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Hemelvaart, donderdag 10 mei 2018. Het is 05:30 uur als ik onrustig lig te woelen en draaien in 
mijn bed, want het is net als in mijn jeugdherinneringen: ik moet eruit want ik zou gaan 
dauwtrappen met mijn vriendjes uit de buurt. 

Alleen ga ik dit keer als solofietser een onvoorspelbaar avontuur te beleven. Ik ga namelijk met 
mijn fiets en tent en met potten en pannen een tocht maken van ongeveer 2400 km of meer! Mijn 
plan is om vanuit mijn woonplaats Grave naar Hamburg te fietsen. Vervolgens langs de rivier de 
Elbe naar Praag en dan weer naar mijn woonplaats, via een route die door en voor Europa fietsers 
is gemaakt. Ik vertrek met een open en vrijblijvende agenda en er is maar een voorwaarde: in de 
laatste week van juni zal ik thuis moeten zijn. En dat moet lukken gelet op eerdere ervaringen van 
lange fietstochten. 

Mijn fiets (een Koga randonneur) staat al bepakt en bezakt in de schuur. Want dat heb ik natuurlijk 
allemaal al voorbereid in de laatste dagen om niets te zullen vergeten. Het zijn immers twee 
tassen bij het voorwiel, een stuurtas, twee tassen aan de bagagedrager bij het achterwiel en een 
klein rugzakje onder de snelbinders. Alle bagage heeft zo zijn eigen plekje gekregen en het is van 
belang om dat zo te houden, want anders blijf je constant naar je spullen zoeken.

Op het stuur heb ik een Garmin 600 Oregon als routeplanner gemonteerd waarin de vooraf 
ingestelde route opgeslagen zit. Ook heb ik een speciale silicone bevestiging voor mijn iPhone 6 
aan mijn stuurpen met daarop onder andere software, zoals Pocket Earth. In Pocket Earth heb ik 
ook de route zitten voor zekerheid als er iets mis zou gaan met mijn Garmin 600, want ik heb geen 
analoge route beschrijving bij me. Dat vind ik persoonlijk onhandig en te veel aan gewicht. 

Om de digitale apparatuur van stroom te kunnen voorzien, heb ik een USB werk van Busch & 
Müller aangesloten op mijn dynamo en deze laatste heb ik als cadeau gekregen van mijn 
voormalige werkgever toen ik met pensioen ging. Eigenlijk heet zo’n USB werk, een omvormer en 
dat vond ik zelf wel van toepassing toen ik mocht stoppen met mijn 49 jarige werkzame leven. 
Want van de ene dag op de andere dag niet meer te behoeven werken, doet toch wel wat met een 
mens. En dan zijn lange afstanden fietsen in mijn ogen een goede therapie, om alles even de 
revue te laten passeren in mijn hoofd. Het is natuurlijk nooit goed om terug te kijken, maar alles 
even op een rijtje zetten en wegleggen in soort archief in je hoofd kan volgens mij geen kwaad. Als 
je een “archiefstuk” nodig hebt, stof je het voor jezelf even af voordat je het weer tijdelijk gebruikt.

In de wintermaanden begint er altijd iets in mij te kriebelen en dan speur ik het internet af naar 
mooie reisverhalen en routes, om zo een keuze voor mezelf te maken voor het aankomende 
fietsseizoen. Wanneer ik eenmaal tot idee ben gekomen, ga ik kijken of er een recente GPX file 
(route) voorhanden is om te downloaden op mijn Mac computer en vervolgens ga ik met de 



software van Garmin Base Camp aan de slag. Ook werk ik veel met het internetprogramma Route 
You. Vanuit dat programma kan ik bijvoorbeeld de route op diverse manieren exporteren naar mijn 
Garmin, Mac of iPhone. 

Op mijn iPhone heb ik app Pocket Earth gekocht, met deze app kun je offline je route fietsen en 
online eventueel een overnachtingsplek vinden of andere belangrijke zaken zoals winkels, fastfood 
enz. De routes kun je ook bij diverse sites kopen voor niet al te veel geld. Maar ik vind het al een 
avontuur worden om het deels zelf te bepalen hoe de route zal gaan van plaats tot plaats. 
Vanuit de eerdere genoemde software, kopieer ik de route naar mijn Garmin 600 en ik e-mail hem 
ook naar mezelf, want mocht er onderweg iets mis gaan, dan heb ik tenminste nog een back-up tot 
mijn beschikking. Als je dat wilt kun je zo’n vooraf vastgestelde route ook nog eerst in Google 
Earth bekijken, maar dat doe ik zo min mogelijk of eigenlijk helemaal niet. Want als je dan later 
werkelijk over de weg en door dorp of stad rijdt, zou je zomaar kunnen denken, maar hier ben ik 
toch al geweest?

10 mei - 07:15 uur
Vanuit mijn woonplaats Grave vertrek ik naar camping Slangenburg te Doetinchem waar ik 
omstreeks 13:15 uur aankom, nadat ik 81 km heb gefietst. Het was een bijzonder mooie route met 
de wind in de rug en af en toe een niet noemenswaardig spatje regen. De route ging veelal over 
rustige fietspaden en wegen, en via dijken langs de rivieren Maas en Waal. Bij Pannerden ben ik 
met het pontje de Rijn overgestoken en via Elten (Duitsland) in het mooie Montferland aanbeland. 
Van daaruit doorgestoken naar Doetinchem en zo uitgekomen op camping Slangenburg.

Op deze camping ben ik ooit eerder geweest samen met mijn vrouw Jeltje, toen wij samen op de 
fiets naar Groningen fietsten en ook weer retour. Dus camping Slangenburg is bekend terrein voor 
mij, alleen de voormalige eigenaar Cees heeft de camping inmiddels van de hand gedaan aan het 
echtpaar Frans en Marleen Wendt.

Net voorbij de begraafplaats in Elten heb ik even een lunchstop gemaakt voor een kopje koffie en 
een boterham. Het kopje koffie maak ik dan op mijn propaan gasbrander met oplos koffie en met 
voorverwarmd water wat ik van thuis heb meegenomen in mijn thermosfles.

Op een gegeven moment kwamen er wel 25 Kreidler brommers voorbij tuffen en ineens op het 
zelfde moment of iets later sprong er op 50 meter afstand een ree over de weg. Maar die draaide 
ook gelijk weer van de schrik 360 graden om, terug het bos i
n. 
Eerder op de dag, dacht ik in Zeddam vorstelijk te kunnen overnachten, maar helaas de jonkvrouw 
en heer waren gevlogen.
 
‘s Middags ben ik vanaf camping Slangenburg nog even op en neer naar Doetinchem geweest om 
boodschappen te doen voor het avondeten. Dus toch nog even 10 km extra op mijn teller gezet. 
Het werd later in de middag fris doordat er veel meer wind kwam opzetten, maar gelukkig had ik 
mijn donsjas bij me. Ik heb bij het inpakken van mijn kleding bewust gekozen voor mijn donsjas in 
plaats van een trui omdat deze lichter is in gewicht en minder volume inneemt. Want gewicht van 
bagage moet je echt bewust laag houden bij het inpakken en jezelf steeds blijven afvragen: heb ik 
dit echt nodig of niet? Ieder jaar heb ik toch weer dingen bij me die niet echt nodig waren. En dat 
moet je dan toch maar de hele reis met je mee vervoeren of weggooien.

Een aantal tips om gewicht te besparen.
• Kijk bij aanschaf of vervanging van je uitrusting en kleding goed naar lichtgewicht varianten. 

Er is ook veel verkrijgbaar in minder dure prijsklassen.
• Reduceer op het meenemen van kleding: meerdere lagen over elkaar vervangen 

bijvoorbeeld een zware extra trui. Kies “technische” textielsoorten die snel drogen. Zo kun je 
eenvoudiger iets tussendoor wassen en drogen en hoef je minder mee te nemen.

• Bij twijfel vooral niet meenemen; in geval van nood kun je ook onderweg nog iets kopen.
• Pak in met een weegschaal bij de hand, zo kun je vergelijken en eenvoudiger selecteren.



• Als je met meerdere personen fietst: verdeel kookspullen en algemene kampeeruitrusting 
over meerdere fietsers, vermijd daarbij doublures van mee te nemen spullen.

• Als je zonder kampeeruitrusting en kookspullen fietst heb je in principe geen voortassen 
nodig. Die tassen zelf wegen ook al bijna zo’n 1,5 kilo.

• Houd in je tassen nog altijd wat ruimte over voor een variabele hoeveelheid voedsel voor 
onderweg.

11 mei - 06:45 uur
De route gaat van Doetinchem naar Overdinkel en is goed voor 79 km, maar vandaag wilde het 
niet echt opschieten. Ik kwam namelijk niet in mijn ritme en ik had al snel last van pijnlijke knieën. 
Op een gegeven moment heb ik het zadel maar iets hoger gezet en dat scheelde gelukkig wel, het 
pijnlijke gevoel werd al snel wat minder. In fietstermen noemen ze dat positioneren en kijk 
daarvoor maar eens op het internet, want daar is veel in te doen en dan gaan onderbroeken en 
zadel dekjes snel aan de kant of in de prullenbak.

Alle ruilverkavelingen in de Achterhoek hebben mede invloed gehad op het wegennetwerk, want 
de wegen zijn soms eentonig en langdradig rechtuit. Des te meer heb ik genoten van de prachtige 
natuur rondom Eibergen en Haaksbergen, daar liggen namelijk veel veengronden en mede 
daardoor is de natuur zo anders en bezienswaardig en met heerlijke kronkelende en afwisselende 
fietspaden. In het plaatsje Buurse op het “marktpleintje” heb ik mezelf getrakteerd op een portie 
kibbeling met een frisdrankje. En dat heeft me heerlijk gesmaakt kan ik u vertellen/schrijven. 
De visverkoopster was een behoorlijk zwaarlijvig persoon en als zij van de ene kant naar de 
andere kant van haar viskraam liep, schommelde de wagen behoorlijk. Ik dacht bij zelf “zo blijft de 
vis heerlijk vers al dobberend in de uitgestalde schalen” in de vitrine.

Ik was al in de plaats Gronau, Duitsland, maar helaas ik kon daar geen camping vinden. Er kwam 
mij een op een gegeven moment een fietser voorbij en ik heb hem nadat ik hem begroet had gelijk 
naar een camping gevraagd. We zijn beide even gestopt om met elkaar in gesprek te komen, maar 
een camping wist hij ook niet zo een-twee-drie. Ik zou er goed aan doen om het ergens anders ook 
te vragen. 
Het heeft me wel weer verbaasd, ik was nog geen kilometer over de grens en gelijk werd er geen 
Nederlands meer gesproken. Wat zijn wij Nederlanders toch ook multicultureel volk als het gaat 
om meerdere talen spreken of begrijpen. 

Uiteindelijk ben ik op camping Ervebeernink in Overdinkel aangekomen en deze bleek  helemaal 
vol te zijn. Toen ik aan de campinghoudster vroeg of ik dan ook niet daar vooraan mocht staan 
tussen de pionnen, was dat geen probleem. Gelukkig maar, want ik had echt geen zin meer om 
verder te fietsen. Nadat ik mijn tent had opgezet vroeg de boerin mij of ik een tafel en stoel nodig 
had. Nee dank u, ik heb zelf een opvouwbare stoel bij me en ik red het zo wel. Maar in ieder geval 
bedankt voor het aanbod.

Nu is het zo dat mensen op een camping mij dat vaker aanbieden en ik snap dat wel. Op één of 
andere manier hebben ze toch stilletjes respect of “medelijden” met lange afstand fietsers. En ik 
vind het juist een uitdaging om met zo min mogelijk comfort te reizen, want als je dan na je reis 
weer thuis komt, kun je weer heerlijk genieten van alle luxe en comfort in je eigen woning. Deze 
avond wordt het een simpele maaltijd en het zal gemaakt worden vanuit mijn instant noodvoeding, 
die ik vanuit huis heb meegenomen. Voor als de nood aan de man zou komen. En met zo’n pasta 
maaltijd met een blikje vis is wat mij betreft niets mis, zeker niet na de goede lunch tussendoor. Ik 
zie ze nog schudden in de koelvitrine van de viskraam.

12 mei - 07:45 uur 
Vertrokken uit Overdinkel en omstreeks 16:15 uur in Ankum, Duitsland op een jeugdcamping 
aangekomen en ik heb vandaag 93 km gefietst.



Nadat ik me aangemeld had, ben ik eerst nog even naar de supermarkt in het dorp gegaan voor 
mijn boodschappen voor het avondeten en ontbijt. Toen ik daarvan terug kwam, heb ik op de 
camping eerst mijn tent opgezet. 

Er zijn diverse grote groepen van verschillende leeftijden aanwezig op de camping. Elke groep 
heeft een eigen veld, wat door een ruime bospassage en glooiingen wordt gescheiden. 
Ook ik heb als “alleenstaande” een groot eigen veld met in het midden in een houtstookplaats die 
nog enigszins ligt na te smeulen. 
De beheerder heeft mij aangewezen waar ik mijn tent op mag zetten en ik heb daarbij geen andere 
keuze mogelijkheden. Ik mocht hier overigens gratis kamperen, vraag me niet waarom. Want dat 
heb ik namelijk ook niet gedaan. Wel jammer dat ik alleen stond, maar ik kan mezelf goed 
vermaken met ditjes en datjes of muziek luisteren en eten maken, afwassen, mijn dagelijkse 
aantekeningen schrijven, enzovoort. Het bijhouden van een dagboek is echt een noodzakelijk 
kwaad, anders weet ik later echt niet meer waar en wanneer ik ergens verbleef. Met enige 
steekwoorden weet ik later voldoende om mijn geheugen op te frissen en er een aardig verhaal 
van te schrijven. Althans dat vind ik en ik hoop voor jullie als lezer ook?
Het was wel weer een dag van eindeloze rechtstukken, maar gelukkig met weinig verkeer op 
geasfalteerde boeren landwegen. 
Ik heb mezelf regelmatig gemotiveerd met een goede beat in mijn oren en verstand op nul te 
zetten. De meeste afleiding, voldoening en genoegdoening krijg ik als ik wild zie, wat vanuit de 
berm of in het open veld loopt (zoals reeën, patrijzen, fazanten, hazen, buizerds enzovoort)
.
Ik heb van een heerlijke en lange nachtrust genoten van 22:00 tot 06:30 uur. Gisteravond nog 
even mijn fietsbanden opgepompt tot 5 bar, de ketting gesmeerd en het zadel nog iets omhoog 
gedaan met als resultaat dat het vlotter verliep vandaag en nagenoeg geen last van mijn knieën 
gehad, dus dat was mooi meegenomen voor minder 

PHPD  = Pijntje Hier Pijntje Daar

O ja, om zeker niet te vergeten, ik ben over de helft van de afstand tot aan Hamburg, dus het 
wordt vanaf vandaag aftellen.

13 mei
Van Ankum naar vliegveld Diepholz Dūmmerland, ik heb slechts 40 km gefietst, het werd namelijk 
benauwd en drukkend warm. Later op de dag ging het dan ook flink onweren. Ik dacht er goed aan 
te doen om een dag rust te houden en het kalmer aan te doen en ineens was daar op mijn route 
een caravan, die net van een camping af kwam bij het vliegveld. Bij navraag mocht ik mijn tent er 
ook plaatsen. Nadat ik dat gedaan had, heb ik heerlijk kunnen douchen en mijn kleren 
uitgewassen. Het was een moment van rust en echt alles even op zijn plaats hebben. En dat is 
goed voor de gemoedsrust.

Het was een drukte van belang op het vliegveld, want er was een Parasailing evenement gaande.
Maar na ongeveer 4 uur was het evenement afgelopen en eenieder vertrok en alles werd 
afgesloten. “Gezellig hoor“, zei de laatste camper die de camping af reed en kwam nog even bij mij 
langs om mede te delen dat er heel slecht weer opkomst was. Tot ziens. 

Voor mij zat er niets anders op dan te blijven, want onweer gaat nu eenmaal ook altijd gepaard met 
harde wind. Dus het werd een lange nacht en morgen gaat het avontuur immers gewoon weer 
verder.



14 mei - 06:45 uur 
Van Diepholz naar Horstedt/Thedinghausen. Het is vroeg na een lange nachtrust met veel regen 
en onweer. Maar als een prettige bijkomstigheid kon ik nu genieten van mooi droog weer om 
verder te gaan, helaas wel met veel tegenwind. 

Omstreeks 15:00 uur ben ik aangekomen op een oude camping die gepacht werd door een 
Nederlandse eigenaresse en die getrouwd is met een Duitser en al meer dan 35 jaar in Duitsland 
woont. Maar nu komt het: eerder op de dag stond ik In de plaats Thedinghausen op een 
informatiebord te zoeken naar een camping en er kwam zojuist een man op de fiets voorbij 
gereden. Ik sprak hem aan, met de vraag of er misschien ook een camping in de directe omgeving 
was. Ik had al gezien dat er een camperplek op kijkafstand was en ik vroeg hem of ik daar 
misschien mijn tentje mocht neerzetten? Hij zei, “Kom maar mee met mij mee, dan help ik verder 
en dan verwijs ik je naar de toeristeninformatie.” “O, dat zou geweldig zijn”, zei ik. 

Na nog geen 500 meter op de fiets te rijden kwamen we op de grote binnenplaats van Schloss 
Erbhof uit. Ik merkte nog even “stilletjes” op dat ik op zoek was naar een campingplaats. Bij het 
informatiepunt van het kasteel werd ik doorverwezen naar een camping, want op de camperplek 
mocht ik helaas niet staan. (Achteraf snap ik dat wel als je met de baas samen vraagt of ik op een 
camperplek mag staan, dan zegt toch elke medewerker conform de regelgeving nee, helaas.)
Oké, bedankt voor de geboden hulp. 

Buiten het informatiebureau zei de Harald dat hij familie in Nijmegen en Utrecht heeft en wat zijn 
functie is in deze gemeenschap. Hij is namelijk de regio burgemeester van een aantal omliggende 
gemeenten. Toch leuk dat Harald Hesse zich ook nog even bekommert om een fietsende 
Hollander. 

Even een tussenstand en misschien leuk om even te weten,
ik heb nu in 5 dagen - 388 km gefietst.

15 mei - 06:45 uur 
Vanuit Horstedt/Thedinghausen naar Hamburg waar ik omstreeks 19:00 uur ben ik gearriveerd in 
deze havenstad. De aanblik is indrukwekkend te noemen, zo van de overzijde vanuit de plaats 
Finkenwerder.

In de ochtend was het heerlijk fietsweer en nagenoeg geen wind, maar ’s middags des te meer en 
heel vaak recht van voren. Gelukkig heb ik een “aerodynamisch kapsel” dus de wind kan op een 
vloeiende wijze langs mijn lichaam gaan. Regelmatig werd mijn fiets net een surfzeil met al die 
tassen erop en eraan. Helaas heeft mijn Garmin routeplanner vandaag veel kuren gehad en ik heb 



hem regelmatig opnieuw moeten opstarten, hoe noem je dat nou netjes zonder te willen vloeken? 
GGGrrrrrrrrr.
Ter informatie: ik fiets op een Koga Randonneur met een eigen gewicht van 17,8 kg, met 21 
versnellingen en geheel op eigen spierkracht met ongeveer 35 kg aan bagage. Dat gewicht is 
zonder boodschappen voor de innerlijke mens, buiten een nood-aan-de-man maaltijd of een pakje 
cup-a-soup. Ik heb 2 bidons van één liter bij me en een thermosfles met daarbij een 1 pits propaan 
brander. Mijn maaltijden bestaan dus meestal uit 1 pans-gerechten en ik kan water warm maken 
voor een kopje soep, koffie of thee. 

Maar een maaltijd bij een eetgelegenheid onderweg ga ik natuurlijk ook niet uit de weg, want ik 
heb immers ook vakantie en ik heb natuurlijk voldoende calorieën en vitamines nodig om goed te 
kunnen functioneren op mijn fiets. Je verbruikt best heel wat energie en dan is de innerlijke mens 
zeker zo belangrijk.

De laatste 5 km voor Hamburg waren niet prettig om te fietsen. Ze zijn er namelijk zand aan het 
opspuiten voor een nieuwe verbindingsweg.  Ik moest via een zandweg fietsen met daarin de 
nodige kuilen en waar dan af en toe ook nog een auto reed, die het nodige stof deed opwaaien. Ik 
moest gelijk denken aan de film en het boek van Albert Mol uit 1965 “Wat zien ik? Stof”. 

“Nog nooit was Nederland zo in de ban van een boek. "Wat zien ik" het was een sensatie. De ene 
druk volgde de andere op in een ongekend hoog tempo”.

In de voorstad Finkenwerder van Hamburg kun je momenteel als voetganger en fietser alleen 
maar met een veerboot overvaren, omdat de brug is afgesloten voor het langzame verkeer.
Echt een plek om te slapen had ik nog niet bedacht voor Hamburg en tijdens de overtocht heb ik 
nog een jongeman gevraagd, of hij misschien iets wist? Zijn antwoord was dat ik dat beter in 
Finkenwerder had kunnen vragen. Tja, helaas ben ik nu bijna aan de overkant en zin om terug te 
gaan had ik ook niet meer. Eenmaal aan de overkant ben ik maar doelloos weggefietst van de 
veerboot, met de gedachte ik zie het wel. Ik en doelloos zijn, dat komt niet vaak voor. Op een 
geven moment zag ik een parkeerwachter en ik dacht laat die man nu iets positiefs gaan doen. 

Guten Abend mein Herr, ich bin auf der Suche nach einen Campingplatz oder eine 
Jugendherberge.

Oké, de mannelijke parkeerwachter trok al zijn registers open om mij te helpen, top toch? Ik was 
volgens hem nog geen 500 meter van jeugdherberg vandaan en een camping in de stad zou er 
niet zijn. Nou hartelijke dank voor uw hulp, dit stemt me positie. Nu nog maar hopen dat er een 
plekje voor mij is in de herberg. 

Ik ging vol goede moed op weg naar de Helgoländer Allee waar de Jeugdherberg is gevestigd, 
want ik heb eerder goede ervaringen opgedaan met het verblijf in een jeugdherberg. Vorig jaar 
namelijk al in de plaats Worms, toen ik naar onder andere Basel ben gefietst. In de jeugdherberg 
van Hamburg werd ik hartelijk ontvangen en ik kon eerst mijn fiets in de stalling plaatsen en mijn 
bagage naar boven brengen, zodat ik die veilig kon stellen. Er zijn namelijk veel daklozen, alcohol-  
en drugsverslaafden in Hamburg. Dat was me al heel snel duidelijk bij aankomst en ik wil die 
personen ook niet veroordelen. Natuurlijk is me dat niet vreemd, want in welke grote stad is dat 
niet het geval?

Nadat ik me had geïnstalleerd op mijn kamer, die ik moest delen met 5 andere personen, heb ik 
genoten een heerlijke douche. Ik was er echt aan toe om het zout en stof van lijf te wassen na 130 
km gefietst te hebben.
De kamer heeft drie stapelbedden en zes afsluitbare kasten en een douche en toilet. De vier grote 
ramen heb ik eerst allemaal maar op een kierstand gezet en de gordijnen dicht gedaan i.v.m. het 
vele invallende zonlicht. Vanuit één raam had ik een mooi uitzicht over een groot gedeelte van de 
haven. Het viel me op dat in dit gedeelte van de haven enkele droogdokken waren gevestigd voor 



het grote onderhoud en eventuele reparatie onder de waterlijn en schilderwerkzaamheden aan de 
zeeschepen.

Drijvende dokken zijn gewoonlijk van staal. Zij bestaan uit een ponton bodem met dokvloer en 
zijkasten, ook wel watergangen genoemd.
Als de bodemtanks en de tanks in de zijkasten met water worden gevuld, kan het dok afgezonken 
worden tot zodanige diepte, dat het te dokken schip er in kan varen tot boven de rij kiel blokken 
waarop het met de kiel komt te rusten.
Bij het leegpompen van de tanks in de bodem en zijkasten komt het dok omhoog, waarbij het schip 
op de kiel blokken komt te rusten. De onderlinge afstand van deze kiel blokken is ongeveer 75 cm, 
de hoogte 1,5 meter tot 1,8 meter. Gelijktijdig worden de kim blokken vanuit de zijden, bediend 
vanaf de zijkasten, aangeschoven. Voor het plaatsen van dokschoren is aan de binnenkant van de 
zijkasten een schoren bord aangebracht; hierop rusten de schoren die het schip zijdelings 
steunen.
Bij verder leegpompen kan het schip geheel boven water worden gehaald. In een van de 
compartimenten van de zijkasten is een pompkamer aangebracht.

In de bar van de jeugdherberg heb ik een biertje en wat te eten gekocht en daarbij twee grote 
glazen water gedronken om mijn waterhuishouding weer enigszins op peil te brengen. Op het 
terras kon ik genieten van het uitzicht op de haven. Het is een mooie aanblik en met al haar 
bedrijvigheid, want in zo’n wereldhaven is natuurlijk altijd wat te doen of te beleven.

Voor het terras van de jeugdherberg (wat ongeveer 1,5 meter lager ligt) is een groot, rond 
ontmoetingsplein gecreëerd en met diverse banken en aan de terraszijde van de jeugdherberg 
afgesloten door een hekwerk. ‘s Avonds zijn er personen van diverse leeftijdsgroepen en pluimage  
die elkaar hier ontmoetten: van daklozen (die de prullenbakken in de gaten houden) en toeristen 
(om van het uitzicht te genieten) tot jeugdgroepen. En wat me daarbij opviel was de hiërarchie bij 
deze diverse groepen. Bij de jeugdgroepen zie je dat een leider altijd het eerste wordt begroet. Ik 
had natuurlijk alle tijd om dit te observeren en dat ik dat doe en leuk vind is wellicht niet vreemd 
voor u als lezer, want ik heb meer dan voldoende ervaring vanuit werkverleden met groepen.

Een groep van ongeveer 15 jongeren tussen 14 en 18 jaar oud met een overgroot deel aan 
jongens en enkele meisjes, is onderling bezig met straatvechterij om elkaar uit te dagen en te 
imponeren. Dat gebeuren krijgt echt veel aandacht van alle aanwezigen op het plein. Eén van de 
grootste (vrij corpulent) en oudste jongens en met een sporttas is vaak het “slachtoffer” dat dan 
door meerdere jongeren wordt belaagd en aangevallen. Ik moet zeggen dat hij zich goed staande 
weet te houden. En wat erin die tas zat is me een raadsel gebleven, maar daar was het wel om te 
doen.

De daklozen zitten bij elkaar met de nodige honden en drinken en praten met elkaar. Vlak voor het 
terras zitten en staan enkele keurig geklede en gekapte jongemannen tussen de 18 en 24 jaar 
(waarschijnlijk een Turkse groep). In dit groepje speelt zich alles mondeling af en zo nu en dan 
vertrekt er een en komt later weer terug. Ook wordt er veel getelefoneerd, maar waarom? Kortom 
het is een groot schouwspel wat er allemaal op deze ontmoetingsplaats gebeurd en voor mij een 
leuke afwisseling om te observeren.

Om 22:00 uur vond ik het mooi voor vandaag en ik heb heerlijk kunnen geslapen tot 06:30 uur, 
ondanks dat ik op een gemeenschappelijke kamer lag, want er waren vier van de zes bedden 
bezet.

16 mei – Rustdag
Een dag om Hamburg te verkennen en daarbij heb ik onder meer een prachtig museum bezocht 
met o.a. polaroid project. Het is werkelijk een prachtig en groot museum waar je echt een paar uur 
vooruit kunt trekken. 



Hamburg zelf heeft op mij niet zo’n grote indruk gemaakt qua architectuur, maar des te meer de 
centrale stations voor de treinen en bussen. Die twee stations vormen een groot contrast. Het bus 
station is namelijk recent gebouwd met moderne strakke lijnen. Maar het imposante treinstation 
daarentegen dateert uit 1906 en is momenteel met zo'n 480.000-500.000 reizigers per dag ook het 
grootste en drukste station van heel Duitsland. 

Wanneer ik ‘s avonds terugkom op mijn kamer, blijken enkele bedden door andere personen te zijn 
bezet. Het viel me daarbij op dat de drie nieuwe mannen Spaans spraken en dat trok mijn 
aandacht wel nu onze jongste zoon geëmigreerd is naar Colombia. 
Het viel me op dat zij de bedden niet opmaakten en ongewassen en in hun kleding van overdag op 
bed in slaap vielen. Gelukkig stonden de ramen nog op een kier. De volgende morgen poetsten ze 
hun tanden en wasten ze hun gezicht aan de wastafel. Tja, het is maar wat je lekker fris noemt. In 
ieder geval is dit niet mijn keuze van hygiëne. Bij het ontbijtbuffet stond ik achter hen en ik moest 
toch even vragen uit welk land dat zij kwamen. Ze kwamen uit Argentinië en ze reisden naar 
diverse grote plaatsen in Duitsland, van jeugdherberg naar jeugdherberg, want dat beviel hun 
goed en zeker ook financieel.

= Buen viaje =
17 mei - 07:00 uur 
Vanuit Hamburg ben ik vertrokken naar natuurcamping Bakerhof aan de Elbe. Omdat mijn 
overnachting adres wat hoger ligt in Hamburg mag ik eerst heerlijk glooiend omlaag om mijn route 
aan de Elbe te kunnen oppakken. 

Vanmorgen heb ik nog even genoten van een uitstekend ontbijtbuffet in de jeugdherberg om 
vervolgens weer fris en fruitig op de pedalen gaan en voor het eerst in de richting van Praag, 
Tsjechië te gaan. Dat is mijn volgende bestemming.

Als het zo blijft gaan als vandaag, ga ik zeker niet klagen: zonnetje en de wind in de rug en fluiten 
maar, want de fietspaden zijn ernaar. Mooi afwisselend en af en toe glooiend. Maar de wind in mijn 
rug deed me extra motiveren om de nodige kilometers te maken.
Bij navraag, bij een tussenstop nog geen 20 minuten geleden, zou aan deze zijde van de Elbe 
geen camping zijn. Nou, mooi wel! Ineens viel mijn oog op een oud houten bord in de wei met de 
verwijzing “Camping”. Ik ben de dijk afgelopen over een niet echt bestaand of aangelegd pad, want 
zo’n 200 meter verderop lag een grote woonboerderij.

Daar kwam Nicolette mij toevallig tegemoet lopen met haar 3 honden. Zij verwelkomde mij hartelijk 
in het Nederlands, want later bleek dat ze sinds 2002 samen met Kees en de kinderen hier woont. 
Kees Koster is een rasechte Amsterdammer en is in zijn eentje al enige jaren bezig om de 
voormalige boerderij/woonhuis te renoveren. De buitenzijde is grotendeels af en mag zeker gezien 
worden. Waarom het al jaren duurt, heeft ermee te maken dat ze het uit eigen middelen willen 
bekostigen. De schuur waarin ze nu wonen is werkelijk prachtig en bij binnenkomst kon ik niet 
laten om op te merken, dat ze deze knusheid wel eens konden gaan missen in de gerenoveerde 
woonboerderij. Dat zou kunnen antwoordde Kees, maar in deze woonkeuken kunnen we niet echt 
genieten van daglicht en dat willen we ook graag. Dat snap ik, antwoordde ik.
Later op de avond heb ik bij Nicolette, Kees en hun Nederlandse vrienden, heb ik later op de 
avond nog een afzakkertje mogen drinken toen ze weer terug waren van een avondje uit.
Tijdens hun afwezigheid heb Ik ondertussen mijn broodnodige wasje gedaan en eten gekookt in de 
keuken die voor de campinggasten bestemd is. Op mijn iPhone heb ik een Netflix film gekeken, 
want ik had toegang tot het internet via de WiFi van de camping. Anders had ik dat zeker niet 
gedaan i.v.m. het opslurpen van mijn data, ondanks dat de data roaming nu opgeheven is binnen 
Europa. Bij deze mijn dank aan de voormalig minister van verkeer en waterstaat Mevr. Neelie Smit 
Kroes (Europese Commissaris) die zich daarvoor behoorlijk heeft ingezet en met suc6. 

Kortom ondanks dat ik hier bijna alleen stond, heb ik volop genoten van de gastvrijheid en van de 
geboden mogelijkheden. Ja, ik was deze keer niet alleen op de camping. Er was namelijk ook nog 
een Duitse vader met zijn zoon aanwezig en zij waren onderweg met een oude camper met 
daarachter een opblaasbare rubberboot op een trailer. Pa bleek gescheiden te zijn en zijn zoon 



woont dicht in de buurt van de camping en was nu bij pa op bezoek om op de Elbe te kunnen 
vissen. Deze dag hadden ze niets gevangen en de zoon kwam vier braadworsten braden in de 
gemeenschappelijk keuken van de camping en zo raakten wij met elkaar in gesprek.

19 mei 
Inmiddels zo’n 205 km van Hamburg vandaan en in een prachtige omgeving en natuur gefietst. 
Dan weer links van de Elbe en dan weer rechts en via diverse pontjes van West naar voormalig 
Oost-Duitsland gevaren en omgekeerd. De route van Havelberg naar Parchau (76 km) is een 
prachtige, afwisselende route maar heeft ook eindeloze lange rechte stukken. Daarbij heb ik veel 
fietsers als tegenligger ontmoet, maar er gaat nagenoeg niemand in mijn richting naar Praag.

Doordat ik steeds meer merk dat ik echt solofiets, ben ik bewust of onbewust meer aan het 
genieten van het landschap en van mijn directe omgeving. Fotografie is toch wel mijn grootste 
passie te noemen en dan ben ik daarbij het meest geïnteresseerd in het in beeld brengen van 
personen. Maar nu tijdens deze fietstocht merk ik, dat ik steeds meer bezig ben om het lijnenspel 
in het landschap waar te nemen en in me op te nemen. En daarbij merk ik natuurlijk ook dat elke 
akker wel een andere gloeiing of lijnspel heeft en daarom ben ik regelmatig van mijn fiets gestapt 
om dat vast te leggen. Straks als ik thuis ben, ga ik de foto’s wel optimaliseren en zwart-wit maken 
en publiceren om mijn blog.

Terug naar de dag van vandaag want ik ben gearriveerd op de camping te Havelberg. Het is al erg 
druk op de camping i.v.m. het Pinksterweekend. 

Gelukkig was er minder wind dan gisteren en dat maakt het fietsen wel aangenamer, maar helaas 
was daar motregen voor in de plaats gekomen. Ondanks die motregen was het fietsen goed te 
doen. Soms is het zelfs lekker om dat koude water op je warme spieren te voelen, het geeft mij 
kracht en meer doorzettingsvermogen.

Al fietsend heb ik bedacht dat ik misschien te vroeg in het seizoen ben vertrokken en mede 
daardoor minder lotgenoten aantref. Natuurlijk heeft niet iedereen de luxe om te gaan wanneer het 
hem of haar uitkomt en dat realiseer ik me maar al te goed. Want er gaat natuurlijk niets boven 
deze vrijheid en gezondheid die ik momenteel ondervind. Het voelt dan ook als een rijkdom.

20 mei
Omstreeks 15:00 uur ben ik aangekomen op de camping van Parschau. De camping kwam 
gelukkig op het juiste moment tevoorschijn op mijn route, want ik was echt even eerder aan rust 
toe. Verder gaat het prima met mij hoor, maar soms is het gewoon even genoeg: dat fietsen en 
maar door willen blijven gaan. 



Ik merk steeds meer dat het niet helemaal een vakantie voor mij is, maar ook een drang om te 
presteren. Doordat mijn adrenaline stiekem omhoog gaat tijdens dit avontuur blijf ik dan ook bijna 
dag in en uit fietsen. En daar moet ik voor mezelf toch meer rust in gaan brengen tijdens dit 
avontuur of in de komende jaren. In plaats van 90 km fietsen per dag terug naar maximaal 60 km 
om zo toch ook nog meer van de plaatselijke cultuur te gaan genieten en te rusten.

Nadat ik de tent heb opgezet, ben ik heerlijk gaan douchen en heb ik mijn dagelijkse wasje 
gedaan. Mijn fietskleding probeer ik elke dag toch wel even op de hand te wassen, als het weer 
het toelaat om het ook goed te kunnen drogen. Het mooiste is het natuurlijk als ik mijn gewassen 
kleding onder een afdak en enigszins in de wind kan laten drogen. Er gaat voor mij niets anders 
boven een frisse start met heerlijk geurende kleding. 

Ik heb pasta gekookt en met een beetje instantsoep en helaas heb ik onvoldoende ingrediënten 
zoals gehakt en tomaat, bij me. Wel heb ik nog radijsjes en een mandarijn. Morgen maar weer iets 
beters eten en zeker anders. Gelukkig had ik tussen de middag nog heerlijk en vooral lekker 
geluncht: vleessalade met bruin volkoren brood en daarbij een melkproduct gedronken. Dus ik 
hoef mijzelf vandaag niet te beklagen.

21 mei
Van Parschau naar Magdeburg was maar 50 km fietsen en daarna heb ik nog 22 km in en door de 
stad gefietst. Ik heb genoten van de architectuur en van de gezelligheid, ondanks dat ik maar drie 
uurtjes echt in de stad ben geweest. 
Er was een feest of evenement voor Europa. Met huisjes zoals bij de kerstmarkt, maar nu 
natuurlijk in een geheel andere sfeer. Ik sta wederom alleen op een camping bij een 
watersportvereniging. Door het heerlijke weer is er voldoende vertier, met een mooi bootshuis en 
restaurant. Ik heb hier, op aanraden van de restauranthouder, asperges met een biefstuk gegeten 
en dat was zeker als een SUC6 te noemen. Uiteten in Duitsland is beduidend goedkoper dan in 
Nederland en met een goede prijs-kwaliteit verhouding. In Nederland heb ik niet zo’n behoefte om 
uit eten te gaan, omdat ik een fantastische keukenprinses heb en die mij regelmatig bourgondisch 
laat genieten. 

‘s Avonds heb ik nog gezellig een biertje gedronken met de havenmeester. De man sprak wel een 
sterk dialect en was af en toe moeilijk te volgen (wat ook aan de geconsumeerde hoeveelheid 
alcohol die dag kan liggen). Maar dat mocht de pret van de aanspraak niet drukken. 

23 mei - 99 km Ruder-Club Lutherstadt Wittenberg 
Ik ben om 17:00 uur aangekomen bij de watersportvereniging Wittenberg. Goed voor 99 km en 
heel veel wind met een kracht van 5 à 6 op de kop. Dus vermoeiend. Het is hier nog zonovergoten 
en ik ben dwars door de prachtige en toeristische stad Wittenberg gekomen. Het is zeker een keer 
de moeite waard om naar terug te gaan naar deze stad, om hem dan nog beter te bekijken.

Voordat ik de plaats binnen fietste, was er aan de andere zijde van de weg een grill house en ik 
kon het echt niet even laten om er aan te “meren” en ik heb daar een heerlijk halve haan met friet 
gegeten en een cola gedronken. Hiermee had ik gelijk mijn dorst gelest en mijn zoutgehalte weer 
op peil gebracht. HEERLIJK. Na een intensieve fietstocht smaakt immers alles prima, toch?

Bij de Ruder-Club Lutherstadt Wittenberg, hier mocht ik mijn tent opzetten voor € 6,00. Maar de 
beheerder was het gras nog aan het sproeien en vroeg mij om nog even geduld te hebben, met 
het opzetten van mijn tent. Ik kon bij de man een biertje kopen en ik heb heerlijk in de zon gezeten 
met uitzicht op de Elbe en dan is wachten geen straf.

Na twee uur kondigde de beheerder aan dat hij naar huis ging. O, antwoordde ik verbaasd. En ik 
dan? Jij krijgt van mij de sleutel van het gebouw. O, maar moet ik dan wel een tent opzetten of kan 
ik ook mijn slaapmat binnen leggen en daar dan slapen. Doe maar, geen enkel probleem. 



Kort daarvoor had de beheerder mij echter nog verteld dat er een half jaar geleden een junk/
alcoholist had ingebroken en het pand van binnen behoorlijk had beschadigd. Ik moet zeggen dat 
slaapt dan niet echt prettig, ondanks mijn werkervaring in gevangeniswezen. Daarbij had ik 
slaapdiensten en de verantwoording over 20 gedetineerden met uiteenlopende strafbladen en vele 
jaren gevangenschap. Die gedetineerden verbleven de laatste 6 maanden van hun straf bij ons in 
de “open inrichting”, wanneer ze minimaal 9 maanden gevangenisstraf erop hadden zitten. Zij 
verbleven bij ons om te re-integreren in de maatschappij en in de weekenden gingen zij naar huis.

Vanmorgen werd ik verrast door een vrouw bij de roei vereniging en zij werd door mij verrast. Zij 
had schijnbaar geen overdracht gehad van haar collega-beheerder van de avond daarvoor. De 
wederzijdse onverwachte ontmoeting gebeurde op de drempel van de keuken. De vrouw was via 
de voordeur binnengekomen en ik via de achterdeur en ineens stonden we oog in oog met elkaar. 
Een vreemde gewaarwording waar je niet zomaar op rekent, althans ik niet en de vrouw 
waarschijnlijk ook niet. Gelukkig had ik al een bedankbriefje geschreven voor het vertrouwen dat 
men mij had geboden en ik had er een paar Delfts blauwe miniatuurklompjes erbij gelegd. Van 
deze klompjes hebben wij tijdens het reizen, altijd een paar bij ons, voor bijzondere momenten of 
ontmoetingen en dat doet het altijd goed in het buitenland.

24 mei
Tijdens de 89 km van vandaag naar Mülhberg aan de Elbe heb ik onderweg al fietsend en bij de 
zoveelste pont gesproken met mensen. Ik heb niet bijgehouden hoeveel keer ik van de linkerkant 
naar de rechterkant van de Elbe ben gevaren of andersom. 

Op de oever van de Elbe was een picknicktafel met banken en daar heb ik een ouder fietsend 
Duits echtpaar ontmoet, waarvan de man eerst zijn fiets plat legde alvorens op te stappen i.v.m. 
een knieblessure. Nadat de fiets plat lag, ging hij met één voet in de driehoek van het frame staan 
en vervolgens zette hij de fiets rechtop. Op die manier hoefde hij namelijk niet zijn been zover 
omhoog te bewegen, om aan de andere kant van het zadel en pedaal uit te komen.  

Ik mocht van hun beide daar geen foto’s van maken, want dan zou de hele wereld deze bijzondere 
wijze van opstappen wellicht aan de weet kunnen komen. Het echtpaar had al diverse fietstochten 
op hun naam staan. zowel in binnenland als in het verre oosten. Ik ben dan ook altijd 
geïnteresseerd om die verhalen van anderen te horen of om uit te wisselen. Want je steekt er altijd 
wel weer wat van op of je komt op nieuwe ideeën.

25 mei - 88 km Dresden
Nadat ik heerlijk heb kunnen slapen vannacht, ga ik vandaag mijn reis voortzetten om vervolgens 
in Dresden uit te komen. 

De omgeving van vandaag was te vergelijken met een Limburgs landschap, dus heuveltje op en af 
en dat had ik nog niet eerder meegemaakt tijdens deze tocht. Er stond wederom helaas veel wind. 

Als je Dresden nog maar een kilometer binnen bent, sta je ook gelijk bij een van de hoogte punten. 
Omdat er geen camping in de stad is, heb ik besloten om in een jeugdherberg te overnachten. Het 
is ditmaal een oud statig pand van meer dan 100 jaar oud, met een prachtige uitstraling en dan 
spreek ik nog niet eens over de sfeer die er binnen het gebouw heerst: een statige en 
imponerende hal met een houten trappenhuis.

Bij de receptie wordt mij de gevraagd of ik een privé kamer wil of een kamer met meerdere 
personen wil delen. Ik vraag hem daarop of het op het moment druk is en of hij nog veel gasten 
verwacht. Nee, dat is niet het geval en of er nog veel aanmeldingen komen, weet hij natuurlijk niet. 
Hij heeft immers geen glazen bol op zijn bureau. Ondertussen heb ik mijn keuze gemaakt en ik 
neem het risico van een meerpersoons kamer, want die is immers goedkoper en wellicht komt er 
niemand bij en dan heb ik alsnog een privé kamer. En achteraf bleek ik een goede keuze gemaakt 
te hebben.



‘s Avonds ga ik even terug de stad in om nog wat toeristische punten vast te leggen met mijn 
camera en om een hapje te eten. O, er was een marathon in de stad wat veel mensen op de been 
heeft gebracht. Zowel deelnemers als toeschouwer. Kortom, gewoon een gezellige drukte met 
diverse kraampjes voor eten en drankjes.

Als ik op pad ben met mijn fiets wordt er regelmatig gevraagd waarom ik alleen fiets. Nou, daar 
heb ik wel een verklaring voor. Als je alleen fietst, kun je de hele dag door op je eigen tempo 
fietsen en als ik per ongeluk eens een keer verkeerd fietst (ondanks de routeplanner), dan heb ik 
daar een democratische oplossing voor met mezelf en verwerk ik mijn opgedane ergernis gewoon 
alleen. Zodra ik weer op het goede pad vertoef, begin ik altijd weer te fluiten en zeg dan tegen 
mezelf, “dat was weer een rondje van de zaak.” 

In het verleden heb ik wel samen met vrouw Jeltje diverse fietstochten in eigen land en buitenland 
ondernomen, zelfs in Thailand en Laos. Maar helaas is Jeltje fysiek niet meer in staat om 
fietstochten, zoals ik die nu nog maak, te volbrengen. En daarbij komt dat ik altijd nog wel een 
reserve in mijzelf heb om nog een stukje verder te gaan als het moet en dat schrijf of zeg ik niet 
om mezelf flinker voor te doen. Daarin zit dan ook het grote verschil tussen ons. Sinds ons 
huwelijk hebben we ook altijd wel afzonderlijk weekenden c.q. korte of lange vakanties 
ondernomen. En wij halen daar beiden altijd weer veel en nieuwe energie uit. 

Voordat ik er erg in had, stond ik net voorbij de grenspaal van Duitsland en Tsjechië en het fietspad 

ligt dan nog enkele meters naast de Elbe. Ik ontmoet daar een moeder met twee kinderen in de 
puberleeftijd en zij nemen de informatie op van het bord wat terzijde is geplaatst en ik vraag één 
van hen om een foto van mij te maken bij de grenspaal. Dat was geen enkel probleem en ik vroeg 
hen hoeveel kilometers dat zij per dag afleggen. “Om en nabij 60 km,” antwoordde de moeder, 
“maar ik zou er zelf wel meer kunnen.” Daarop antwoordde ik dat het is toch een mooie ervaring is 
om zo met je kinderen te reizen. Dat neemt niemand je meer af en jullie zullen er altijd op terug 
blijven kijken. Wat wil een moeder of een kind nog meer? “Ja, dat is zo,” werd er beaamd. Ik ga 
weer verder, want mijn doel voor vandaag is Brnà aan de Elbe.

26 mei - 98 km 
In de Tsjechische plaats Brnà aan de Elbe sta ik op een camping van… nou ja, hoe zal ik het 
classificeren? Een camping tussen twee drukke spoorwegtrajecten. Ik heb al menige trein met 
auto’s in de richting van Duitsland zien rijden. Het merendeel van het merk Skoda, wat natuurlijk 
logisch is. 

Echt, ik heb het al vaker geschreven, maar aan dit gedeelte van de Elbe zijn prachtig fietspaden. 
Het lijken wel snelwegen (spiegelglad) en in een omgeving zoals in Zuid-Limburg of Koblenz. De 
Tsjechen rijden net wat minder vriendelijk als in Duitsland, dus het wordt meer opletten en meer in 
mijn spiegeltje kijken en goed afstellen.



Ik heb vandaag echt verder gefietst dan ik wilde. Door de voortreffelijke fietspaden en een windje 
in de rug, kom je snel veel verder. Wel moest ik daarbij verder fietsen om op een geschikte 
camping te komen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik sta nu met twee fietsende broers die in 
Leipzig wonen en dat is wel gezellig. De broers gingen nog even 4 km verderop geld halen bij een 
pinautomaat, ik vroeg of ze misschien voor mij ook geld konden halen. “Wie niet waagt, wie niet 
wint.” Zo is het immers toch? Ik heb nog €20,00 in de portemonnee en ik zou daar graag 
Tsjechische kronen voor willen hebben. “O, dat is geen enkel probleem dat doen we wel even. Tot 
straks.” We hebben later nog gezellig gebabbeld en een drankje gedronken op het terras. 

Volgens Bartje ben ik vandaag net over de helft van mijn totaal aantal geplande kilometers, maar 
we zullen het zien bij thuiskomst. Want ik zou zomaar van mijn route kunnen afdwalen of wie weet 
wat er nog op mijn pad komt.

27 mei
Na 108 km is Praag aan de rivier de Moldau een feit. Nu nog een onderkomen vinden, want ik had 
nog geen camping gevonden in Praag net zoals in Hamburg. Eerlijk gezegd ben ik een beetje 
naïef en heb de gedachte voor mezelf dat in een grote stad toch van alles voorhanden is. Nou, ik 
heb er zelfs nog 8 kilometer voor door de stad gezworven, met als resultaat een eenvoudige privé 
kamer voor twee nachten met een gemeenschappelijke douche en toilet op de gang en exclusief 
ontbijt. Voor een prijs waar ik wel 14 dagen voor op een camping kan staan. Maar gelukkig ik heb 
een bed voor de komende twee nachten.  

Good night.

Tijdens mijn zoektocht door Praag ben ik ook nog bij een ander hostel geweest. Deze is gevestigd 
in een van de meest toeristische straatjes van Praag. Ik heb mijn fiets op slot gezet tegen de gevel 
van het hostel en ik heb daarbij gehoopt dat voorbijgangers van mijn bagage zou afblijven. 
Helaas, alle kamers waren bezet. Ik vroeg de receptionist nog of ik mijn telefoon kon opladen, 
want de batterij was ruim onder de 10% en dat was geen enkel probleem. 

Omdat mijn telefoon toch wel een poosje de tijd nodig had om op te laden, heb ik ondertussen 
maar even gebruik gemaakt van het toilet om mezelf wat op te frissen en om het zout van mijn 
gezicht te wassen. Dat deed me echt goed om zo ook een beetje de vermoeidheid van mij weg te 
spoelen. Na alle gedane zaken heb ik mijn fiets weer van slot gehaald en zover als dat ik het kon 
bekijken was er niemand nieuwsgierig geweest naar mijn bagage. Een prettige bijkomstigheid, zeg 
maar.

De overnachting prijs in het eerste hostel, was in eerste instantie € 140,00 en toen ik een uur later 
terugkwam, was dezelfde kamer bij een andere receptionist ineens 19 euro duurder. Gelukkig kon 
ik mijn fiets in een ruimte stallen. Ik moest daarvoor wel een trapje van 6 treden af met mijn fiets 
door de ontvangsthal, langs de receptie en dan weer een deur door. Toen ik mijn fiets in de kamer 
had geplaatst deed de receptionist een nummertje aan mijn fiets en ik kreeg een kopie. Later bleek 
dat deze ruimte voor meerdere gasten werd gebruikt om tijdelijk hun bagage op te slaan. Mooi 
stukje service.

Op de etage was een nette en volledig ingerichte keuken voor gebruik door de gasten. En daar 
heb ik dankbaar gebruik van gemaakt voor het maken en nuttigen van mijn ontbijt. De etage was 
minimaal verlicht en ingericht zoals in de jaren ‘50. Ik vond het wel knus en aangenaam. Mijn 
kamer was op de 5e etage en er waren 10 kamers, dus gelet op de overnachting prijs die ik 
noemde, is het een goede business. Op Facebook had ik dit summier gedeeld en een van mijn 
vriendinnen gaf als reactie dat ik niet meer aan de prijs moest denken en gewoon moest gaan 
pitten en niet meer omkijken. Gelijk heeft ze, gedane zaken nemen immers geen keer.

In Praag zijn vele kleine kruidenierswinkels waarvan de meeste beheerd en gerund worden door 
Chinezen en dat is wel prettig, omdat die allemaal wel Engels spreken of verstaan.



Mijn indruk ten aanzien van Praag is zeker positief te noemen, maar de stad is net als zoveel 
andere wereldsteden overbevolkt door toerisme. De gidsen lopen in file achter elkaar aan, zo 
rijden ook de gehuurde e-bikes en de elektrische steppen en de in nieuw gegoten jasje  “old 
timers” af en aan achter elkaar door de stad. Nee, zo’n overbevolkte stad is echt niet aan mij 
besteed met zo’n overvloed aan fotograferende mensenmassa’s. Maar dat neemt niet weg dat ik 
heb genoten van de architectuur en van alle pracht en praal en de parken die Praag biedt. Want ik 
ben kris kras door de stad gefietst om de sfeer goed op me in te kunnen laten werken en om de 
nodige foto’s te maken. Net zoals al die andere toeristen, want als hoor ik daar natuurlijk gewoon 
bij, ik voel me heus geen uitzondering van de massa.
De rustigste momenten in Praag zijn wanneer alle toeristen zich vanaf het begin van de avond 
terugtrekken in één van de vele horecagelegenheden. Dan kun je pas op je gemak en zonder al te 
veel personen een mooie foto maken van de prachtige gebouwen en van andere mooie zaken. Al 
fietsend verlaat ik op de tweede dag natuurlijk ook Praag, en daarbij is me zeker de grote van de 
stad opgevallen ik moest wel 15 km fietsen voordat ik de stad echt kon verlaten.

29 mei - 70 km 
De route van Praag naar Dankov gaat door vele bossen, dan weer omhoog en vervolgens omlaag 
en dat is echt wel vermoeiend. De bossen zijn natuurlijk mooi en heerlijk voor een zuurstofrijke 
omgeving. Dat is beter dan de uitlaatgassen van Praag. Onderweg schiet er links van me in het 
bos een moeflon weg. Zo’n dier had ik nog nooit levend in de vrije natuur gezien en ik keek daar 
dan ook werkelijk van op.

Uiteindelijk kom ik via een lange, steile afdaling uit in een klein dorpje met in de kern een kroeg die 
is deels achter een bosje verscholen ligt. Ik dacht bij mezelf, “wie niet waagt wie niet wint.” Dus vol 
goede moed ben ik de kroeg ingestapt en heb de vraag maar gewoon gesteld of dat ik mijn tent 
misschien ergens kon plaatsen. Dat was geen enkel probleem. “Zet hem maar aan de achterkant.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Later ben ik weer terug het donkere café ingegaan. Er brandde namelijk 
geen enkel lampje, in deze aardedonkere dorpskroeg. Wel was er een groot TV--beeldscherm met 
een Amerikaanse oorlogsfilm uit de jaren 40 - 45. 

Er zaten vier mannen aan de tafel en één van hen sprak gelukkig een klein beetje Duits. Deze 
man vroeg of ik al had gegeten. Dat had ik eigenlijk niet zo bar veel gedaan, moest ik voor mezelf 
eerlijk bekennen. Er stond een harde knoflookworst op een plankje op tafel met een mes erbij. Ik 
moest daar maar van pakken, volgens de Duits sprekende Tsjech. Het door mij bestelde biertje 
smaakte me prima. Op een gegeven moment haalde de Tsjechische kastelein een fles wodka uit 
de bar en zette deze met vijf glazen op tafel. De glaasjes werden volgeschonken en verdeeld 
onder ons en daar moest natuurlijk op geproost worden. Nou zei ik in al mijn bescheidenheid, dat 
één glaasje genoeg was, voordat ik van mijn stoel zou vallen. Op een gegeven moment kwam er 
een brommer aangereden en de berijder kwam ook de kroeg in. Ik werd als de fietsende Hollander 



uitgebreid aan de man voorgesteld en wederom moest er proost worden, maar de brommer man 
en ik sloegen dit voorstel af.

De brommer man (zo noem ik hem maar) had twee grote koeken met glacé erop bij zich en de 
Duits sprekende Tsjech brak één zo’n koek door de helft. Ik moest de overgebleven anderhalve 
koek maar opeten en ik liet het me wel smaken. Ja, het was natuurlijk een vreemde combinatie 
met die knoflookworst, bier, wodka en de koeken… Maar als je honger hebt smaakt alles immers.
Na een kleine twee uurtjes in de kroeg te hebben gezeten, heb ik afgerekend en mijn bedje achter 
de kroeg opgezocht.

30 mei 
De volgende dag ben ik omstreeks 06:00 uur opgestaan. Tegenover de kroeg was een groot 
waterbassin met bergwater. Met dat steenkoude water heb ik me grotendeels gewassen en 
verfrist. Wat meer als dat water en mijn tent en fiets had ik op dat moment niet. En daarmee 
bedoel ik geen toilet of ontbijt. Kortom, inpakken en wegwezen en vol goede moed op weg naar 
een winkel of tankstation voor een ontbijt.

Ik had slechts 32 km gefietst en om twee uur stond ik al op de camping van Pilzen. De camping ligt 
aan een groot meer. Ik denk dat ik mijn benen heb verzuurd van het bergje op en af fietsen en 
daarom ben ik vandaag vroegtijdig gestopt om te rusten. En om alle indrukken die ik heb 
opgedaan tijdens dit avontuur even te laten bezinken. 

‘s Middags is er een klein regenbuitje van niks boven de camping, maar ik had gelukkig alles droog 
staan. Naast mijn tent is een grote permanente overkapping en daaronder heb ik mijn fiets en mijn 
opvouwbare stoeltje gestald.

Helaas kan ik geen water koken of iets anders bereiden want mijn propaan gasbrander heeft het 
onderweg begeven vandaag. De vlammen kwamen rechtstreeks tussen de gasvulling en het 
brander gedeelte uit. Gelukkig is alles goed gegaan en is er geen ontploffing ontstaan. Maar nu 
komt het: ik was midden in een bos toen het gebeurde. Ik moest er zelf even niet aan denken dat 
er bijvoorbeeld een bosbrand door zou zijn ontstaan! Hopelijk kom ik nog een uitgebreide 
campingwinkel tegen om een vervangend apparaat te kunnen aanschaffen. 

31 mei Pilzen
Omdat ik het gisteren echt wel even had gehad, heb ik het wijze besluit genomen om een rustdag 
in te lassen. O, en Pilzen is zeker ook een bezoek waard. Op het internet had ik een winkel van 
Decathlon in Pilzen gevonden om een nieuwe gasbrander te kunnen kopen. In de afgelopen nacht 
heeft het behoorlijk geregend wat gepaard ging met veel onweer. Maar nu in de ochtend is het 
weer prachtig weer met volop zon. Dus wat wil een mens nog meer? Ik heb in de stad een 
maaltijdsalade gekocht bij de supermarkt met een biertje en beide op een groot plein genuttigd. 
Daarbij kon ik genieten van alle voorbijgangers en bijzonderheden die een stad zoals Pilzen met 
zich meebrengt.

1 juni 
Vandaag wil ik mezelf als doelstellen om 65 km te fietsen en om in de stad uit te komen, maar of ik 
dat kan realiseren is nog maar de vraag. 

Onderweg heb ik mijn nieuwe gasbrander uitgeprobeerd. Dat was in een klein plaatsje waar ik de 
naam inmiddels van ben vergeten. Midden in het dorp is een zitbank met een houten overkapping 
aan het water. Kortom een mooie plek voor een meegebrachte lunch. De plek is omgeven door 
gezellige huizen met mooie tuinen en er zijn verschillende dorpelingen bezig met hun dagelijkse 
ditjes en datjes.

Op een gegeven moment komt er een fietser voorbij gereden en toen hij mij zag zitten, is hij 
gestopt. Peter kwam gezellig even buurten, want hij moest ook nodig een pauze maken en zijn 
bidon zien te vullen. Ik heb hem daarbij verwezen naar een huis waar een vrouw in de tuin bezig 



was. Peter kwam uit Duitsland, net over de grens van Tsjechië en wilde ook naar Praag fietsen. Ik 
zag dat hij maar weinig bagage bij zich heeft. Hij vertelde mij dat hij niet zoveel tijd had, maar wel 
wilde fietsen en daarom ging hij naar een pension of gasthof om te overnachten. En terug zou 
Peter met de trein reizen, dat is goed te doen in combinatie met je fiets. Dat weet ik uit eigen 
ervaring, want in 2016 ben ik vanuit Berlijn met de trein naar Arnhem gereisd. Doordat hij minder 
bagage heeft, kan zijn snelheid beduidend hoger zijn dan voor een fietser zoals ik met al mijn 
spullen.

We hebben gezellig samen gebabbeld en ondertussen genoten van onze bescheiden lunch. 
Uiteindelijk ben ik na 45 km op camping Bethlem aangekomen. Dit was echt zo’n ‘vaste-
campingplaatsen-camping’ met huisjes die o.a. werden verhuurd aan arbeiders die tijdelijk een 
onderkomen nodig hebben vanwege werkzaamheden in de directe omgeving. Ik heb mijn tentje bij 
een bordes van een leegstand huisje opgezet waar ik tevens mijn fiets mooi droog kon weg zetten 
voor de nacht. De camping was gelegen aan een mooi, groot meer. De camping heeft een 
gemeenschappelijke keuken en deze zijn vaak ook voorzien van een kookgelegenheid. Dat was 
ook een mooie bijkomstigheid en ik ben dat wel op meerdere campings tegengekomen. Dat is 
eerlijk gezegd toch net even wat handiger dan mijn eigen één pits brandertje op de grond. 

Voordat ik naar de camping ben gegaan, heb ik nog even boodschappen gedaan in de plaatselijke 
winkel voor het avondeten en ontbijt. In principe doe ik dat altijd, want eenmaal op een camping en 
dan weer terug naar een dorp of plaats heeft niet mijn persoonlijke voorkeur. Ik laat mijn spullen 
niet graag alleen achter op een locatie die ik dan nog niet goed genoeg ken en ik heb dan geen 
behoefte meer om te fietsen. 

1 juni - 120 km
Ik was vanmorgen om 07:00 uur al reisvaardig en ik zou zo maar eens vandaag weer in Duitsland 
kunnen uitkomen. 

Onderweg kwam ik onder andere in Cheb en daar heb ik even genoten van de stad en een ijsje 
gekocht. Op het grote stadsplein, wat behoorlijk hellend naar beneden ligt, blijken filmopnames te 
zijn. Diverse oude auto’s en bussen staan tactisch verdeeld over het plein en hedendaagse auto’s 
worden door verkeersregelaars verwezen om niet door het “nieuwe” oude straatbeeld te rijden. En 
dat gold ook voor de wandelende stad bezoekers. Onderaan op het plein, op het terras van een 
horecagelegenheid worden de opnames gemaakt. De hoofdrolspelers en figuranten zijn allemaal 
terug in de jaren ‘50 gekleed. Echt een mooi schouwspel in het totale decor van het historische 
plein en dan aangekleed met al die oude voertuigen. 
Zo mooi als het weer vanmiddag nog was in Cheb in Tsjechië, zo bijster slecht weer is het nu in de 
omgeving van Brand in Duitsland. Vanaf 16:00 uur onweert het al. Er was geen camping in de 
buurt. Wel had ik op mijn routeplanner gezien dat er een jeugdherberg zou zijn, ongeveer 20 km 
uit mijn vooraf geplande route. Op dat moment had ik al 70 km gefietst. Met vol goede moed ben ik 
naar de jeugdherberg gefietst en wat denk je? De jeugdherberg is opgeheven.

Dus er zat niets anders op dan weer terug naar mijn route fietsen. Eerlijk gezegd, mede door de 
teleurstelling, had ik het eerlijk gezegd wel gehad.

Aha! Een groot bord met ‘zimmer frei’ erop. Nou, vergeet het maar. Er zat een man in de tuin met 
zijn brood en bier en er zou niemand zijn. En er werd op dit moment ook niets verhuurd. Er zat dus 
niets anders op dan de pedalen weer te laten draaien naar een camping 9 km verder op. Ik kom 
dus weer in de plaats Brand en daar mag ik 14% omhoog en niet zo’n klein stukje. Echt een bult 
van hier tot Tokyo. Ondertussen begon het te onweren wat gepaard gaat met veel wind en regen. 
Geloof me, het was echt afzien voor mij en ik heb tegen mezelf gezegd, “Je lijkt wel gek om dit 
allemaal nog op je hals te halen.” 

Doordat ik door en door nat was geworden, en het water werkelijk in mijn schoenen kwam te 
staan, voelde ik dat ik een blaar kreeg op mijn zitvlak. En dat na ongeveer 1400 km fietsen. Daar 
snap ik helemaal niets van. Waarom had ik niet eerder last van een blaar gekregen? Later heb ik 



me bedacht dat mijn zitvlak natuurlijk geïrriteerd was door het zoute zweetwater van mijn lichaam 
en dat heeft natuurlijk geen goed gedaan bij de irritaties. 

Nu moet ik nog één ding opbiechten en dat is dat ik thuis op een e-bike fiets en dat eigenlijk 
hoofdzakelijk in mijn woonplaats en af en toe daarbuiten. Ik kan dus gerust zeggen dat ik 
ongetraind op mijn fiets ben gestapt voor dit avontuur van 2400 km. Zelf had ik bedacht om vanuit 
mijn woonplaats Grave naar Hamburg te fietsen. Dat is mooi vlak en daar kan ik mooi gebruik van 
maken om te trainen en om in mijn ritme te komen. Zo heb ik dat vorig jaar immers ook gedaan 
naar Basel, Zwitserland, langs de Rijn. En dat was me toen ook goed bevallen, dus waarom nu 
niet?

Uiteindelijk kwam ik bij een luxe terrascamping aan en het leek inmiddels wel herfst qua weer. De 
dame van de receptie, van ongeveer mijn leeftijd of iets jonger, begreep mij helemaal toen ik 
aankwam. Ze zei, “jij hebt geen zin meer om je tent op te zetten.” En dat moest ik inderdaad met 
JA bevestigen. “Als je wilt, kun je aansluiten bij een groep die hier in het huis slaapt.” Ik dacht na 
en bedankte voor het aanbod, want ik had niet veel zin meer in aanspraak of lawaai. Gelukkig kon 
de dochter, die ook in de receptie aanwezig was mij volledig begrijpen en zij zei tegen haar 
moeder (dat neem ik zo maar aan), “waarom laten we de fietser niet in de ruimte hiernaast 
bivakkeren?” Zo gezegd, zo gedaan en ik heb de rommelruimte van 5 x 4 meter tot mijn 
beschikking gekregen waar ik op mijn matras de vermoeide 👀  mag sluiten.

Ik heb heerlijk geslapen en ben echt tot rust gekomen van die laatste vier uurtjes van ergernissen 
van de middag. Nadat ik was opgestaan heb ik eerst gevraagd of ik onder dezelfde condities nog 
een nacht extra in de kamer mocht bivakkeren. Dat was geen enkel probleem en ik was gelijk blij 
en verrast. Want voor hetzelfde geld had ik bijvoorbeeld mijn tent moeten opzetten, maar dat was 
gelukkig niet het geval. Voor het gebruik van deze luxe kamer met een eigen terras en tuinset 
hoefde ik slechts € 12,00 per nacht te betalen. Dat stond dan ook totaal niet in verhouding tot de 
kamer in Praag. Sorry, ik moest het toch nog even één keer kwijt.
Ik heb mezelf gelijk maar een wellness kaart cadeau gedaan van € 5,00, waarvoor ik gebruik 
mocht maken van de sauna, dampfbad en zwembad met whirlpool. Vanuit het zwembad heb je 
een prachtig uitzicht over een groot dal, werkelijk fantastisch. Later op de dag heb ik mijn wasje 
gedaan en de rommel opgeruimd, nadat ik eerst mijn fiets heb schoongemaakt in de kamer. Dat 
laatste was ook echt nodig. Kortom, ik heb genoten van deze dag en van deze gastvrije camping.

Morgen moet ik wel weer een beetje terugrijden naar mijn route, maar dat mag de pret niet 
drukken van deze laatste twee dagen. Op een of ander moment begon ik te twijfelen aan de route 
die ik zou rijden vanuit Praag naar Nederland en ik had inmiddels al contact gehad met Aris. Aris 
ken ik al enkele jaren en hij is nog fanatieker dan ik met fiets avonturen en Aris is onderweg vanuit 
Nederland naar Praag. Ergens onderweg zullen we elkaar gaan ontmoeten en dat is natuurlijk een 
leuk vooruitzicht en een goed motivatie om door te blijven gaan. Want drie dagen geleden heb ik 
echt overwogen om de trein te pakken na alle regen en de pijn aan mijn zitvlak. Ik heb Aris nog 
gevraagd welke route hij fietst en waar hij de route vandaan had op het internet. Hij meldde mij dat 
hij die van Europa fietsers had en voor zichzelf in hapklare brokken aan het verdelen was. Oké, ik 
heb toen per mail dezelfde route gekregen van mijn vrouw. Dat gaf mij een geruststelling om Aris 
niet mis te fietsen (lopen).  En ik heb zelfs kunnen regelen dat de receptioniste mijn route van 
Europa fietsers op mijn Garmin Oregon 600 heeft gekopieerd. Werkelijk fantastisch wat een 
hulpvaardig- en vriendelijkheid op deze camping! (www.freizeithugl.de)

2 juni zaterdag - 90 km
Ik ben aangekomen op camping Stadtsteinnach. Het verraste mij dat de Duitse campingeigenaar 
enkele woorden Nederlands sprak en ook leergierig was om minder goed uitgesproken woorden te 
willen verbeteren. 



Het tariefgeld voor één nacht was € 10,50, waarop ik als geintje zei, dat hij voor dat bedrag wel 
een uurtje Nederlandse les kon krijgen. Hij zag daar de humor ook wel van in. Maar heeft mijn 
aanbod toch niet aangenomen.

Vanavond is er voetballen op de televisie, Duitsland tegen Oostenrijk, misschien pik ik daar nog 
een graantje van mee in het café/restaurant op de camping.

Terugblikkend op de dag moet ik eerlijk zeggen dat er een paar steile verassende klimmers in 
zaten, maar ook een korte steile afdaling van 15 %. Daarbij bereikte ik 48 km per uur volgens mijn 
kilometerteller. Op die momenten moet je dan ook wel goed op de weg letten: of er geen kuilen, 
grind of andere onhebbelijkheden je parten gaan spelen. Daarnaast heb ik ook hele lange 
gloeiende afdalingen gehad en dan ga je uiteraard in hoogste versnellingen van je fietst en dat 
geeft mij het gevoel of dat ik vleugeltjes heb of op een e-bike fiets. Op zulke momenten worden 
dan ook pas echt de werkelijke meters ofwel kilometers gemaakt. 

En vandaag zag ik een kopje net boven het koren uitkomen. Zodra ik dichterbij kwam, gingen de 
oren weer 10 meter verder. Dat hield me natuurlijk wel bezig. Wat voor een dier zou dat nou zijn? 
Het was in ieder geval geen wild, want op een gegeven moment zag ik dat het oorlabels in de oren 
had. Uiteindelijk kwam het dier uit het korenveld en stak een landweg over en het bleek een 
losgebroken geit te zijn. De geit ging vervolgens een ander veld in, maar uiteindelijk stak het met 
alle gevaren van dien een provinciale weg over. Gelukkig hadden de automobilisten het op tijd in 
de gaten en pasten daarop hun snelheid aan.

En dan gebeurde vanmiddag ook nog het volgende: ik kwam uit het bos gefietst en stond ineens 
onder een skischans waar een skivereniging, met jonge leden van ongeveer 13 t/m 16 jaar, aan 
het trainen was op kunstgras. Apart gezicht zo midden in de zomer, maar tegelijkertijd ook weer 
leuk. Ik heb in ieder geval de tijd genomen om ervan te kunnen genieten. En morgen gaat het weer 
rustig rond met mijn pedalen en de wielen van mijn koga in de richting van ........

3 juni
Op deze zondag heb ik vanaf Stadtsteinnach 71 km gefietst en kwam daarbij uit op camping 
Sonnland. Deze bevindt zich vlakbij de toren van het romantische en middeleeuwse stadje 
Sesslach, ook wel het sieraad van Coburg in de Duitse deelstaat Beieren genoemd. Sesslach 
heeft stadsrechten uit de middeleeuwen, een stadsmuur en de stadspoorten worden in het 
weekend gesloten zodat de toeristen vrij in het stadje kunnen lopen.

De stad is in de laatste jaren enkele keren het decor geweest voor verschillende filmproducties. Zo 
is er een film over de reformator Maarten Luther opgenomen en vond er in 2005 de verfilming van 
het kinderboek Der Räuber Hotzenplotz plaats.

De camping heeft een prachtige, natuurlijke zwemvijver zonder chloor of andere toevoegingen en 
spiksplinternieuw sanitair. Helaas moet ik wederom alleen met mijn tentje op een apart veldje 
staan. Ik moet echt de volgende keer beter voor mezelf opkomen om bij andere te mogen staan, 
maar dat moeten dan wel reizigers zijn en geen vaste standplaats houders, want die zitten vaak 
ook niet wachten op eendagsvliegen zoals ik.   

Omdat het plaatsje Sesslach nagenoeg aan de camping ligt, ben ik te voet gegaan en ik heb me 
eerst even georiënteerd waar en wat ik wilde eten. Ik heb ook genoten van het middeleeuwse 
stadje. De stadspoort is voor het snelverkeer ‘s avonds na 18:00 uur afgesloten, alleen 
voetgangers kunnen door de zijpoort. De grote poort is dan werkelijk door middel van een houten 
deur gesloten. Ik vond op een mooi moment een mooie horecagelegenheid met een gezellig, vol 
terras met mensen.

Om een mooi overzicht te hebben van alle gasten, ben ik aan de laatste tafel achterin gaan zitten. 
Ik had nog maar net een huisgemaakte Schweinsbraten besteld of er vroeg een man mij of hij bij 
mij mocht zitten. Ik antwoordde in het Duits dat ik daar geen bezwaar tegen had en het eigenlijk 
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wel gezellig vond. Al snel wisten we van elkaar dat we ook beide van motorvakanties hielden, dus 
er was voldoende gespreksstof. We hebben samen nog net niet het licht uitgedaan van het 
restaurant. Niet dat het al zo laat was, maar ze sloten het restaurantgedeelte in de binnentuin om 
21:00 uur. 

Bij het verlaten van het restaurant trof ik op het marktplein nog een Nederlands echtpaar wat ook 
‘s middags was aangekomen op de camping waar ik verblijf. En er was wederzijdse herkenning en 
zij vroegen mij op de koffie. Ik zei, “gezellig, ik kom eraan” en zij gingen alvast vooruit op de fiets 
naar de camping. Zo gezegd, zo gedaan. Maar achteraf bleek dat ze moe waren van het reizen uit 
Nederland, dus het was een kort en bondig moment van samen zijn. Maar desalniettemin niet 
getreurd, toch even gezellig.

4 juni
Op maandagochtend heb ik, op nog geen 500 meter vanaf de camping, heerlijk ontbeten op het 
terras van de konditorei bij de supermarkt Edeka en tevens koffie gedronken. En uitgebreid met 
mijn lief getelefoneerd. Dat heb ik nog niet eerder geschreven, maar we hebben elke dag wel even 
en soms wat langer contact met het elkaar via email, WhatsApp of per telefoon. Voorheen moest ik 
daarvoor altijd naar een fastfood keten, bibliotheek of toeristeninformatie fietsen om daar dan 
gebruik te kunnen maken van een vrije WiFi-verbinding. Gelukkig is dat nu voorbij nu mijn 
abonnement meer toereikend is en de Europese data roaming is aangepast. Dat scheelt dan ook 
weer een hoop extra kilometers fietsen. Want vaak liggen die fastfood ketens ver buiten het 
centrum van een plaats. 

Vanuit Sesslach ben ik naar Hënfstadt gefietst (73 km), waarbij ik zeker 5 km verkeerd ben  
gefietst. Gewoon niet goed op mijn planner gelet en dan gebeurt het natuurlijk. Voor mij is dat dan 
dikke pech en fluiten maar, want het is dan niet anders.  

Onderweg heb ik ‘s middags gezellig koffie gedronken in een plekje in de schaduw, maar achteraf 
bleek dat deze stoelen privé waren. Dat bleek geen enkel probleem. Na 15 minuten ongeveer 
kwam de heer des huizes terug van zijn werk en boodschappen doen. Karl vertelde dat hij een 
deeltijdbaan had vanwege zijn gezondheid en dat zijn vrouw de hoofd kostwinnaar was. Ja, we 
kwamen al snel tot persoonlijke details en hij zei dat er al jaren fietsers voorbij kwamen, maar nooit 
had hij zo snel een gezellig gesprek over van alles wat een mens zoal bezig houdt. Hij vertelde mij 
ook dat ik vandaag, gelet op de route die volg, en morgen nog meerdere malen de voormalige 
grens tussen west en oost zou passeren. Maar als fietser merk je dat al lang niet meer zo bewust. 
Af en toe wordt door een groot informatiebord de voormalige grens benadrukt, anders zou je het 
niet weten. 

Uiteindelijk vertelde Karl dat hij nog een Wartburg oldtimer in zijn NIET afgesloten garage had 
staan. Ik heb Karl gevraagd of ik zijn trots mocht fotograferen en dat was geen enkel probleem. 
Nadat we afscheid van elkaar hebben genomen ga ik onderweg naar mijn volgende bestemming. 
Welke dat is, is wederom een grote verrassing.



Prachtige uitzichten en een mooie afdaling naar het dal van de Werra. Dat ga ik nu voorlopig 
volgen en daar krijg ik zeker geen spijt van. Ik kom door dorpjes met schattige vakwerkhuizen, 
over bospaden, veel vrij liggende fietspaden en veel uitzichten. Thuringen op zijn best.

Ik kom op een idyllische plek uit aan een snelstromende rivier nabij de plaats Meiningen en op/aan 
mijn fietsroute kwam ik langs een kano verhuur waar ik mocht overnachten. Dat bracht me terug in 
Town 1717, Australië waar ik met Jeltje al backpackend ben terechtgekomen in 2001. 

Er was een open bar met twee mannen en een hond en ik heb wederom maar weer gevraagd of ik 
mijn tent kon opzetten. Die vraag hadden ze al min of meer verwacht toen ik met mijn fiets kwam 
aanlopen. Deze vraag krijgen ze wel vaker. Officieel mag er niet gekampeerd worden op deze o zo 
mooie plek. 

De eigenaar vertelde dat er wel een horecabestemming op deze plek zit, maar niet voor een mini-
camping. Toch stonden er wel wat jaren ‘60 campers permanent op het bescheiden terreintje. Ik 
was benieuwd of er ook sanitair en eventueel een douche zou zijn of water. Ik moest meekomen 
en de eigenaar liet het allemaal even zien en gaf uitleg. Er stond een dixi-toilet aan de achterzijde 
en vlakbij de rivier. En aan de achterzijde van het gebouw was een douche in de openlucht met 
een gordijn en een kleine ruimte met stromend koud en warm water. Als ik warm water onder de 
douche wilde hebben moest ik wel geduld hebben, omdat er maar kleine close-in boiler was die 
daar dan voor moest zorgen. Ik zei tegen de eigenaar dat koud douchen geen probleem voor mij 
is, het is al mooi dat ik me zo heerlijk kan verfrissen. 

Aan de bar heb ik nog twee worstenbroodjes genuttigd en een flesje bier en vanwege de geboden 
gastvrijheid heb ik een rondje gegeven.
Omstreeks 19:30 uur werd de zaak gesloten en bleef ik alleen achter. De laatste man vertrok met 
zijn hond en moest ongeveer 5 km fietsen voordat hij thuis zou zijn. Het viel me op dat hij zijn fiets 
lichter in gewicht had gemaakt door gaten en sleuven in zijn frame te maken en zijn gedachtegang 
was daarbij dat alle beetjes helpen. Waarop ik vroeg of het frame nog voldoende stabiliteit heeft? 
Ja hoor, geen enkel probleem. Nadat hij weg was heb ik nog een groot bord soep verorberd, wat 
koffie gedronken en heerlijk gedoucht, nadat ik mijn tent enigszins verscholen had opgezet. Per 
slot van rekening ligt het terrein waarop ik mocht verblijven aan een voet-/fietspad en bezoek was 
voor mij niet noodzakelijk. Ik heb heerlijk kunnen slapen en van niemand last of gemak gehad.

5 juni – naar Heringen, 97 km 
Op weg naar Meiningen om een ontbijtje te scoren. Het was een vlakke route vandaag, ik kwam 
alleen “maar tegen” de wind, die me helaas frontaal tegemoet kwam. Dus het was wederom stevig 



in de pedalen staan om mijn doelstelling te halen. Gelukkig waren er meerdere fietsers op deze 
route en dat stemde mij wel goed. 

Op de camping sprak de man van de aanmelding ook Nederlands en ik mocht zonder blikken of 
blozen
€ 12,00 betalen, zonder dat ik er een betalingsbewijs voor mocht ontvangen of aangeboden kreeg. 
Vaak zeg ik dat geen betalingsbewijs nodig heb, maar toevallig deze keer niet bij de aanmelding. 
Dat geeft mij dan persoonlijk dan ook altijd een vreemd gevoel. Maar goed, ik had een camping, 
een prima sanitair gebouw en een plek om samen te komen onder het genot van een drankje op 
de camping. Als buitenstaander kon je er gerust bij gaan zitten, maar daar hield het dan ook mee 
op, want ik begroette hen vriendelijk en kreeg nauwelijks een reactie.

Dit was dan ook een camping met veel vaste gasten en standplaatsen. Er stond zelfs een echtpaar 
uit Nederland dat er al meer dan 25 jaar bivakkeert. Voor mij is dat ondenkbaar. Maar goed, ieder 
zijn ding en ik de mijne. De vrouw was noch steeds even enthousiast over de plek op de camping 
en de omgeving. Ze vertelde mij dat ze binnenkort met haar kleindochter van 11 jaar ook deze 
route van 550 km ging fietsen vanuit Nederland naar de camping. Ik zei dat ik dat nogal wat vond 
voor een meisje van 11 jaar. “Ach,” zei de vrouw, “je moet ze onderweg gewoon bezighouden en 
afleiding geven en dan doen ze dat fluitend.” Oké, veel plezier samen en een behouden tocht.

6 juni - 80 km  
Via Eisenach waar onder andere Bach en Martin Luther hebben gewoond en gewerkt kom ik 
uiteindelijk aan op een camping die gelegen is aan een openbaar zwembad en omdat het mooi 
weer is, is het hartstikke druk in en om het zwembad. Het is of de duivel ermee speelt, maar ik sta 
wederom op de camping.  

Ik ben ondertussen van huismeester tot kano verhuurder tot luchthaven toezichthouder tot 
badmeester gepromoveerd tijdens dit avontuur en qua toebedeelde functies is mij niets meer 
vreemd. Al die verantwoordelijkheden vind ik persoonlijk niet erg, maar doordat ik weinig 
aanspraak heb, lig ik vaak al vroeg op één oor. En vroeg betekent vóór 21:00 of 22:00 uur. Want 
gezelligheid kent immer geen tijd. 

Op het zwembadterrein was onder andere een ijscafé en een snackbar aanwezig. Ik heb daar 
gretig gebruik van gemaakt om een schnitzel met friet en een ijsje als toetje te kopen. En smakelijk 
te nuttigen op het terras van het zwembad met al haar badgasten die aan het genieten waren, net 
zoals ik, van het super mooie weer. Uiteindelijk ging het zwembad om 20:00 uur dicht en bleef ik 
alleen achter. Ik heb eerst nog een biertje en een kopje oploskoffie gedronken. Omdat iedereen 
toch naar huis was en ik het rijk alleen had, heb ik een plons genomen in het zwembad, echt een 
vreemde rijkdom. En het zwembad is echt groot met een bad voor wedstrijd zwemmen en een 
heuse duiktoren voor schoonspringen/duiken. Natuurlijk ook een peuterbad met diverse 
speeltoestellen. Het was heerlijk om zo even al mijn spieren te ontspannen en anders te 
gebruiken. Thuis ga ik vaak 2x per week zwemmen en echt baantjes trekken voor mijn conditie en 
ontspanning.

Wanneer ik weer uitgestrekt op mijn zelfopblaasbare slaapmat lig, zeg ik tegen mezelf, “zo, 
morgen nieuwe kansen en uitdagingen voor wellicht spraakmakende ontmoetingen.” Want als je 
zoals ik alleen fietst, moet je af toe ook zelf zorgen voor een peptalk. Dat is beter dan het hoofd te 
laten hangen.

Maar vandaag is het anders. Ik lig nog maar net in mijn tent of ik hoor jongelui in de buurt van mijn 
tent lopen en schreeuwen, terwijl het terrein is afgesloten door hekwerk met een toegangspoort 
waarvan ik een sleutel heb gekregen van de receptioniste. Gelukkig heb ik zwarte kleding aan en 
het is al schemerig. En ik wist inmiddels ook al een schop te staan met een lange steel. Bij het 
toiletgebouw lag mijn telefoon en de batterij van mijn camera op te laden en dat maakte mij het 
meest ongerust, want dat was ongeveer 50 meter van mijn tent vandaan. En waar ik dus niet echt 
zicht op had. De beheerder had alle ruimtes afgesloten, behalve die van het herentoilet en de 



doucheruimte. Om zo min mogelijk op te vallen, bleef ik zoveel mogelijk daar waar ik zelf voor een 
donkere achtergrond kon staan om de jongelui gade te slaan. Uiteindelijk hoorde ik hen niet meer 
en waren ze buiten mijn gezichtsveld. Ik heb voor alle zekerheid mijn apparatuur, die ik aan het 
opladen was, mee naar de tent genomen.

Ik lig nog geen 10 minuten in mijn tent en daar waren de “heren” weer. Shit! ik mijn tent weer uit en 
de zaak maar weer even geobserveerd en ik zag dat bij de damestoilet/doucheruimte het licht 
brandde. Hoe kan dat nou? De deur was op slot gedaan. Hierdoor werd ik nog alerter en heb ik me 
over de grote ligweide van het zwembad van bosje tot boom verplaatst en zag de jongelui ruim 
100 meter van mij vandaan lopen in het licht van een lantaarn. Uiteindelijk stonden ze vlakbij de 
toegangspoort en ik inmiddels ook. Zij waren daar luidruchtig met elkaar in gesprek. Ik had steeds 
de eerder beschreven schop bij me, want je weet maar nooit. 

Op een gegeven moment was ik het wel zat en ik heb de schop langs het stalen hek laten ratelen. 
Zij schrokken zich kapot en hebben het op een lopen gezet. “Zo,” dacht ik, “tijd om naar bed te 
gaan.” In mijn tent heb ik uiteindelijk een muziekje in mijn oren toegelaten vanuit mijn iPod om het 
liggen luisteren te doorbreken, want ik was wel aan rust toe.

7 juni – onderweg naar Hann, 97 km
Tegen 06:00 uur werd ik wakker en doe ik mijn vaste ritueel om mijn tent af te breken, mijn ontbijt 
samen te stellen en te toiletteren. Waarom zou ik me gaan wassen? Ik kan net zo goed even een 
duik nemen in mijn “privézwembad”. Zo gezegd, zo gedaan. Gewoonweg super en heerlijk om zo 
de dag te beginnen. Op het moment dat ik gereed ben om weer verder te fietsen, verlaat ik het 
zwembadterrein door de poort te openen met mijn sleutel. Vervolgens doe ik het hek weer op slot 
en deponeer de sleutel, zoals afgesproken, in de brievenbus die aan het hekwerk is bevestigd. Er 
liep een man die met zijn hond aan het wandelen was. Ik moet zeggen dat hij vreemd opkeek 
omdat ik de poort opende en afsloot. Ik heb hem gegroet en vervolgens mijn route weer opgepakt.

Vandaag had ik het geluk dat ik met een jong koppel, Rudi en Brunhilde, ongeveer 40 kilometer 
samen kon fietsen. De conditie van Rudi was beduidend beter dan die van zijn fiets. De achterste 
buitenband van zijn fiets had het namelijk begeven en daar had hij een bijzonder creatieve 
oplossing voor. Helaas ben ik vergeten om daar een foto van te maken. Met groene Duck tape had 
Rudi de band en tussen de spaken door, de slechte plek van de buitenband provisorisch 
gerepareerd.
Waar Rudi niet aan had gedacht, waren zijn remblokjes. Die maken ook gebruik van de rand van 
de velg. Dus bij het remmen gaf dat natuurlijk problemen. Maar gelukkig was hij zich daar snel van 
bewust en gelukkig heeft hij met zijn voorste rem voldoende weten te remmen. 

Op een gegeven moment gingen zij stoppen om te overleggen hoe de reis zou verder verlopen, 
want het dreigde naar regen en daar hadden ze beiden geen trek in. Ik ben toen doorgegaan om 
misschien nog voor de regen mijn tent ergens op te kunnen zetten. Ik kwam daarbij gelukkig al vrij 
snel uit op de stadscamping van Munden. Ik had mijn tent net in gereedheid gebracht en ja hoor, 
daar begon het gespetter al. Binnen enkele minuten volgde een behoorlijke hoosbui. 

Om te douchen had je douchemuntjes nodig, die je bij de campingbeheerder kon kopen. Ik dacht 
ik maak er een grapje van en vroeg of dit misschien ook een naturisten camping was? “NEE, zeker 
niet,” zei de vrouw van de receptie. “O, dan moet u mij maar een douchemuntje verkopen, anders 
was ik in de regen gaan douchen.” Gelukkig zag ze daar de humor wel van in.

Toen ik vanmiddag op de camping aankwam, stond ik dicht bij een koepeltentje van een ander stel 
en zij hadden twee kano’s op het dak van hun Skoda Fabia. Hun plan was om zeven dagen te 
gaan kanoën van A naar B, zo’n 300 km lang. Ik was wel benieuwd hoe ze dat realiseerden. “Nou, 
morgen komen vrienden van ons en die verplaatsen de auto naar B en daar zetten we dan weer 
de tent op en de volgende dag kunnen we naar C en zo verder.” Dat is goed geregeld dan samen. 
Het plan was om ongeveer 50 km per dag af te leggen. Leuk hoor en een mooie uitdaging die ik 
zelf ook zou willen aangaan.



Aan het begin van de avond werd het gelukkig weer droog en ben ik naar het centrum van Munden 
gelopen. De plaats heeft een prachtige stadskern met vakwerkhuizen en dat geeft een 
romantische aanblik en zeker te weten een vakantiegevoel. Op het kerkplein was op een hoek een 
Turks restaurant en vandaar had ik uitzicht over het plein en haar vele terrassen. Ik heb hier 
heerlijk gegeten en wat gedronken en mijn telefoon opgeladen. 

Op een gegeven moment zag ik Rudi en Brunhilde met de fiets in hand lopen ik snelde mezelf met 
haastige spoed naar buiten om hen aan te spreken en vroeg of ze zin hadden om samen het één 
en ander te nuttigen. Dat vonden ze een prima plan, ze hadden namelijk nog anderhalf uur de tijd 
voordat hun trein zou vertrekken. We hebben geproost op onze ontmoeting en vervolgens zijn ze 
met trein naar huis vertrokken. Het treinstation was nagenoeg om de hoek van het restaurant.

Toen Rudi en Brunhilde waren vertrokken, ben ik het plein overgelopen en op een gegeven 
moment werd ik al zwaaiend en roepend geroepen. Daar zat op het terras het kanokoppel, die 
zojuist gereed waren met hun Griekse maaltijd. De ober kwam zojuist afruimen en vroeg of er 
misschien nog behoefte was aan een ouzo en daar hebben we dan ook geen nee tegen gezegd. 
Dus wederom gezellig zitten babbelen met Andrea en Jürgen. Over vakanties en over welk werk 
wat we deden of hadden verricht. Andrea werkt bij de geüniformeerde politie en Jürgen is 
werkzaam in de ICT en dan meer gericht op shows en presentatie. Dus er was voldoende stof om 
over te spreken. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk weer terug naar de camping gelopen en de 
afstand was slechts enkele minuten lopen.

“Gute Nacht Freunde“

8 juni 
De vrijdag begint als een kleine wereld vandaag met een hoge luchtvochtigheid. Toch heb ik tot 
12:00 uur de nodige kilometers weten af te leggen. Ik heb me daarbij aan kunnen sluiten bij een 
vriendengroep fietsers, waardoor ik mooi mee kon in hun tempo en kielzog. Maar op een gegeven 
moment moest ik toch echt afhaken, want zij gingen mij toch wat te rap. Dat was logisch, ik met 
bepakking en zij op een mountainbike met niet meer dan een bidon en waarschijnlijk gevuld met 
water en een knip op zak. 

Ik heb op dat moment even goed naar de kaart op mijn gps gekeken en ik zag dat ik de route kon 
verlaten en daarbij ook nog eens kon inkorten. Ik heb dat onmiddellijk gedaan en ben door de 
plaats gefietst in plaats van eromheen. Even buiten de plaats zag ik een bankje en daar heb ik 
snel een lunch met koffie, soep en wat brood in elkaar gedraaid. En ja hoor, wie komen daar aan? 
De vriendengroep die ik eerder verder heb laten gaan. Zij waren met z’n allen verbaasd om mij 
daar te zien eten en ik had natuurlijk optimale schik dat het mij gelukt was.
 
Nu kon je op een gegeven moment met een pontje de rivier oversteken, maar een paar kilometer 
verder kon je gewoon gebruik maken van de brug. Een Hollander zoals ik koos dus voor de brug. 
Maar dat kwam mij duur te staan, want ik moest een bult op van 25%. Pfff, dit was de steilste klim 
tijdens deze tocht. Op zulke wegen van 25%, of zelfs minder, duw ik altijd mijn fiets omhoog. Ik 
ben geen echte klimmer al zeg ik het zelf. Ik krijg eerder een kick van een goede afdaling en dan is 
48 km per uur mij niet vreemd. Het is een kwestie van even goed bij de les blijven en op de weg 
letten.

Mijn drinkwater was al snel op vandaag, omdat de temperatuur ook navenant was. Daarom vroeg 
ik een man, die in zijn voortuin bezig was, om mijn bidon te willen vullen met drinkwater. “Geen 
enkel probleem,” zei de man en ging vervolgens zijn huis binnen. Hij kwam terug met een glazen 
fles Spa in zijn hand en daarmee vulde ik mijn bidon. Want de fles zou me te zwaar en te 
kwetsbaar zijn op de fiets. Ik zei nog tegen de man dat gewoon leidingwater ook meer dan 
voldoende zou zijn geweest. Nee, ik moest dit maar nemen en hij wenste mij een goede 
voortzetting van mijn fietsreis. 



Ik was nog geen 500 meter van de man vandaan of ik hoorde een enorme knal en BAM! Ik dacht,  
potverdorie een lekke band. Nee, gelukkig niet. Doordat er koolzuur in het water zat klapte/sprong 
de dop van mijn bidon af. Dat was schrikken en tevens een opluchting. Want het was echt 
oorverdovend.

Ik heb vandaag een luxe dag gehad met mijn ontbijt, lunch, warme maaltijd en ben uiteindelijk ‘s 
avonds nog naar de supermarkt geweest voor een maaltijdsalade. Het ging met mijn gestel 
vandaag namelijk niet goed. Het leek wel of ik te weinig had gegeten of te veel energie had 
verbruikt. Nadat ik even mijn ogen had gesloten tijdens de middagpauze voor mijn broodnodige 
rust, werd ik nadien een beetje licht in mijn hoofd. Ik kon nauwelijks op het rechte pad blijven 
fietsen, ik week steeds naar links af. En dat is voor mij vaak een teken dat ik te weinig zout of 
andere broodnodige voedingsstoffen mis. Dus op een later moment heb ik even flink bijgetankt 
met eten en drinken. Aangezien ik vandaag zeker twee liter water en een fles spa had gedronken, 
kon het dus niet aan een te laag vochtgehalte hebben gelegen. 

Ik moet inderdaad kijken of het gaat lukken om bij Aris op de camping te kunnen komen. Anders 
wordt het zondagmorgen koffiedrinken en lunchen met Aris. Ik hou je op de hoogte en ik denk je 
dan in de namiddag te berichten, Aris. 

’s Middags doe ik via een sms-bericht nog een voorstel of Aris niet een beetje water bij de wijn 
wilde doen en een camping verderop te willen gaan, in mijn richting. Maar helaas, Aris laat mij 
weten dat zijn conditie dat niet toelaat. Gelukkig kom ik al snel in een plaats een verwijzing tegen 
dat ik nog maar 35 km van de eindbestemming af ben. Ik dacht bij mezelf dat ik dat moet kunnen 
fiksen. 

Onderweg heb ik nog getracht om een broodje worst te scoren bij de benzinepomp. Helaas, 
uitverkocht. Nou, doe dan maar een Mars, want dat geeft de mens immers energie volgens de 
reclame!!!

Nadat ik toch weer de nodige bulten en afdalingen heb gehad, kom ik uiteindelijk via een hoofdweg 
(waar gelukkig een fietsstrook naast zat) in de stad Paderborn aan. Bij binnenkomst van de stad 
was gelijk een winkelcentrum met een supermarkt en ik heb daar wat broodnodige boodschappen 
gedaan en een fles wijn gekocht voor de ontmoeting met Aris. Aris heb ik een sms-berichtje 
gestuurd dat hij de BBQ al kon aansteken. En nu maar hopen dat hij niet vegetarisch is. 
Aris berichtte mij direct terug, dat hij bij de Dom op het plein zou zijn en vroeg mij daar naartoe te 
komen. Ik had niet zo’n zin om naar het stadscentrum te gaan en het was immers nog zo’n 11 km 
naar de camping volgens mijn routeplanner. Dus ik antwoordde dat ik hem wel op de camping zou 
zien, omdat ik behoefte had aan een douche. Dat was geen probleem.

Omdat ik een afslag had gemist op weg naar de camping, heb ik een rondje mogen maken 
rondom de Lippensee, voordat ik op onze afgesproken camping met Aris zou aankomen. Qua 
omgeving en natuur was daar niets mis mee, maar het dreigde wederom te gaan onweren en de 
trommels begonnen alweer behoorlijk te roffelen in het luchtruim boven de Lippensee. Ha, gelukkig 
daar was een bord met de verwijzing naar de camping. 

Aris zat zijdelings op het terras al op mij te wachten. De ontmoeting was hartelijk en ik gaf hem 
een fles wijn ter ere van dit bijzondere moment. Er stond een man van ongeveer mijn leeftijd of iets 
ouder op het overvolle terras en hij keek me aan. Ik vroeg hem, “bent u van de aanmelding?” De 
man bleef me alleen maar aankijken en Aris zei tegen mij dat dat inderdaad zo was en dat hij mijn 
komst al had aangekondigd. “Graag één moment alstublieft, ik begroet even Aris, mijn vriend.” 

Daarna heb ik gelijk mijn tent opgezet en snel een meegebrachte salade opgegeten. Ik denk 
voordat wij samen een glaasje drinken, moet ik eerst even wat eten. Anders val ik misschien wel 
ter plekke om. De man sprak me wederom aan en ik zei dat ik even mijn portemonnee ging 
pakken en liep vervolgens over het volle terras, het LEGE restaurant binnen en daar stond de man 



mij op te wachten. Hij begon te sidderen en te bibberen met zijn lichaam en begon vervolgens te 
schreeuwen tegen mij:
  

= Wenn ich dich Rufe, hast du nunmal sofort zu kommen =

Ik leg mijn rechterhand op mijn hart en zeg tegen de man in het Duits:

= doet u alstublieft rustig, want dat is niet goed voor uw hart =

De man werd nog bozer en herhaald zijn woorden. Ik zei tegen de man, “laten we maar afrekenen, 
dat lijkt me een beter plan.” De man gaat achter de bar staan en een vrouw achter hem doet 
onmiddellijk de keukendeur dicht. Ik vraag aan de man wat hij van mij krijgt en hij legt een nette 
met de hand uitgeschreven rekening voor mij neer met een bedrag van € 7,50 . Ik leg zonder iets 
te zeggen een biljet van tien euro op de bar. Ondertussen deed de man korte stapjes achteruit in 
de richting van de keukendeur en ik zeg tegen hem dat ik heb er 2400 km op heb zitten. Waarop 
de man tegen mij zegt, dat hem dat helemaal niets uit maakt:

= Sie können gehen und müssen überhaupt nicht zahlen, sofort raus jetzt und 
verschwinden Sie =

Ik schrok van zijn reactie en ik dacht zometeen gaat hij de keuken in, om een pollepel te pakken of 
iets heel anders… Ik ben maar gegaan, zonder nog iets te zeggen en ik heb Aris buiten het  
restaurant gelijk ingelicht van het meest onmogelijke voorval. Zelf ben ik ruim na de Tweede 
Wereldoorlog in 1951 geboren, maar ik dacht wel even we zijn 73 of meer jaren terug in de tijd.

In de plaats Paderborn, nog geen twee kilometer verder, is gelukkig nog een camping en Aris en ik 
besluiten om daar naartoe te fietsen nadat ik mijn tent en overige spullen in mijn fietstassen had 
gepropt. Ik had niet zo’n behoefte om het allemaal netjes en naar behoren te doen. Gelukkig was 
daar nog voldoende plaats, met een mooi en niet al te groot modern café/restaurant. De 
campingeigenaar was niet aanwezig, maar ik kon met de gastvrouw van het restaurant een plek 
bepalen en afrekenen, want zei had inmiddels telefonisch contact gehad met de eigenaar. Ik kreeg 
een privé-douche met toilet en wasruimte aangewezen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt tijdens 
mijn camping belevenissen. Zo zie je maar, er zijn steeds weer nieuwe en leuke verrassingen. 

Aris en ik hebben van een heerlijke maaltijd en van een biertje genoten op het terras. Nadat Aris 
omstreeks 22:00 uur naar zijn “gezellige camping” teruggaat, heb ik mijn tent opgezet en gedoucht 
en onderwijl begint het te regenen en te onweren. Ik besluit om mijn fiets diagonaal in mijn privé 

sanitair gebouw te plaatsen, want de fiets paste daar mooi in. Morgen spuit ik de vloer wel weer 
schoon met de handdouche en niemand die daar hinder van heeft.



Naast mijn tent staat een Nederlands echtpaar met de achternaam Holland uit Uden. De man is 87 
en mevrouw 82 jaar, bleek later in het gesprek. Want nadat ik gisteravond mijn tent had opgezet 
heb ik even kennis met hen gemaakt en zij nodigden mij gelijk uit voor een drankje. Ik dacht, 
waarom niet? Ik had zelf nog een zak borrelnootjes bij me en we hebben gezellig nog even de dag 
en hun reis vanuit Nederland doorgenomen. Ik heb hen laten weten (gelet op hun leeftijd) dat ik er 
respect voor heb dat ze dit nog durven te ondernemen met de caravan. “Ja waarschijnlijk is het de 
laatste keer, maar dat zeggen we al jaren tegen elkaar. Maar de reizen zijn al wel korter en 
dichterbij huis.” 
“En u heeft nog geen al te grote problemen om te reizen?” vraag ik. 
“Nou,” zegt meneer Holland, “bellen wordt wat moeilijker en het gebruik van de routeplanner is niet 
altijd even gemakkelijk. Vandaag kwamen we midden in Düsseldorf uit met de caravan en dat was 
toch niet echt de bedoeling. Dus dat ding hebben we maar uit gezet en we zijn op ons eigen 
oriëntatievermogen verder gereisd, totdat we in de buurt kwamen van de camping. Toen hebben 
we hem maar weer aangezet. O ja, en het uitdraaien van de caravanpootjes lukt mij ook niet meer 
al te goed en dat doet mijn vrouw dan gelukkig.” 
“En dan zeker met behulp van een schroefboormachine?” 
“Nee hoor, gewoon met de slinger. Net zoals altijd.” 
“Nou, petje af voor u beide en ik hoop dat ik met mijn lief ook nog lang van onze caravan mag 
genieten zoals u beide.” 
Na een klein uurtje nemen we afscheid en wensen elkaar een goede nachtrust toe.

10 juni
De volgende morgen is de familie Hollander alweer vroeg in de weer, want ze trekken verder naar 
een andere camping waar ze afgesproken hebben met vrienden met wie ze al jaren op vakantie 
gaan. Ze reizen altijd onafhankelijk van elkaar en spreken vervolgens af wat de bestemming zal 
zijn. Ik wens hun een goede reis en veel reis- en vakantieplezier.

Doordat het deze afgelopen nacht behoorlijk heeft geregend en geonweerd, waren toch enkele 
spullen in mijn tent helaas nat geworden. Maar gelukkig, toen ik de tent opende om op te staan 
was het droog en bewolkt weer. Op dat moment heb ik het besluit genomen om maar een dag rust 
in te lassen, want ik zat nou eenmaal niet op regen te wachten tijdens het fietsen. Ik heb dat Aris 
laten weten, maar hij liet mij weten dat hij wel verder ging. Anders zou hij in de knoop komen met 
zijn fietsschema. Jammer, ik dacht dat we misschien samen dan nog iets cultureels doen konden 
in Paderborn.

Vanuit mijn tent had ik zicht op het terras van de camping waar ik gisteren met Aris had gezeten. 
Nu stond daar een man een sigaretje te roken en ik vroeg hem of hij de campingeigenaar was. Dat 
werd vriendelijk en volmondig bevestigd. De man zei mij dat ik gebruik kon maken van de partytent 
die op ongeveer 10 meter van mijn tent vandaan stond. Van dat aanbod heb ik mooi gebruik 
gemaakt om mijn nat geworden spullen te laten drogen en om mijn fiets tijdelijk te stallen. 

Op een gegeven moment zie ik mensen broodjes halen in het restaurant en ik dacht dat ga ik ook 
maar eens doen voor mijn ontbijt. Maar helaas, de broodjes had ik de avond van te voren moeten 
bestellen. Dat is meestal het geval, dus ik zei dat het geen probleem was. Ik heb nog wel een 
pakje soep en koffie en daar red ik me wel even mee. De eigenaar vroeg aan mij hoeveel broodjes 
ik nodig had, want dan zou hij die even met mijn auto halen in het dorp. Hij was nogal volhardend. 
“Nou, doet u dan maar vier witte harde broodjes, alstublieft.”  

Na een kwartiertje komt de man terug met de door mij bestelde broodjes en ik loop hem tegemoet 
met mijn portemonnee. Maar de man stond erop dat ik de broodjes gratis in ontvangst nam. Hij 
was inmiddels ook op de hoogte van het vreemde vooral van gisteren en wilde het zo weer goed 
maken als een gemoedelijke Duitse man tegenover mij. Dus zo kan het GELUKKIG ook nog 
gebeuren.

Het is 10 juni en ik herinner mij dat het de trouwdag was van mijn ouders, op de één of andere 
manier blijf ik me dat herinneren, maar het juiste jaartal ben ik even kwijt. Omdat het weer matig 



bewolkt blijft, heb ik mijn eerder genomen besluit bijgesteld en ga ik dus uiteindelijk toch maar 
weer fietsen. Het is ongeveer 11:30 uur wanneer ik vanaf de camping in Paderborn vertrek en het 
heeft me werkelijk verrast dat ik 91 km heb kunnen fietsen en rond 19:00 uur ben ik aangekomen 
in de omgeving van de plaats Werne, bij het;

Gästehaus Marina-Nord
Lena Kersten
Friedrich-Ebert-Platz 2
59192 Bergkamen

Bij de aanmelding zei Lena eigenlijk geen gasten meer te verwachten. Ze had gehoopt op een vrije 
avond, want het gastenhuis was afgelopen weekend volgeboekt en iedereen was net vertrokken.
In de eerste instantie ben ik alleen, maar een uurtje later komt er nog een fietsend Duits echtpaar 
van mijn leeftijd en we hebben nog gezellig met elkaar gesproken tot 22:45 uur. De mini-camping 
is alleen te voet of per fiets toegankelijk en ligt achter een gastenverblijf. Er staan ook twee knusse 
houten chalets om te huren en je kunt in het grote gastenhuis gebruik maken van het toilet en 
douche. Prima geregeld dus.

11 juni – 173 km Grave 
Ik ben ‘s morgens om 08:20 uur vertrokken vanuit Wera en ben rond 21:30 uur weer thuis in 
Grave. 

Vandaag ben ik een Belgisch echtpaar tegen gekomen op de fiets - Mago & Luc beide met de 
respectievelijke leeftijd van 82 jaar. Zij waren vanuit de omgeving Antwerpen naar Hamburg 
gefietst en waren nu weer op de terugweg. Zij hebben in Nederland gebruik gemaakt van 
“Vrienden op de Fiets” om te overnachten en in Duitsland van B&B. Echte kanjers en doorzetters 
dus. Petje af.

In Goch wilde ik nog een Döner kebab eten van mijn laatste contante geld, maar ik had niet 
genoeg en ik kon helaas niet met mijn pinpas betalen. Toen ik zei, “doe me maar wat te eten voor 
mijn laatste geld, want ik heb 130 km gefietst,” deed de medewerker er zelf €2,00 bij uit respect of 
medeleven. Nog even en dan ga ik als een dakloze fietser verder leven. 

Het is me opgevallen tijdens deze drie landen tocht dat ik niet één keer lastig ben gevallen door 
een loslopende of erfhond en dat vind ik toch wel bijzonder te noemen. Want bij mijn tochten door 
België en Frankrijk was dat toch zeker wel af en toe het geval. Dan moest ik mijn enkels optrekken 
tot ongeveer stuurhoogte of zelfs van de fiets afspringen en mijn fiets als bescherming gebruiken 
om de hond af te weren. En dat vind ik dan ook geen pretje. Waarom honden moeten blaffen of 
aanslaan als een fietser voorbij komt, is mij echt een raadsel.

De vriendelijkheid van de mensen in Duitsland, zeker buiten de grote steden, is mij positief 
opgevallen. Je wordt als fietser heel vaak begroet. Ook op momenten dat je het werkelijk niet 
verwacht. Daarentegen zijn de mensen in Tsjechië bijzonder stuurs te noemen en dan overdrijf ik 
niet. Het is me opgevallen dat het gerinkel van Tsjechische Kronen het tijd 180 graden doet keren 



als het om de vriendelijkheid van de Tsjechen gaat. Dat is eigenlijk wel verrassend en tegelijkertijd 
jammer. 

Tijdens deze onderneming ben ik twee keer gevallen op een helling door slecht schakelen of 
doordat de ketting van mijn kleinste voorblad afliep. Dan zit ik met mijn schoenen op zo’n moment 
vast aan de pedalen. En dan verlies je natuurlijk je evenwicht. Doordat er voor en achter tassen 
aan de fiets zitten, valt de fiets nooit op je. Dus dat is dan weer mooi meegenomen. Gelukkig heb 
ik dan ook niets overgehouden van deze ongelukkige momenten. Ik heb slechts één pleister nodig 
gehad uit mijn bescheiden EHBO-pakketje. Dat was omdat ik mijn voet had gestoten aan 
boomstam waarop een zitbank was gemonteerd. Ach een ongelukje zit nu eenmaal in een klein 
hoekje, dus waar heb ik het eigenlijk over?

Het is fijn om weer thuis te zijn. Onderweg, bij één van de laatste kilometers vlak voor Grave bij 
een werkelijk prachtige ondergaande zon, heb ik nog een bescheiden veldboeketje geplukt voor 
mijn lief.

Op 11 juni 2018 om omstreeks 21:30 uur ben ik weer HOME SWEET HOME. Om mijn lief te 
verrassen op het terras, ga ik via het tuinhek “van mijn vader”. Want via het keukenraam zag ik 
haar al zitten.

Ten slotte
Allereerst ben ik blij en dankbaar dat de reis van 2632 kilometer zonder ongelukken en bijna 
zonder fietspech (op de laatste dag een boutje afgebroken van een drager) of een lekke band is 
verlopen. Want er zijn momenten en plekken waarbij je denkt: je zult hier maar…

Vier weken na mijn thuiskomst heb ik besloten om mijn fiets schoon te maken en dat doe ik met 
plezier. Maar ook om eventuele onopgemerkte gebreken te kunnen vaststellen. En zo nu ook 
weer: ik constateerde een gebroken spaak in het voorwiel. Dat had ik echt nog niet eerder 
opgemerkt en het is voor €0,70 weer opgelost door bij de plaatselijke fietsenmaker Gerrit een 
nieuwe en passende spaak te kopen.

Bedankt vooral jullie reacties en ondersteuning op Facebook. Het heeft mij zeker gemotiveerd om 
de pedalen te laten draaien. KEEP ON ROLLING. "  ! �"  ! �"  ! �

Pijn lijden. De mooiste ritten zijn de ritten waar je kapot op het zadel zit. Tegenwind, een oneindige 
berghelling, regen, slecht wegdek. Pas als je thuis bent, als je afstapt voel je al iets van 
voldoening. De tijd heelt elke wond. Veel later voel je je alleen maar trots.

Samenvattend
Ik heb 4,5 week gefietst, oftewel 33 dagen en 2 dagen rust. Ik heb 2632 km afgelegd en ben 6 kilo 
afgevallen. Ik heb 29 campings, 1 hostel en 2 jeugdherbergen bezocht.
 
En het onderstaande staat als een paal boven water en ik schreef het al eerder op mijn blog;

Leven is als een fietstocht

Eigenlijk, is het leven als een fietstocht.
Soms heb je wind tegen, maar dan trap je even door, en is het weer als normaal. 
Soms heb je de wind in de rug en kan je je stuur los laten, maar dan komt er een windvlaag en val 
je. 
Soms zijn de verwondingen erg, soms niet.
Soms is je fiets helemaal kapot, soms zit er geen krasje op.
Soms schijnt de zon.
Soms regent het.
Soms zeggen mensen je allemaal goede dag.



Soms kijkt iedereen je raar aan.
Soms wil een hond in je voeten bijten.
Soms blijven zij gelukkig op het erf. 
Soms fiets er iemand gezellig met je mee.
Soms fiets je helemaal alleen.
Je bent ooit op de fiets gestapt,
Maar er komt een tijd, dat je moet afstappen.


