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Zaterdag 21 juni. Van Aalsmeer naar Amsterdam. 

Na een jaartje zonder camper is het dit jaar weer zover. Ernst van camperverhuuramsterdam 

heeft weer een schitterende kar voor ons klaar staan. Na een kopje koffie en de gebruikelijke 

uitleg (we weten eigenlijk alles al) rijdt Sander de camper naar de Nico Jessekade. 

Thuis staat alles al klaar dus het inpakken is een fluitje van een cent. 

Het is droog maar wel fris. Hopelijk gaan we de warmte tegemoet. Nog 1 nachtje in ons eigen 

bed en dan kunnen we morgenochtend vroeg op pad. 

Zondag 22 juni 2014 van Amsterdam naar Brain-sur-l’Authion 

Kmstand begin 89.168; Kmstand eind 89.993.  Gereden  Km’s:  825 

Nederland 13 graden. Brain-sur-l’Authion:  zonnig  en  28  graden. 

Om 05.00 uur uit bed. Snel ff douchen. De koelkast overhevelen en de fietsen achterop. Rond 

05.45 uur rijden we de 

Nico Jessekade uit. 

Via Breda, Antwerpen, 

Gent en Lille rijden we 

richting Parijs. Het is 

lekker rustig en goed 

weer. We maken vandaag 

een flinke ruk. Het rijden 

met de camper is weer als 

vanouds. 

We trotseren de 

Peripherique van Parijs. 

Daar is het wel heel druk 
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en we komen ook in de file. Wel heel stoer van ons dat we daar zonder problemen en zonder 

zenuwen doorheen komen. 

Na Parijs koersen we verder richting Nantes en buigen uiteindelijk af naar Angers. Onderweg 

komen we terecht in een zwerm bijen. 10-tallen vliegen er kapot tegen onze ramen en tegen 

de koof. De ruitenwissers en ramenspuit helpen niet meer. We moeten echt even stoppen om 

de ramen schoon te maken. 

We  hebben  onze  zinnen  gezet  op  camping  “du  pont  Caroline”  uit  de  ANWB-gids. 

Middels de Tomton rijden we er recht op af. Mooie ruime camping en het zonnetje schijnt 

uitbundig. Na het gewoonlijk handen-en voetenwerk met de receptie vinden we een mooie 

schaduwrijke plek op een extreem rustige camping. We koken een lekker potje en maken nog 

een  wandelingetje  door  het  sfeervolle  spookdorpje.  “Wonen hier echt  mensen?” 

Maandag 23 juni Brain-sur-l’Authion. 

Na een heerlijk Frans stokbroodje en een perfecte douche stappen we vandaag op de fiets 

voor een ritje. Het is er heerlijk weer voor. Licht bewolkt, nagenoeg geen wind en een 

aangename 25 graden. 

We fietsen vanaf de camping naar de Loire. Vervolgens lans de Loire in de richting van 

Angers. Daar besluiten we, na een broodje met de gehaktbal van Ben, om de brug over te 

steken en langs de andere oever terug. De volgende brug is echter pas bij Saint-Remy-la 

Varenne. En dat is toch een pittig stukje fietsen. En zo als altijd zit het venijn (in de geval de 

heuveltjes) aan het eind. Maar het is een prachtige rit langs kasteelachtige huizen en door 

schijnbaar verlaten dorpjes. Onderweg de wijngaarden en tarwe-akkers. 
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na een dikke 4 uur fietsen bereiken we weer de overkant en dan is het nog een vlak stuk naar 

de  camping.  Maar…we  hebben  wel  boodschappen  nodig.  Dus  nog  ff  een  rondje  van  5  km.  In  
totaal  zo’n  58  km.  Toch  knap. 
Teruggekomen wacht ons een lekker wijntje en een heerlijk zwembad. 

Voor het koken proberen we iets te zien van de wedstrijd Nederland-Chili. Maar voetbal moet 

men hier betalen. Geen wedstrijd dus. Gelukkig worden we via de sms op de hoogte 

gehouden van de stand. 

Morgen richting de kust. De laatste tussenstop voor Bordeaux. 

Dinsdag 24 juni 2014 van Brain-sur-l’Authion naar 

Kmstand begin 89.993; Kmstand eind 90173.  Gereden  Km’s:180 

Totaal:1005 

het weer: Heerlijk zonnig warm weer. 28 graden 

Na een heerlijk ontbijt vertrekken we weer uit de Loire-streek en zetten koers naar de kust. 

De  Tomtom  gaat  op  “mijd  de  snelweg”  en  dus  zien  we  de  meest  desolate  dorpjes  en  komen  
over totaal verlaten weggetjes. Soms maar net breed genoeg voor de camper. 

Het einddoel is  La Tranche-sur-Mer alwaar we een plekje vinden op camping Baie  D’aunis.  
Een zeer vriendelijke, engels sprekende dame, verwelkomt ons. We vinden een schaduwrijk 

plekje. Na het gebruikelijke installeren maken we alvast een rondje van 5 km door het dorp. 

We besluiten het diner aan de boulevard te gebruiken en dat wordt mosselen met friet. 

Smaakt uitstekend. In de avond ons eerste potje Hasjnief. Alhoewel de camping niet vol is zal 

het niet zo stil zijn als de vorige camping. Voordeel wel weer is dat we een WIFI-code van de 

mevrouw achter de receptie hebben gekregen. 

het laatste half uurtje dat de zon nog op de camper schijnt komt deze vol met kleine vliegen. 

Vreemd want die hebben we de hele dag niet gezien. Het zijn er honderden. Zodra de zon 

verdwenen is zijn ook de vliegjes weer verdwenen. 

Woensdag 25 juni. La Tranche-sur-Mer 

We halen ons bestelde baquetje op en genieten in het zonnetje van het ontbijt. De nacht was 

heerlijk rustig maar toch niet zo goed geslapen. De spanning moet er nog even uit. Na de was-

rituelen gaan we op de fiets naar  Saint-Vincent-sur-Jard en Jard-sur-Mer. Een fietstocht van 

40 km. De fietspaden zijn hier perfect en zijn ook heel goed bewegwijzerd. Op het eindpunt 

een dorpje waar we even rusten en een kleine snack kopen. Het 

weer is heerlijk en voorlopig blijft de voorspelde bewolking uit. 

Na terugkomst de zwembroek aan en een duik in de Oceaan. Dat 

was kouder dan verwacht. Maar toch maar even een uurtje op het 

strand gelegen en daarna nog even het zwembad in gedoken. Er is 

een straffe wind komen opzetten. T och een teken van 

weersverandering.? 
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Donderdag 26 juni, Van Tranche-sur-Mer naar Bordeaux 

Kmstand begin 90.173; Kmstand eind 90.443.  Gereden  Km’s:270 

Totaal:1275 

het weer: eerst bewolkt. Zelfs een paar spatten. Later weer zonnig en 24 graden. 

We verlaten de kust en zetten koers naar Bordeaux.  Eerst nog ff een paar boodschappen en 

een volle tank. Daarna over de gebruikelijke kleine weggetjes en langs de gebruikelijke kleine 

dorpjes richting de grote stad. Sander loodst de camper feilloos door het centrum van 

Bordeaux. Had de Tomtom toch maar niet anders gezet moeten worden? 

Vrij gemakkelijk vinden we de camping (Bordeaux-sur-lac). Een prachtige camping met heel 

veel, hele grote camperplekken. Vandaag koken we weer ons eigen potje en daarna gaan we 

op de fiets een eerste verkenning maken naar Bordeaux-centrum. 7 km fietsen over vlakke 

paden. Dat gaat goed. In Bordeaux blijkt op de kade van de Garone het jaarlijkse 

wijnproeffeest aan de gang. Een gezellig geheel. 

Morgen uitgebreid de stad verkennen. 

Vrijdag 27 juni. Bordeaux 

In de ochtend lijkt het weer van slag. Uiteindelijk valt dat heel erg mee en is het zonnig en 

zelfs warm. Na ontbijt, internet en koffie stijgen we op de fietsen richting de stad. Sander 

heeft van internet een stadswandeling langs de hoogtepunten van de stad. Bordeaux is een 

mooie, grote, schone stad. Mooie gebouwen, brede boulevards, luxe winkels. We wandelen 

langs de Opera, het monument Girondins, de kathedraal Saint-Andre, vele leuke straatjes, 

pleintjes en doorkijkjes. We brengen de hele dag zoet en het weer wordt steeds warmer. 
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Eenmaal weer op de camping trakteren we onszelf op uit eten. Smaakt goed. Er zit toch 

verandering van weer aan te komen. Maar volgens het weerbericht is heel Frankrijk van slag. 

We zullen het beleven. 

Zaterdag 28 juni van Bordeaux naar Bidart (Naast Biarritz). 

Kmstand begin 90.443; Kmstand eind 90.654  Gereden  Km’s:211 km 

Totaal:1486 

het weer: na een nacht met regen toch weer zonnig en warm. In het begin van de avond 

storm 

Na een rumoerige nacht met onweer en veel regen worden we toch weer met een zonnetje 

wakker. Vandaag gaan we richting de kust. Bidart, vlak naast Biarritz. Om niet weer verstrikt 

te raken in Bordeaux gewoon over de snelweg. Tomtom kent kennelijk de nieuwe Tolweg niet 

dus  we  “hangen”  weer aan 16 euro tol. Toch wel een beetje schandalig. Nu al meer dan 100 

euro aan tol kwijt. Wordt het niet tijd dat wij de fransen gaan laten betalen? Onderweg de 

dagelijkse  boodschappen  en  na  een  vlotte  rit  komen  we  aan  in  Bidart  op  Camping  “le  Pavillon  
Royal” 

Helemaal vanzelf krijgen we een plaatsje aan de zeekant. Vanuit de camper zicht op zee. Het 

weer is heerlijk en we gaan even pootje baden in de oceaan. Wel koud water hoor. De 

campingbaas  komt  waarschuwen  voor  slecht  weer.  “Het  gaat  stormen  en  het  duurt tot 22.00 
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uur”  zegt  hij.  En  dat  klopt  binnen  no  time  stormt  het  van  jewelste.  Sommige  mensen  breken  
uit voorzorg de tent af en zitten in de auto. Onze camper trotseert alles. En rond 10 uur is de 

wind inderdaad grotendeels weer gaan liggen en genieten we van een schitterende 

zonsondergang. We hebben niets hoeven doen voor dit plekje. Wat leuk toch dat je op deze 

manier op zulke leuke plaatsen komt. Het weer is dan niet erg warm meer maar de sfeer is er 

niet minder om. 

Zondag 29 juni. Bidart 

In de nacht neemt de storm wat af 

maar het regent nog wel heel erg. 

In de ochtend is het ook nog 

bewolkt en vallen er af en toe wat 

spatten. Na het ontbijt gaan we 

toch wandelend richting Biarritz. 

Onderweg ook nog wat regen 

maar gaandeweg wordt het steeds 

beter. We lopen ongeveer 7 

kilometer. Biarritz valt erg tegen. 

Leuk dorp maar niet de grandeur 

die we verwacht hadden. We 

nemen de  bus weer terug naar de camping. De bus is gratis want we hebben 24 uurs kaartjes 

gehad van de mevrouw achter de receptie van de camping. Ondertussen schijnt het zonnetje 

weer lekker. 

’s  avonds  uiteraard  kijken  naar  Nederland-Mexico in het restaurant. Wat een wegstrijd. 

Meteen  maar  een  pizza  en  een  toetje  ertegenaan  gegooid.  Gezellige  boel,  Zeker  omdat  “we”  
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winnen. We genieten wederom van een schitterende zonsondergang. Wat een mooi plekkie is 

dit.  Na een wijntje en een potje Hasjnief een heerlijke nacht gehad. 

Maandag 30 juni. Bidart 

Als we wakker worden schijnt het zonnetje al. We besluiten daarom nog een dagje te blijven. 

Het wordt een heerlijk zonnige dag. Pas na 18.00 uur komt er weer wat bewolking. Maar er 

staat geen zuchtje wind dus het is heerlijk. Uiteraard nemen we een duik in de Oceaan. Het 

water is 19 graden. Niet echt warm. 

we doen een klein wasje en zoeken het weerbericht om te bepalen waar we morgen heen 

gaan.  Het  wordt  in  de  buurt  van  Lourdes  in  de  Pyreneeën.  We  maken  er  een  “rustdag”  van.  
Het is namelijk schitterend weer en het is per slot van rekening ook vakantie. We houden het 

vandaag bij een strandwandeling. Het is druk op het strand en er wordt af en toe veel gesurft. 

We zitten zeker tot een uur of half 11 buiten de camper. Morgen wordt weer een reisdag. 

Kijken waar we nu weer terechtkomen. 

Dinsdag 1 juli. Van Bidart naar Estaing 

Kmstand begin 90.654; Kmstand eind 90.840  Gereden  Km’s:184 km 

Totaal:1670 

het weer: Onderweg is het bewolkt maar warm. In Estaing is het droog maar na het diner 

volgt een stevige onweersbui. 

 Vandaag laten we de kust even achter ons en zetten koers naar de Pyreneeën. Onderweg leidt 

Tomtom ons weer eens om de tuin en dus zien we de kleinste dorpjes en de steilste hellingen 

en de smalste straatjes. Zo komen we ook dwars door Lourdes. Is de camper waarschijnlijk 

meteen gezegend. ;-) 

rond 15.00 uur arriveren we in Estaing. Een dorpje een kleine 15 km vanaf Lourdes. We staan 
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op  camping  “Pyrenees  Natura”.  Nee,  geen  nudistencamping  maar  gewoon  een  hele  mooie  
camping midden in de natuur. En alweer een campingbazin die gewoon Engels spreekt. Weg 

met al die vooroordelen over de fransen. 

Eenmaal aangekomen maken we een forse wandeling van bijna 10 km naar Estaing le Lac. 

Onderweg vallen al een paar spatten maar de temperatuur is goed. Tijdens het diner echter 

barst een knetterend onweer los. Het komt even met bakken naar beneden. Rond 21.00 uur 

wordt het weer droog. Morgen maar ff aanzien of we hier blijven. 

Woensdag 2 juli van Estaing naar Cahors. 

Kmstand begin 90.840; Kmstand eind 91.105  Gereden  Km’s:265 km 

Totaal:1935 

het weer: Langzaam steeds beter. Vertrek met 16 graden. Aankomst met 26. 

Het mindere weer doet ons toch besluiten verder te gaan. Dat zijn we niet gewend 1 nacht op 

een camping. Maar het heeft de hele nacht geregend en op 1000 meter is het ook nog fris. We 

gaan daarom richting Dordogne. Wel een stukkie rijden. 

maar de rit is weer fantastisch. Hele stukken waar je niemand tegenkomt en aan alle kanten 

zonnebloemvelden. Het laatste stuk 

slingert van links naar rechts. 

Ondertussen wordt het weer steeds 

beter. Goed dat we WIFI hebben en dat 

kunnen checken. Dat is het voordeel 

van een camper. 
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Uiteindelijk  komen  we  in  Cahors,  een  oude  stad.  We  vinden  een  camperplek  op  “Camping  
Riviere  de  Cabessut”  Vooralsnog  een  heerlijk  plekkie.  Na  het  diner maken we alvast een 

stevige wandeling door de stad. Morgen de boel echt verkennen. 

 

Donderdag 3 juli Cahors 

De dag begint in ieder geval super. Strak blauw en heerlijk weer. We halen weer een lekker 

baquetje en een croissantje en eten die buiten op. Na 

een douchebeurt (en een onderbroekenwas) gaan we op 

de fiets naar het dorp en maken daar een wandeling 

door het dorp. Het is grotendeels een heel oud, 

middeleeuws dorp met smalle straatjes, doorzichtjes, 

kerken etcetera. Het is behoorlijk warm. Uiteraard nog 

een bezoek aan de brug, de grote trekpleister van het 

dorp. In de middag keren we terug naar de camping 

voor een verkoelende duik in het zwembad. Daarna gaat 

het al snel mis. Regen. Pas halverwege de avond klaart 

het een beetje op. Gelukkig is het niet koud. Het diner 

bestaat uit Pizza die door een rijdende pizzakraam, vers 

op de camping worden gebakken. Smaken goed. 

We hebben het weerbericht uitgebreid bekeken en we 

denken er verstandig aan te doen om richting 

Middellandse zee te gaan. Dat gaan we morgen doen. 
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Vrijdag 4 juli. Van Cahors naar Le Serignan Plage 

Kmstand begin 91.105; Kmstand eind 91.416  Gereden  Km’s:311 km 

Totaal:2246 

het weer: tsja…  Regen,  Regen,  Hagel,  Onweer,  16  graden.  De  laatste  40  km  binnen  45  
minuten van 16 naar 26 graden met zon 

Vertrokken uit Cahors. De weersverwachtingen zijn dermate slecht dat we verder gaan 

richting Middellandse zee. Onderweg blijkt het meer dan te kloppen. In een paar uur tijd valt 

er zo enorm veel regen, onweer en zelfs hagel. Daarbij gaan we over vrij hoge bergen en 

komen in de onweerswolken terecht. Later staan de auto’s  stil  op  de  snelweg.  Wij  rijden  
langzaam door. De camper doet het geweldig. De laatste 40 km dalen we af richting zee en 

stijgt de temperatuur met 10 graden. In de zon arriveren we in Le Serignan Plage op de 

“Yelloh  Camping”.  Nou  ja  camping.  Zeg  maar  dorp. 45 hectare direct aan zee. We vinden 

weer een mooie plek en de vooruitzichten zijn goed. 

Zaterdag 5 juli. Le Serignan Plage 

Het is echt schitterend weer. Vandaag lekker 

naar het strand. Even zwemmen in de 

Middellandse zee. Daarna naar het 16+ 

zwembad/wellness. Ziet er echt schitterend 

uit. Even lekker een daggie languit op de 

ligbedden. In de avond gaan we lekker uit 

eten in het restaurant. Smaakt allemaal 

prima. Als toetje natuurlijk de wedstrijd 

Nederland-Costa Rica. Wat een thriller is dat. 

Maar wel heel leuk zo op een megascherm op 

de camping. De wedstrijd wordt verlengd en 

er volgen strafschoppen. Rond 01.00 uur eindigt de wedstrijd toch nog positief. 

Zondag 6 juli Le Serignan Plage. 

Alweer schitterend mooi weer. Lekker buiten ontbijten met een vers Baquetje. Daarna op de 

fiets richting Bezier. Een fantastische rit langs het Canal du Midi welke de Atlantische oceaan 

met  de  Middellandse  zee  verbind.  (na  ja….kanaal…..) 
in het kanaal zitten een heleboel sluizen. Bij Bezier zit een soort sluistrap van 9 sluizen achter 

elkaar. Erg leuk om te zien en gelukkig moeten er een paar bootjes doorheen. Het 

hoogteverschil  is  toch  zeker  zo’n  40  meter.  Voldaan  fietsen  we  terug.  In  totaal  een  rit  van  40 

km. Op de terugweg vallen er een paar spatten. Eenmaal op de camping barst er een bui los. 

Dit duurt gelukkig niet lang. We kunnen weer gewoon buiten eten. 
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De vooruitzichten voor heel 

Frankrijk zijn erg slecht. Veel 

regen en lage temperaturen. Een 

poging om hier te blijven mislukt 

omdat de camping totaal 

volgeboekt is. Dan morgen toch 

maar  richting  het  noorden… 

 

 

 

Maandag 7 juli. Van Le Serignan Plage naar Murol. 

Kmstand begin 91.416; Kmstand eind 91.777  Gereden  Km’s:316 km 

Totaal:2562 

het  weer:  tsja…  Regen, Regen, regen. In Murol zelfs niet meer dan 12 graden. 

De eerste etappe op weg naar Nederland loopt via Murol. Een klein dorpje waarboven een 

gigantisch kasteel uitsteekt. 

Voor het eerst zijn we het niet eens met de ANWB-gids. De faciliteiten op de camping zijn erg 

achterhaald We besluiten er daarom een tussenstop van te maken. In heel Frankrijk lijkt het 

weer van slag. In het Loiredal is het nog het beste dus zetten we morgen koers die kant op. 

Vandaag doen we nog een fikse wandeling naar het kasteel. Zowaar klaart het een beetje op 

en zien we iets van de 

zon. 

Zoals op veel 

plaatsen in Frankrijk 

staat er veel leeg, te 

huur of te koop. Zou 

de crisis zo hebben 

toegeslagen in 

Frankrijk? 
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Dinsdag 8 juli. Van Murol naar Saumur. 

Kmstand begin 91.777; Kmstand eind 92.226  Gereden  Km’s:449 km 

Totaal:3011 km 

het weer: Bewolkt maar langzaam wel steeds beter. In Saumur 

22 graden 

 De eerste ruk terug naar het noorden was een flinke. Grotendeels over de tolweg. Wel heel 

rustig hier in Frankrijk. Dit keer 75 euro. 

Uiteindelijk belanden we in Saumur. Een bekende plek want daar waren we 4 jaar geleden 

ook. Het rondje Frankrijk is daarbij op 30 km na compleet want we begonnen ook aan de 

Loire.  We  arriveren  tegen  16.00  uur  op  camping  ‘Le  Chantepie”.  Alweer  een  perfect engels 

sprekende Francaise achter de receptie. De aangewezen plek was bezet dus zochten we een 

andere. Uitzicht over de Loire. Na het diner (Pasghetti) maken we nog een fikse wandeling. 

Helemaal droog houden we het niet. 

We hebben kortingskaarten gehad dus morgen naar de caves. Wijntjes kopen 

Woensdag 9 juli. Saumur. 

Na het ontbijt gaan we op de fiets richting het dorp/de stad Saumur. We fietsen eerst naar 

het kasteel voor het mooie uitzicht. Daar eten we ook ons stokbroodje op. Daarna bezoeken 

we 2 Caves. Louis de Grenelle en Bouvet Ladubay. Bij beide krijgen we een toer door de 

grotten. De eerste wordt een privé-toer. Beide ook met aansluitend een proeverij. Gelukkig 

niet van die hele volle glazen anders waren we behoorlijk kachel. Zowel bij de Grenelle als bij 

Ladubay kopen we wat flessen wijn. Dus die moeten weer op de bagagedrager van de fiets . 

Maar met een wijntje op gaat alles goed. Ook het weer werkt redelijk mee. Het is vandaag 21 a 

22 graden en bijna de hele dag droog. In de avond dineren we in de bar van de camping 

en……vanavond  staat  daar  de  TV  aan  voor  de  wedstrijd  Nederland-Argentinie. De oranje 
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shirts kunnen dus weer aan. Morgen weer een flink eind richting het noorden. De laatste 

tussenstop richting Amsterdam. Op die camping ontmoeten we Peter en Aucke. Een fles 

speciale rode bubbels staat al in de koelkast. 

 

Donderdag 10 juli van Saumur naar Eperlecques. Camping Chateau Du 

Gandspette 

 Kmstand begin 92.226; Kmstand eind 92.813  Gereden  Km’s:587 km 

Totaal:3598 km 

het weer: best redelijk. Onderweg eerst regen later droog. Eenmaal avond in Eperlecques 

konstant regen 

Vandaag de eerste ruk gemaakt richting Amsterdam. Na het ontbijt vertrokken uit Saumur en 

over de snelweg en tolwegen (ruim 100 euro) richting Eperlecques. Een plaats waar we nog 

nooit van gehoord hebben maar waar toevallig Peter en Aucke met hun familie staan. 

Onderweg goed opgeschoten. 

Het is tamelijk rustig op de 

tolwegen.  ’s  Avonds  een  
wijntje gedronken met Peter 

en Aucke en samen uit eten 

op de camping. Heerlijk 

gegeten. Mooie camping 

trouwens. Zo gaan we 

langzaam richting het einde 

van weer een mega mooie 

reis. 
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Vrijdag 11 juli van Eperlecques naar Amsterdam IJburg 

Kmstand begin 92.813; Kmstand eind 93.179  Gereden  Km’s:366 km 

Totaal:3964 km 

het weer: van regenachtig naar broeierig 

Vandaag het laatste stuk terug naar Amsterdam. Via Duinkerken, Brugge, Antwerpen en 

Breda in 4 uurtjes terug. De rit ging voorspoedig. Eenmaal thuisgekomen uitladen en 

schoonmaken. Het is broeierig warm in Amsterdam. Morgen mag de camper terug naar de 

verhuur en klaar voor de volgende reizigers. We zijn er heel tevreden mee. Het is een 

geweldige kar 

Zaterdag 12 juli van Amsterdam IJburg naar Aalsmeer 

Het laatste ritje terug naar zijn baasje. Onze camper heeft zijn taken weer volbracht. Ernst 

mag hem weer afleveren voor de volgende vakantiegangers. 

Tot volgend jaar Ernst 


