaats van The Golden Tits in
Woerden. Vrijheid-blijheid!
Zelfregelaars: Dit is één methode om van tevoren naar een hotel te zoeken. Zoek bijvoorbeeld met
https://www.google.nl/maps naar Türckheim, zoom een beetje verder in en tik dan in ‘Camping Le
Médiéval’, onthoud even waar de camping zit en tik dan in ‘hotel’ in en zoom weer wat verder in. Dan zie je
er zéker een paar in de buurt van de camping verschijnen. Anders heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan…
Het is érg handig voor jezelf om straks de gebruikte naamgeving van de routes aan te houden. Dan sluit
dat straks mooi aan bij de verhalen en de plaatjes van de routes etc. Want dit pak papier néém je natuurlijk
straks mee. Of in PDF op je smartphone. Zónder draaiboek ben je immers stúúrloos…
Basecamp
Hieronder de door mij gehanteerde instellingen in Basecamp. Als je een apart profiel maakt en deze
gebruikt, dan scheelt het je een boel werk als je de routes herberekent in Basecamp. De routes zijn
gemaakt met het laatste kaartmateriaal. De routes zijn door Menno gesjekt.
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Snel

Toer

De trackmethode
Heb je weinig tijd om door alle routes heen te gaan, ben je geen Garmin Guru en ga je het niet worden,
gewoon gemakzuchtig, maar … wil je in elk geval straks altijd op de juiste route zitten, gebruik dan de
trackmethode van MrGps. Hij staat op het forum en je vindt hem op internet:
http://www.elbacon.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=1156#p7162
Routenummering
De routenummering is anders dan voorgaande jaren. Dit jaar kies je een lijn (een letter) en door steeds een
hoger nummer binnen je letter te kiezen, rijd je van tankstation naar tankstation. Je regelt dit jaar zélf je
overnachtingen tijdens de heen- en de terugreis. De terugroutes via de Alpen brengen je overigens van
camping naar camping.
Nogmaals, ALS je straks met je routeprogramma met de routes aan de gang gaat: BLIJF altijd dezelfde
letters en nummers hanteren. Anders weet je straks niet welke route je moet rijden. Hanteer bij het
herberekenen ook de instellingen die op het forum staan:
http://www.elbacon.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=1219

De kalender
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5 juni AANKOMST
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni RUSTDAG
10 juni
11 juni VERTREK
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Historische foto uit 2019

En dit wordt dit jaar de uiteindelijke plaats van het delict
Hotel Eurostars Reina Felicia
Paseo Camino de Santiago, 16, 20, 22700 Jaca, Huesca, Spanje
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Overzicht van ALLE aanwezige routes
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3. De heenreis
Eérst ff de heenreizen uitleggen
Je kunt de heenweg op veel verschillende manieren rijden. Ik voorzie deze tour van de volgende routes:


De A-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en gaat op de snelste manier
naar het hotel in de Pyreneeën. De route bestaat uit twee waypoints: je reist snel én in één streep én
dwars door Parijs. Het is vet 1300 km snelweg. Dat kan jij best in twéé dagen, want Kees kan het straks
in één dag. Haha. Jôh, het is nét zoals met hardlopen: er is
áltijd wel iemand die harder loopt... Zet ‘m op!
Vroeeeemmmmm…!



De B-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht
aan de A16 en brengt je vandaar op een snelle manier en
binnen de 220 km naar de Franse grens. Pas vandaar ga je
lekker binnendoor via de westkant van Parijs en richting de
kust naar het hotel in de Pyreneeën.



De C-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht
aan de A16 en brengt je vandaar op een snelle manier
éérst naar de Franse grens en dáárna op een snelle manier
via de oostkant van Parijs naar de omgeving van ClermontFerrand. Pas vandáár ga je binnendoor, door het centrale
deel van Frankrijk, naar het hotel in de Pyreneeën. Je rijdt
dus de éérste 800 km snelweg.



De D-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en brengt je vandaar, allemaal
binnendoor, door Zeeland naar de Belgische kust om vervolgens, nog steeds allemaal binnendoor, de
Franse kust af te zakken. Dit is dé echte tourroute! Er zit bijna geen snelweg in. Maar je moet er wel
een week of zo de tijd voor nemen…

De heenreis – algemene info
OK, daar gaan we. Alles technisch in orde? Tentstokken niet vergeten? Je
waterdichte laarzen aan? Zorg voor goede spullen! Potje op,
handschoenen aan en met een druk op de knop komt het beest onder en
in je tot leven…. Vroemmmm..!!
Vertrek ’s morgens bijtijds. Bijvoorbeeld om 08:30 uur. Een verzamelplaats
kan McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 zijn. Of Hazeldonk
aan de Belgische grens. Beide waypoints staan in de route.
Je hoeft niet persé met een hele volle tank te vertrekken. Nederland is
veruit het duurst met haar benzine! Hoe zat het ook al weer met de
benzineprijzen in de landen om ons heen? Ze staan hiernaast…
Extra tip: ALS we pauzeren EN er is ruim voldoende parkeerruimte
aanwezig, parkeer jouw motorfiets dan eens niet een halve meter náást de
motor van je maatje. Gebruik gewoon lekker de ruimte. Kan iedereen
relaxed opstappen en bij zijn koffers en zo…
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Extra tip: Denk er straks wel aan dat je exact OP de route moet staan als je de route in je navigatiesysteem
laadt. Anders gaat je navigatiesysteem zelf iets berekenen. Het is het handigst om daar van tevoren een
beetje over na te denken en dan gewoon naar het startpunt van een (toeristisch) deel van de route te
navigeren en vanaf dáár (dán sta je immers òp de route!) de route (weer) te starten en te rijden. Het is ook
handig om met je maatje samen te werken: de één houdt de route in zijn navigatiesysteem en de ander
navigeert naar het hotel. Je maatje brengt je daarna weer op de route. Hij laadt de route pas weer als hij
een teken van je krijgt dat hij weer òp de route zit.
Extra tip: Als je straks onderweg van de ene routelijn naar de andere routelijn wilt ‘schots-ie wippen, dan
zou je dat o.a. via een tankstation kunnen doen. Zoek, in dit draaiboek op een kaart, of in een route in je
Garmin, het betreffende tankstation op, click op je Garmin op WAARHEEN, click op OPGESLAGEN, typ in
het venster met het vergrootglas de naam van het tankstation, bijvoorbeeld TANKEN VILLEFORT, en start
een route. Als je op de plaats van bestemming bent aangekomen, dan start je de gewenste route.
Natuurlijk kun je ook gewoon naar het begin van de nieuwe route navigeren. Laad wel even, voor de
zekerheid, bij het startpunt de route opnieuw in je toestel.
Owja, wie gaan er mee?
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Alle heenreizen op een kaartje
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A-lijn
De A-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en gaat op de snelste manier naar
het hotel in de Pyreneeën. De route bestaat uit twee waypoints: je gaat in één streep én dwars door Parijs.
Het is vet 1300 km snelweg. Dat kan jij best in twéé dagen, want Kees kan het in één dag. Haha. Jôh, het
is nét zoals met hardlopen: er is áltijd wel iemand die harder loopt... Zet ‘m op! Vroeeeemmmmm…!
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B-lijn
De B-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en brengt je vandaar op een snelle
manier naar de Franse grens. Pas vandaar ga je lekker binnendoor via de westkant van Parijs en richting
de kust naar het hotel in de Pyreneeën.

Blad 13 van 31

MCZegveld naar de Pyreneeën
Aankomst (!) zaterdag 5 juni 2021
versie : VBT21 - Draaiboek En Kaarten Trip Pyreneeën V2021-06-05d.Docx

C-lijn
De C-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en brengt je vandaar op een snelle
manier éérst naar de Franse grens en dáárna op een snelle manier via de oostkant van Parijs naar de
omgeving van Clermont Ferrand. Pas vandáár ga je binnendoor door het centrale deel van Frankrijk naar
het hotel in de Pyreneeën. Je rijdt dus de éérste 800 km snelweg. Dát schiet op én je hebt nog een aardig
stuk sturen voor de boeg… Ik vind dit een mooie combinatie voor als je niet zo heel veel tijd hebt, maar
tòch wat wilt zien en beleven.
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D-lijn
De D-lijn: begint bij de McDonald’s bij Hendrik Ido Ambacht aan de A16 en brengt je vandaar, allemaal
binnendoor, door Zeeland naar de Belgische kust om vervolgens, nog steeds allemaal binnendoor, de
Franse kust af te zakken. Dit is dé echte tourroute! Er zit bijna geen snelweg in. Maar je moet er wel een
week of zo de tijd voor nemen…
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4. De rondreizen
Eérst ff de rondreizen uitleggen
We arriveren allemaal op zaterdagavond 5 juni 2021 in het hotel. Het hotel bevindt zich een rustige
stadswijk, op slechts enkele minuten lopen van de hoofdstraat van de oude binnenstad.
Onze rondreizen door de Pyreneeën voor de komende dagen, vertrekken altijd vanaf dit hotel. Het hotel ligt
midden in de rode cirkel en in het centrum van alle routes.
Er zijn zes routes voor zes dagen. In deze zes dagen zit echter ook een rustdag. Dan hoef je ff niks.
Als je die dag tòch wilt rijden, dan rijd je bijvoorbeeld de DieHard-route: das een route voor degenen die
écht niet van luieren houden... EN omdat je 's morgens graag stoer vertrekt, maar eigenlijk, nét als de
luierkonten, toch ook een beetje een watje bent, kan je, bij het andere rode cirkeltje, de DieHard-route flink
inkorten om tóch die dag lekker bijtijds bij het hotel terug te zijn... Je vindt het straks allemaal op het
kaartje.

Alle rondreizen rond het hotel op een kaartje
OK.We zijn inmiddels allemaal bij het hotel in Spanje aangekomen, de spullen staan op de kamer, de
ketting in het vet, we hebben lekker gepoept en gedoucht en fris en fruitig gaan we onze vrienden en
vriendinnen gedag zeggen. En natuurlijk zijn we benieuwd wat ons deze week te wachten staat….
Dit kaartje geeft een overzicht van de ritjes rond ons hotel. Het hotel zit in het midden van de wat grotere
ronde cirkel.
De rondritten beginnen ’s morgens rond 09:45 uur. Dan hebben we rustig de tijd om te ontbijten en ons
om te kleden. Het is immers vakantie en géén strafkamp.
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P10 Rondje P - Noord via Oost - 250 km
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P20 Rondje P - West via Zuid - 240 km
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P30 Rondje P - West via West - 280 km
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P40 Rustdag
Vandaag kan je lekker relaxen. Huur een fiets, ga lekker wandelen, bekijk het dorp, spring op de bus of ga
heerlijk in de sauna zitten. Realiseer je dat het straks weer héél ver naar huis is. Neem je rust!
Jaca zelf bijvoorbeeld is een leuke Spaanse stad die gelegen is aan de voet van de Pyreneeën. De stad is
niet groot maar is historisch wel erg interessant. Daarnaast heeft het de onvervalste Spaanse cultuur die in
de bergen van de Pyreneeën zo bijzonder is. Men vindt in Jaca knusse restaurants met streekgerechten,
maar ook de tapasbars die we in het zuiden van Spanje kennen. Maar Jaca is vooral interessant door de
prachtige Neogotische kathedraal. In deze kleine stad is veel te zien en je zal verbaasd staan over de
kunstschatten die in deze stad te vinden zijn.
In Jaca vind je ook de burcht Ciudadela. Deze werd ter verdediging van de stad gebouwd tussen 1595 tot
1690. Het heeft een fort op iedere hoek en is pentagonaal gebouwd. In de tuin die rondom de citadel is
gelegen lopen herten vrij rond. Sedert de vijftiger jaren is dit kasteel een kunsthistorisch monument.
Iets buiten de stad ligt de heuvel Rapitan. Van hieruit heeft men een heel mooi gezicht op de stad Jaca.
Je kunt ook een stukje gaan motorrijden. Kijk maar een bladzijde verder…
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P41 Rondje P - ipv rustdag - 190 km

Extra tip?
Je kunt je rondje van 190 km met de helft inkorten door op het met geel aangegeven tussenpunt rechtdoor,
dus langs de rode stippellijn op onderstaand kaartje, te rijden totdat je weer op de (afgesneden) route komt.
Nog een tip?
Bewaar deze route voor als je de volgende route (P50) te zwaar vindt. Bedenk dat het straks weer een hele
lange reis naar huis is…
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P50 Rondje P - Oost via Noord - 350 km!
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P60 Rondje P - Noord via West - 250 km

Blad 23 van 31

MCZegveld naar de Pyreneeën
Aankomst (!) zaterdag 5 juni 2021
versie : VBT21 - Draaiboek En Kaarten Trip Pyreneeën V2021-06-05d.Docx

5. De terugreis
Eérst ff de terugreizen uitleggen
En dan zijn er natuurlijk routes naar huis. Bij het ‘naar huis’ gaan hebben de meeste reizigers haast, dus
het ontwerp van die routes is een tikkeltje minimalistischer.
Ook de terugweg kun je op veel verschillende manieren rijden. Ik voorzie deze tour van de volgende
routes:


De S-lijn: begint bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt bij AC Restaurant Hendrik Ido Ambacht aan de
A16 en gaat op de allersnelste manier naar huis. De route ligt wat meer naar het westen en bestaat uit
twee waypoints: je reist in één streep én dwars door Parijs naar huis. Het is 1315 km snelweg. Dat kan
in twéé dagen; plus vier dagen hersteltijd….



De R-lijn: begint bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt bij AC Restaurant Hendrik Ido Ambacht aan de
A16. Oók deze lijn gaat op een snelle manier naar huis. Echter, deze lijn rijdt door de veel mooiere
stukken van centraal Frankrijk. Het voordeel van deze lijn is dat je de mogelijkheid hebt om te
combineren met de T-lijn, de toerlijn naar huis. Je kunt dus wisselend R en T rijden: stukkie snelweg,
stukkie bochies rijden. Als je op het kaartje kijkt, dan zie je ook dat de routes elkaar een paar keer
raken. Dát zijn de overstappunten. Ze liggen bij tankstations. Het lijkt mij voor veel deelnemers een
leuke optie. Deze lijn vermijdt de drukte van Parijs.



De T-lijn: begint uiteraard ook bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt uiteraard ook bij AC Restaurant
Hendrik Ido Ambacht aan de A16. Met deze lijn volg je de absolute toerroutes naar huis. Het is zwieren
en zwaaien. Je komt door Andorra. Kost je best heel wat dagen, hoor...! Maar het is ook wel erg
genieten. Vanzelf kun je deze lijn weer combineren met de snelle R-lijn. Das een kwestie van even
overwippen.
Extra tip: neem de eerste dagen de T-lijn en de laatste dagen de R-lijn. Noord-Frankrijk is immers
minder interessant dan Zuid- en Midden-Frankrijk. Ook deze lijn vermijdt de drukte van Parijs.



De V-lijn: begint uiteraard ook bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt uiteraard ook bij AC Restaurant
Hendrik Ido Ambacht aan de A16. Je komt via T10 en T15 ook noges door Andorra. Met deze lijn volg
je de V verder langs de prachtige Franse Zuidkust en kom je ook door De Camargue. Vanaf Cannes rijd
je een stuk Route Napoleon, pak je wat van de Alpen, de Elzas, en de Vogezen. Natuurlijk kom je over
de routes de Cretes. Het is voor mij de allermooiste toerroute naar huis. Het is zwieren en zwaaien.
Kost je heel veel dagen!

De terugreis – algemene info
We gaan weer opbreken. Ieder heeft ondertussen zijn reislijn naar huis gekozen. We nemen afscheid van
elkaar en gaan op weg naar huis. Maar er staan ons nog heel veel bochies te wachten.
Zorg dat je bepakt en bezakt bent. We vertrekken rond 09:30 uur.
Je hoeft niet persé met een volle tank te vertrekken. De toerrijders komen vandaag in Andorra en dáár is
de benzine bijna gratis. Bijna, hé!
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Bijna alle terugreizen op een kaartje
Let ook even op de zogenaamde overstappunten: dáár waar de lijnen elkaar (bijna) raken.
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S-lijn
De S-lijn: begint bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt bij AC Restaurant Hendrik Ido Ambacht aan de
A16 en gaat op de allersnelste manier naar huis. De route ligt wat meer naar het westen en bestaat uit
twee waypoints: je reist in één streep én dwars door Parijs naar huis. Het is 1315 km snelweg. Dat kan in
twéé dagen; plus vier dagen hersteltijd….
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R-lijn
De R-lijn: begint bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt bij AC Restaurant Hendrik Ido Ambacht aan de
A16. Oók deze lijn gaat op een snelle manier naar huis. Echter, deze lijn rijdt door de veel mooiere stukken
van centraal Frankrijk. Het voordeel van deze lijn is dat je de mogelijkheid hebt om te combineren met de
T-lijn, de toerlijn naar huis. Je kunt dus wisselend R en T rijden: stukkie snelweg, stukkie bochies rijden. Als
je op het kaartje kijkt, dan zie je ook dat de routes elkaar een paar keer raken. Dát zijn de overstappunten.
Zie ook het overzichtskaartje. De overstappunten liggen veelal bij tankstations. Het lijkt mij voor veel
deelnemers een leuke optie. Deze lijn vermijdt de drukte van Parijs.
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T-lijn
De T-lijn: begint uiteraard ook bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt uiteraard ook bij AC Restaurant
Hendrik Ido Ambacht aan de A16. Met deze lijn volg je de absolute toerroutes naar huis. Het is zwieren en
zwaaien. Je komt door Andorra. Kost je best heel wat dagen, hoor...! Maar het is ook wel erg genieten.
Vanzelf kun je deze lijn weer combineren met de snelle R-lijn. Das een kwestie van even overwippen. Zie
ook het overzichtskaartje.
Extra tip: neem de eerste dagen de T-lijn en de laatste dagen de R-lijn. Noord-Frankrijk is immers minder
interessant dan Zuid- en Midden-Frankrijk. Ook deze lijn vermijdt de drukte van Parijs.
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De allermooiste terugreis op een apart kaartje
Vanwege de tijd en de afstand waarschijnlijk niet voor veel deelnemers weggelegd en daarom staat deze
route maar op een apart kaartje.
Deze route ga ik waarschijnlijk zelf rijden. En omdat ik het liefst op campings overnacht, brengen deze
routes je niet van tankstation naar tankstation, maar van camping naar camping.
Trek je niets aan van de routes V12 en V14. Ze voeren naar een bevriend echtpaar dat daar woont. Ik ga
daar ff koffie drinken.

V-lijn
De V-lijn: begint uiteraard ook bij het hotel in Jaca (Spanje) en eindigt uiteraard ook bij AC Restaurant
Hendrik Ido Ambacht aan de A16. Je komt via T10 en T15 ook noges door Andorra. Met deze lijn volg je de
V verder langs de prachtige Franse Zuidkust en kom je ook door De Camargue. Vanaf Cannes rijd je een
stuk Route Napoleon, pak je wat van de Alpen, de Elzas, en de Vogezen. Natuurlijk kom je over de routes
de Cretes. Het is voor mij de allermooiste toerroute naar huis. Het is zwieren en zwaaien. Kost je heel veel
dagen!
De V-lijn sluit aan op de lijnen R en T. Gebruik waypoint Tanken Saint-Pons-de-Thomiéres –
OVERSTAPPEN om over te stappen op lijn V. Als je de lijn V wilt gaan rijden, dan rijd je het beste éérst
T10 en T15.
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V-lijn
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6. De laatste dag!
Het is weer voorbij
De laatste dag. Het laatste stuk. Eerst nog lekker binnendoor sturen. Voorzichtig aan, want we zijn best
een beetje moe. Het was best wel rétever….
Straks lekker slapen in je eigen bedje. Zeker de tentenslapers! ’s Morgens word je wakker en is het plafond
plots weer heeeel ver weg….;-) Je krabt aan je zak, denkt aan al die heerlijke bochies die je hebt gereden,
draait jezelf glimlachend om en denkt tevreden:

POTVER, wanneer gaan we wéér…?

Tjuus!
Coos van der Spek
CoosvdSpek@xs4all.nl
+31 653 762 865

Laatste blad.
Einde!
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