
Sander	en	Ben	naar	Italië	2017	
	

Vrijdag	16	juni	2017.	Van	Aalsmeer	naar	Amsterdam.	

	

Eindelijk	is	het	weer	zover.	Na	weer	een	bijzonder	

jaar	kunnen	we	de	camper	ophalen.	Ernst	belt	dat	

het	wat	eerder	kan.	Dat	komt	mooi	uit	want	dan	

hebben	we	minder	problemen	met	parkeren	achter	

het	Eurocenter.	Na	de	gebruikelijke	uitleg	gaan	we	

rond	13.30	voor	ons	eerste	korte	ritje.	Van	de	

Camperverhuur	naar	huis.	Ernst	heeft	weer	een	

geweldige	kar	voor	ons	klaargezet.	We	hebben	dit	

keer	voor	een	iets	kleinere	gekozen.	Maar	wel	met	

net	voldoende	stahoogte	voor	Sander.	De	camper	

is,	als	vanouds,	weer	compleet,	schoon	en	

ogenschijnlijk	nagelnieuw.	We	parkeren	de	camper	op	het	binnenterrein	van	het	Eurocenter	en	laden	

alles	in.	Het	stond	uiteraard	allemaal	al	klaar.	Nog	een	kort	nachtje	slapen	en	we	kunnen	op	pad.	

	

	
	

Zaterdag	17	juni.	Van	Amsterdam	naar	Ingolstadt	in	Duitsland	

KM-stand	begin	27.135.	Km-stand	eind	27.891.	Gereden	754	km	

	

Om	06.00	uur	vertrokken	voor	het	eerste	stuk.	Het	eerste	doel	is	Rome	en	

dat	willen	we	in	3	dagen	rijden.	Onze	eerste	overnachting	is	in	Ingolstadt.	

Via	de	klassieke	route	rijden	we	richting	

München.	Arnhem,	Oberhausen,	Keulen,	

Frankfurt	Würzburg,	en	uiteindelijk	Ingolstadt.	De	

rit	gaat	voorspoedig	en	de	camper	rijdt	weer	als	

vanouds.	Onderweg	de	traditionele	gehaktballen	op	een	Raststätte.	Wel	

wat	vrachtverkeer	maar	we	schieten	lekker	op.	Het	zonnetje	schijnt	en	we	hebben	er	zin	in.	

In	Ingolstadt	belanden	we	op	camping	“Am	Auwaldsee”.	Een	mooie	camping.	Schitterend	sanitair	en	

een	mooie	plaats.		

	

	



Wat	er	niet	bij	verteld	was:		

1)	dat	er	een	motorbikefeest	met	veel	bas	dreunen	naast	de	camping	was	welke	tot	de	volgende	

ochtend	08.00	uur	duurde		

2)	dat	de	ACSI	pas	op	18	juni	voor	korting	zorgde.	

Weinig	slaap	na	deze	onrustige	nacht,	door	de	harde	muziek.	Zonde	van	zo’n	mooie	camping.	

	

Zondag	18	juni.	Van	Ingolstadt	naar	Rioveggio	in	Italië.	

Km-stand	begin	27.891.	Km-stand	eind	28.542.	Gereden	651	Km.	Totaal	1.405	Km.	

	

Na	het	ontbijt	en	na	de	douche	vertrekken	we	om	

08.30	uur	richting	Italië.	Wederom	via	de	bekende	

plekken.	München,	Kufstein,	Innsbruck;	

Brennerpas,	Brixen,	langs	het	Gardameer,	

uiteindelijk	naar	Rioveggio.	

Het	is	zondag	dus	weinig	tot	geen	vrachtverkeer.	

Althans:	op	de	weg.	Op	alle	parkeerplaatsen	is	

echter	geen	plek	omdat	daar	al	het	vrachtverkeer	

staat.	Voor	een	rustplek	moet	je	je	ergens	tussen	

wurmen.	Maar	ach,	het	is	voor	het	goede	doel	dus	

dat	nemen	we	voor	lief.	

Na	de	Brennerpas	ongeveer	45	minuten	oponthoud	omdat	we	een	kaartje	voor	de	Italiaanse	tolweg	

moeten	trekken.	Dat	is	toch	wel	een	beetje	iets	uit	de	vorige	eeuw.	Behalve	dat	het	schreeuwend	

duur	is	veroorzaakt	het	ook	een	behoorlijke	file.	Italië/Oostenrijk:	dat	moet	anders	kunnen	binnen	

één	Europa.	

In	Rioveggio	een	lekker	rustige	camping	“Riva	Del	Setta”.	Maar	hier	is	het	sanitair	meer	dan	

achterhaald.	

	

Maandag	19	juni.	Van	Rioveggio	naar	Rome.	

Km-stand	begin	28.542.	Km-stand	eind	28.882.	Gereden	340	Km.	Totaal	1.745	Km.	

	

Vandaag	een	kort	ritje…..dachten	we.	Bij	Florence	stond	

een	vrachtwagen	in	de	brand.	Dit	veroorzaak	een	mega-

file.	Over	100	Km	doen	we	meer	dan	3	uur.	

Ondertussen	ook	lekker	warm	aan	het	worden.	Dus	de	

airco	op	High.	

Totdat	in	de	file	de	diesel	op	begint	te	raken.	En	we	

kunnen	geen	kant	op.	Het	wijzertje	gaat	steeds	verder	

richting	“leeg”.	Dus	om	diesel	te	sparen	de	airco	maar	uit	

gezet.	Bij	de	eerste	mogelijkheid	gekozen	om	van	de	

tolweg	af	te	gaan	voor	diesel.	Dat	lukt	vrij	snel.	Pfffff	we	

kunnen	weer	verder.	De	rest	van	de	rit	verloopt	vrij	aardig.	Veel	later	dan	verwacht	komen	we	in	

Rome	aan.	TomTom	brengt	ons	weer	keurig	tot	op	de	camping.	“Village	Flaminia	a	Roma”.	Een	

stadscamping.	

De	plekken	wat	klein	maar	verder	een	prachtige	camping.	En	wat	nog	beter	is:	een	half	uurtje	over	

een	fietspad	naar	het	Sint	Pietersplein.	Wat	we	vervolgens	ook	direct	doen.	Even	de	sfeer	proeven.	

Heel	oneerbiedig	eten	we	een	Mac	op	het	plein.	Maar	daar	waren	we	inmiddels	wel	aan	toe.	

Het	weer	is	overigens	geweldig.	

	

	

	

	

	



Dinsdag	20	juni.	Rome.	

	

Na	een	heerlijke	nacht	(de	camping	is	wonderbaarlijk	rustig)	vandaag	(op	de	fiets)	Rome	in.	Rome	is	

niet	echt	ingesteld	op	fietsen.	Dus	deels	over	het	voetpad.	Ook	een	stalling	hebben	we	niet	kunnen	

ontdekken.	Dus	een	stevige	boom	en	een	goed	slot	wordt	onze	stalling.	Te	voet	verder	om	onze	

wishlist	af	te	werken.	Bij	33	graden	bezoeken	we	de	Piazza	Venezia.	Daar	komen	ook	Koning	Willem	

Alexander	en	Koningin	Maxima	onder	escorte	voorbij	

racen.	Die	zijn	in	de	stad	voor	een	staatsbezoek	en	zullen	

later	op	de	dag	hier	een	krans	leggen.	Wij	gaan	door	naar	

het	Colosseum.	De	wachtrijen	zijn	enorm	dus	we	houden	

het	bij	de	buitenkant.	Heel	leuk	is	dat	hier	watertaps	staan	

waar	je	vers	drinkwater	kunt	tappen	en	waar	je	dan	ook	

nog	kunt	kiezen	tussen	plat	water	en	water	met	koolzuur.	

Amsterdam…..goed	idee!.	

Vervolgens	verder	richting	de	Trevifontein.	Mooi	daar	hoor.	En	

druk.	We	vonden	dat	we	wel	een	ijsje	hadden	verdiend.	Tot	slot	

naar	de	Spaanse	trappen.	Valt	wat	tegen.	Maar….het	stond	op	

onze	wishlist.	

Moe	maar	voldaan	terug	naar	de	“fietsenstalling”	en	over,	het	

inmiddels	bekende,	fietspad	terug	naar	de	camping.	

Pang...	1	km	voor	het	eind…lekke	band.	Laatste	stukje	lopen	en	

na	het	diner	bandje	plakken.	

Wat	zullen	we	slapen	vannacht.	

	

Woensdag	21	juni,	Rome.	

	

Een	beetje	warme	nacht.	Overdag	halen	

we	hier	de	33	graden.	En	hoewel	de	

camper	in	de	schaduw	staat	warmt	hij	

aardig	op.	De	broodjes	is	niet	wat	je	van	

Italië	verwacht.	Maar	dat	mag	de	pret	niet	

drukken.	

De	fietsband	is	weer	leeg.	Lijkt	iets	met	het	

ventiel	te	zijn.	Na	wat	extra	aandraaien	blijft	de	band	vandaag	verder	hard.	

Want	we	gaan	weer	de	stad	in.	Fietsen	geparkeerd	en	richting	het	

Vaticaan.	Daar	boeken	we	een	excursie	waarvoor	we	niet	in	de	(enorme)	

rijen	hoeven	te	staan.	Het	kost	wat	maar	

dan	heb	je	ook	wat.	Onze	hele	wishlist	

afgewerkt.	Vaticaans	Museum;	Sixtijnse	

Kapel	en	natuurlijk	de	Sint-Pieter.	Eerlijk	is	eerlijk,	we	komen	overal	

makkelijk	in.	In	de	Sint-Pieter	is	de	Paus	een	mis	aan	het	opvoeren.	

Van	een	afstand	wat	van	meegekregen.	Moe	maar	zeer	voldaan	aan	

het	eind	van	de	middag	weer	naar	de	camping.	De	Antipasta	en	een	

wijntje	wachten.	

	

	

	

	

	

	

	



Donderdag	22	juni	van	Rome	naar	Giulianova	

Km-stand	begin	28.882.	Km-stand	eind	29.089.	Gereden	207	Km.	Totaal	1.952	Km.	

	

Na	het	ontbijt	rond	10	uur	vertrokken	naar	de	Adriatische	kust.	Een	mooie	rit	maar	verschrikkelijk	

slechte	snelwegen.	Onderweg	via	de	Gran	Sasso	D’Italia.	Vertaald:	de	grote	rots.	In	1995	is	hier	een	

tunnel	door	geboord	van	10	km.	

In	Giulianova	ging	het	niet	helemaal	goed	met	onze	TomTom.	Hij	wilde	ons	

steeds	door	tunneltjes	waar	de	camper	niet	onderdoor	past.	Maar	de	aanhouder	

wint	en	uiteindelijk	op	Camping	“Holiday”	aangekomen.	Nog	voor	siësta-tijd.	Een	

camping	direct	aan	het	strand.	Ter	plekke	waren	we	één	van	de	weinige	

buitenlanders.	Een	Zweeds	stel,	een	Engels	stel	en	wij.	De	rest	kakelende	

Italianen.	Maar	eerlijk	is	eerlijk:	om	22.00	uur	alles	stil.	Mooie	camping	en	

supermooie	boulevard	en	strand.	

Het	Pizza-restaurant	had	niet	zoveel	zin	in	ons.	Maar	dat	kennen	we	inmiddels	van	Italië.	

	

Vrijdag	23	juni.	Giulianova.	

	

Het	was	behoorlijk	stil	op	de	camping.	Maar…	vlak	achter	de	camping	loopt	een	spoorlijn	waar	‘s	

nachts	goederentreinen	overheen	gejaagd	worden.	Soms	met	geen	2	minuten	er	tussen.	Niet	echt	

om	lekker	bij	te	slapen.	Waarom	staat	dat	niet	vermeld	op	de	website	en	in	de	gids	van	ACSI?	

Vandaag	lekker	dagje	strand	en	de	was	doen.	Het	weer	is	nog	steeds	fantastisch.	Het	komt	nauwelijks	

onder	de	30	graden.	

Lekker	smeren	en	naar	het	strand	dus.	

Het	pizza-restaurant	was	leergeld	dus	vanavond	weer	lekker	ons	eigen	potje.	

Besloten	morgen	door	te	gaan	naar	San	Marino.	

	

Zaterdag	24	juni.	Van	Giulianova	naar	de	Republiek	San	Marino.	

Km-stand	begin	29.089.	Km-stand	eind	29.332.	Gereden	243	Km.	Totaal	2.195	Km.	

	

Ondanks	TomTom	moet	je	toch	altijd	zelf	ook	blijven	opletten.	Kennelijk	

bestaan	er	meerdere	San	Marino’s.	En	TomTom	stuurt	ons	dus	echt	de	

verkeerde	kant	op	(terug	naar	Rome).	Maar	we	komen	er	op	tijd	achter	dat	

we	het	land	in	de	TomTom	moeten	veranderen	van	Italië	naar	San	Marino.	

Het	is	immers	een	ander	land.	

Een	lekker	stijl	weggetje	leidt	ons	naar	de	camping	“Centro	Vacance	San	

Marino”.	

Supermooie	camping	en	meer	dan	plaats	genoeg.	Hier	zowaar	ook	weer	

buitenlandse	toeristen.	

Omdat	we	lekker	op	tijd	zijn	kunnen	we	een	duik	nemen	in	het	mooie	

zwembad.	De	plaatselijke	bevolking	kan	hier	ook	terecht	dus	best	druk.	Maar	wel	gezellig.	



Rond	diner	time	richting	het	restaurant	waar	we	zo’n	beetje	het	laatste	tafeltje	weten	te	

bemachtigen.	Echt	superlekker	gegeten	en	erg	vriendelijke	bediening.	Omdat	de	PIN	kapot	is	en	de	

Pinautomaat	best	ver	in	het	dorp	ligt	werd	ons	door	de	bediening	zelfs	aangeboden	ons	naar	de	

Pinautomaat	te	rijden.	Gelukkig	hadden	we	nog	wat	eurootjes.	

Dit	keer	is	het	ontzettend	rustig	op	de	camping.	Daarentegen	is	het	ontzettend	warm.	We	drijven	

zowat	ons	bed	uit.	Maar	hee….we	zijn	met	vakantie	dus	wat	maakt	het	uit.	

	

Zondag	25	juni	San	Marino	

	

Vandaag	een	heerlijk	relax-dagje	op	de	camping	en	bij	het	zwembad.	

Aan	het	eind	van	de	middag	volgt	wat	bewolking	met	wat	verkoeling.	Er	

vallen	zelfs	een	paar	spatjes.	Vanavond	weer	lekker	naar	het	restaurant.	Dit	

keer	maar	gereserveerd.	

Ondertussen	even	geproost	op	onze	zwager	en	ons	petekind.	

Respectievelijk	50	en	18	jaar	

Vandaag	is	zondag	en	dus	rijdt	het	busje	naar	San	Marino	niet.	Dat	doen	we	

morgen.	

	

Maandag	26	juni.	San	Marino	

	

Na	weer	een	heerlijk	rustige	nacht	gaan	we	vandaag	op	pad	naar	het	

stadje	San	Marino.	We	nemen	hiervoor	de	bus	(2	euro	retour	☺)		

De	bus	zet	ons,	na	een	rit	helemaal	berg	op,	recht	voor	de	poort	af.	

We	wandelen	zo	het	stadje	in.	Een	oud	vestingstadje	met	smalle	

straatjes,	kerken,	kastelen	en	overheidsgebouwen.	Het	stadje	is	wel	

vergeven	van	de	souvenirwinkeltjes.	Volendam	in	het	kwadraat.	

Zonnebrillen,	parfum,	namaakpistolen	en	heel	veel	souvenirspul.	

Eigenlijk	wel	een	beetje	zonde.		

Het	weer	is	weer	grandioos	en	in	1	van	de	vele	restaurantjes	

genieten	we	van	de	lunch.	Halverwege	de	middag	brengt	de	bus	ons	

weer	keurig	tot	op	de	camping.	

Nog	ff	lekker	het	zwembad	in	en	een	beetje	bijkleuren.	

‘s	Avonds	weer	heerlijk	gegeten	in	het	restaurant.	Echt	super	goed	

eten	en	heerlijke	Limoncello	en	Liquirizia	toe	en	dit	alles	geserveerd	

door	leuke	bediening.	Een	echte	aanrader.	

	

	

Dinsdag	27	juni.	Van	San	Marino	naar	Lazise	aan	het	Lago	di	Garda	

Km-stand	begin	29.332.	Km-stand	eind	29.613.	Gereden	281	km.	Totaal	2.476	km.	

	

Een	soepele	rit	over	de	Autostrada	brengt	ons	naar	het	Gardameer.	We	vinden	met	gemak	een	plekje	

op	Camping	“Lido”	in	Pacengo-Lazise.	Het	is	hier	nog	aardig	leeg	kortom:	plek	genoeg.	Terwijl	wij	

bang	waren	dat	het	wel	eens	vol	zou	kunnen	zijn.	

“Zoek	maar	een	leuke	plek”.	En	die	vinden	we	met	uitzicht	

op	het	Gardameer.	De	camping	is	in	het	bezit	van	een	

schitterend	zwembad	(4	stuks)	dus	nemen	we	weer	een	

lekkere	duik.	Het	zwembad,	het	restaurant	en	het	sanitair	

zijn	geweldig.	De	plekken	mogen	wel	wat	aandacht	hebben.	

Het	weer	is	wederom	geweldig.	Hoewel	de	voorspellingen	

niet	zo	gunstig	zijn.	Maar…een	beetje	verkoeling	zo	geen	

kwaad	kunnen.	De	camper	warmt	namelijk	aardig	op.	

	



Woensdag	28	juni.	Pacengo-Lazise.	

	

De	dag	begint	in	ieder	geval	weer	super.	We	besluiten	dan	ook	om	in	de	ochtend,	op	de	E-Bikes	van	

Erik	(www.florismoo.nl)	naar	Lazise	te	fietsen.	Dat	moet	langs	de	(drukke)	weg	rond	het	meer.	Maar	

het	gaat	goed.		

Lazise	is	net	een	stukje	uit	Disneyland.	Alleen	het	muziekje	ontbreekt.	Het	

kasteeltje	en	de	straatjes	zijn	superleuk.	Toevallig	is	het	ook	marktdag	en	het	

is	mega-druk.	Je	hoort	hier	meer	Nederlands	dan	op	het	Damrak.	

Kort	na	terugkomst	op	de	camping	slaat	het	weer	om	

zoals	dat	aan	het	Gardameer	heel	snel	kan.	Een	flinke	

onweersbui	en	een	behoorlijke	wind.	Er	vliegt	een	

partytent	door	de	lucht	en	het	hoost	pijpenstelen.	De	

camper	houdt	zich	in	dit	soort	gevallen	uitstekend.	

Later	op	de	middag	wordt	het	weer	droog	en	komt	het	

zonnetje	door.	In	de	avond	en	met	name	in	de	nacht	

komen	er	nog	een	paar	flinke	buien	achteraan.	

We	besluiten	Pizza	te	gaan	eten	in	het	restaurant.	

Prima	pizza.	Wel	een	beetje	chaotisch	omdat	na	de	regen	iedereen	besluit	

daar	te	gaan	eten.	

	

Donderdag	29	juni.	Pacengo-Lazise.	

	

Ook	zoals	gebruikelijk	aan	het	Gardameer	is	halverwege	de	

ochtend	het	weer	helemaal	opgeklaard.	Tijd	voor	wat	foto’s,	ff	

lekker	zwemmen	en	lunch.	

Na	de	lunch	weer	naar	het	zwembad.	Helder	blauwe	lucht	met	

één	dikke	donkere	wolk.	Omdat	we	bang	zijn	voor	de	luifel	van	

de	camper,	die	niet	veel	kan	hebben,	besluiten	we	terug	naar	

de	plek	te	gaan.	Twee	tellen	later	regent	het	weer	pijpenstelen.	

En	de	wind	trekt	weer	erg	aan.	De	regen	houdt	na	90	seconden	

weer	op.	De	wind	blijft.	

Dus,	even	pootje	baaien	in	het	Gardameer.	Het	is	voor	Ben	54	

jaar	geleden	toen	hij	hier	al	voor	het	eerst	kwam.	4	jaar	oud.	

In	de	middag	even	wat	handdoeken	en	onderbroeken	wassen	

en	wat	boodschappen	doen.		

Inmiddels	hebben	we	

besloten	richting	Mont	Blanc	

te	gaan.	Het	weer	is	daar	een	

heel	stuk	minder	maar	we	

moeten	toch	weer	eens	wat	

richting	Nederland	gaan	trekken.	Maar	eerst	nog	ff	lekker	een	BBQ.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Vrijdag	30	juni.	Van	Pacengo-Lazise	naar		Cagnes	sur	Mer	(bij	Nice)	

Km-stand	begin	29.613.	Km-stand	eind:	30.064.	Gereden	451	Km.	Totaal	2.927	Km.	

	

Een	change	of	plan.	De	Mont	Blanc	is	slecht	8	graden.	Dus	besluiten	we	richting	Côte	d’Azur	te	gaan.	

De	camping	is	op	fietsafstand	van	Nice.	

Na	een	rit	over	de	autostrada	hoog	boven	de	

Middellandse	zee,	met	tientallen	tunneltjes,	

bochten	en	bruggen	arriveren	we	op	de	

camping	“La	Val	Fleuri”.	TomTom	stuurt	ons	

nog	even	het	bos	in	maar	we	komen	

uiteindelijk	toch	goed	aan.	De	eigenaresse	

staat	al	op	ons	te	wachten	en	we	krijgen	een	

mooie	schaduwrijke	plek.	Wat	een	leuke	

camping.	

De	boulevard	en	het	dorp	zijn	volgens	de	

receptie	met	de	fiets	makkelijk	te	bereiken.	En	

dat	klopt.	Vrij	eenvoudig	(dankzij	de	

elektrische	trap-ondersteuning)		fiets	je	in	een	kwartiertje	naar	de	boulevard.	

Dat	wordt	morgen	op	de	fiets	naar	Nice.	

Het	klinkt	eentonig	maar	het	weer	is	wederom	super.	Alleen	op	de	boulevard	wat	winderig.	

We	dineren	in	het	barretje	op	de	camping.	Lekker	simpel.		Maar….wel	met	Limoncello	toe.	Want	dat	

zijn	we	langzamerhand	zo	gewend.	

Wat	grappig	dat	we	toch	altijd	dit	soort	plekken	weten	te	vinden.	

	

Zaterdag	1	juli.	Cagnes	sur	Mer.	

	

Na	een	overheerlijk	vers	baguette	gaan	we	op	de	E-Bikes	richting	Nice.	Vanaf	de	camping	is	dat	heel	

goed	te	doen.	Een	rechte	weg	langzaam	naar	beneden	naar	de	boulevard.	Eenmaal	op	de	boulevard	

loopt	er	een	fietspad	vlak,	

helemaal	naar	Nice.	Langs	het	

vliegveld	en	naar	de	Promenade	

des	Anglais	waar	vorig	jaar	

minder	leuke	dingen	gebeurde.	

Vandaag	is	het	weer	schitterend	

en	is	de	fietstocht	fantastisch.	

De	promenade	met	al	zijn	

strandjes	is	super.	De	stad	Nice	

op	zich	is	veel	minder	mondain	

dan	we	hadden	gedacht.	Op	z’n	

Hollands	een	meegebracht	

broodje	op	de	boulevard	in	het	

zonnetje.	Op	de	terugweg	nog	

even	langs	de	super	want	

morgen	gaan	we	weer	op	pad.	

Langzaam	aan	moeten	we	richting	Nederland.	

We	kiezen	nog	een	camping	in	Frankrijk	en	een	in	Duitsland	zodat	we	donderdag	op	tijd	terug	zijn	om	

de	camper	vrijdag	weer	schoon	en	netjes	aan	Ernst	te	kunnen	opleveren.	

Vanavond	(ook	weer	heel	Hollands)	aan	de	nasi.	

	

	

	

	



Zondag	2	juli	Van	Cagnes	sur	Mer	naar	Saint-Boil.	

Km-stand	begin	30.064.	Km-stand	eind:	30.632		gereden:	568	Km.	Totaal:	3.495	Km	

	

Dat	is	behoorlijk	doorrijden.	Maar	we	waren	natuurlijk	ook	helemaal	naar	Rome.	We	rijden	eerst	nog	

een	stuk	langs	de	Côte	d’	Azur	om	uiteindelijk	op	de	hoogte	van	Marseille	af	te	buigen	naar	de	

Autoroute	Soleil.	We	dachten	even	lekker	door	te	kachelen	maar	het	stormde	nogal.	En	dan	vangt	

een	camper	best	veel	wind.	Dus:	snelheid	aanpassen.	Pas	

rond	de	middag	gaat	de	wind	een	beetje	liggen.	Zo’n	40	km	

voor	de	eindbestemming	gaan	we	af	van	de	autoroute	

Soleil	en	vervolgen	we	ons	pad	via	binnenweggetjes.	Ze	

worden	steeds	smaller.	

Maar:	TomTom	brengt	ons	weer	keurig	op	de	Camping	

“Moulin	de	Collonge”	in	Saint-Boil/Collonge.	Een	kleine	

knusse	camping	met	zowat	alleen	maar	Nederlanders.	We	

vinden	weer	een	leuk	plekkie.	Nadat	we	weer	geïnstalleerd	

zijn	(en	dat	gaat	snel	met	een	camper)	volgt	een	heerlijk	

wijntje	en	‘s	avonds	eten	in	het	campingrestaurant.	Verbazend	lekker.	

Het	weer	was	eerst	wat	miezerig	maar	inmiddels	is	het	aardig	opgeknapt.	

	

Maandag	3	juli.	Saint-Boil.	

	

Als	we	wakker	worden	is	het	weer	lekker	zonnig.	We	hebben	wel	een	probleempje	want	op	maandag	

komt	de	bakker	niet	op	de	camping.	Geen	brood	dus.	Sander	op	de	fiets	naar	het	dichtstbijzijnde	

dorp.	Daar	is	een	supermarkt.	Maar…..geen	brood	☺	

Gelukkig	heeft	Vodafone	tegenwoordig	in	heel	Europa	

gewoon	internet	binnen	je	bundel	dus	Sander	vindt	

een	bakkertje	waar	alsnog	het	baguette	en	croissants	

kunnen	worden	gekocht,	Maar	ja…wel	weer	

terugfietsen.	14	km	voor	ontbijtbroodjes.	Na	het	

ontbijt	fietsen	we	over	het	groene	fietspad	wat	

verderop.	Een	stationnetje,	kasteeltjes,	en	een	ijskoud	

colaatje	op	een	terrasje.	Het	leven	is	nog	niet	zo	slecht.	

‘s	Avonds	lekker	zelf	ge-BBQ	‘t.	Morgen	op	pad	richting	

Duitsland.	

	

Dinsdag	4	juli.	Van	Saint-Boil	naar	Senheim.	

Km-stand	begin:	30.632.	Km	Stand	Eind:31.158.		Gereden:526	km.	Totaal:	4.021	km	

	

Via	weer	de	kleinste	weggetjes	komen	we	weer	op	de	autoroute	Soleil	om	onze	tocht	naar	het	

noorden	voort	te	zetten.	De	route	leidt	ons	via	Nancy,	Metz	en	Luxemburg.	Een	heerlijk	rustige	en	

relaxte	route.	Eenmaal	in	Duitsland	moeten	we	weer	van	de	snelweg	af	en	worden	we	richting	de	

Moezel	geleidt.	Wederom	via	kleine	dorpjes	en	binnendoortjes.	Maar	de	camper	(en	de	bestuurder)	

houdt	zich	goed.	We	komen	uiteindelijk	in	Senheim	aan	

de	Moezel	op	Camping	“Hollandisches	Hoff”.	Een	puur	

Hollandse	camping	aan	de	Moezel	in	Duitsland.	Hoe	kun	

je	het	bedenken.	We	krijgen	het	laatste	plaatsje	direct	

aan	de	moezel.	We	hebben	dus	weer	moezel…euh	

mazzel.	Door	het	brandende	zonnetje	wel	wat	warm	

maar	ach….we	wilde	een	zonnetje	toch.	

Voor	het	eten	gaan	we	Senheim	in	en	vinden	een	

heerlijk	plekje	in	een	Biergarten.	Heerlijk	aan	de	

schnitzels	gezeten.	



Woensdag	5	juli.	Senheim	

	

Alweer	het	mooiste	weer	van	de	wereld.	We	boffen	toch	erg	deze	vakantie.	Vandaag	een	heerlijk	

fietstochtje	langs	de	Moezel.	De	linkerkant	wel	wat	heuvelachtig	en	grindpaden	

maar	de	rechterkant	schitterende	fietspaden.	

Gekeken	bij	het	sluisje	waar	een	hoogteverschil	van	7	meter	in	zit.	

Helaas	alvast	de	eerste	voorbereidingen	getroffen	voor	de	terugweg.	Hier	en	

daar	al	een	poetsdoek	langs	gehaald.	

Deze	laatste	dag	heeft	ook	het	koelkastje	het	begeven.	Althans	werkt	alleen	nog	

op	gas.	Ernst	maar	even	een	belletje	gegeven	want	een	paar	uur	nadat	wij	de	

camper	inleveren	moet	hij	alweer	op	pad.	“Komt	goed”	volgens	Ernst	en	vraagt	

of	we	de	camper	donderdagavond	nog	kunnen	inleveren.	

Na	een	vroeg	diner	hebben	we	een	wijnproeverij	geboekt.	Stephanie	laat	ons	

uitgebreid	haar	wijngaarden	zien	en	laat	ons	daarna	heerlijke	Moezelwijntjes	

proeven.	Uiteraard	wordt	dat	naar	huis	met	2	doosjes	;-)	

	

Donderdag	6	Juli.	Van	Senheim	naar	Amsterdam	en	Aalsmeer	

Km-stand	begin	31.158.	Km-stand	eind	31.543.	Gereden	385	km.	Totaal	4.406	km	

	

Aan	alle	goeie	dingen	komt	een	eind.	Vandaag	moeten	we	dus	ook	terug	naar	Amsterdam.	Eerst	nog	

even	het	vuile	water	legen,	het	chemisch	toilet	schoonmaken	en	de	schoonwatertank	vullen.	Daarna	

kunnen	we	op	pad	voor	de	laatste	etappe.	

Wat	er	fout	gaat	weten	we	nog	steeds	niet	maar	Tomtom	stuurt	ons	steeds	

hoger	de	berg	op	met	steeds	meer	haarspeldbochtjes	en	steeds	steilere	en	

smallere	wegen.	Zo	steil	dat	we	voor	het	eerst	in	onze	camper	carrière	

besluiten	om	te	keren,	Tomtom	te	negeren	en	gewoon	de	borden	richting	de	

eerste	de	beste	snelweg	te	volgen.	Dat	pakt	goed	uit.	Al	snel	zitten	we	keurig	op	

de	snelweg	richting	Venlo.	

Bij	thuiskomst	direct	de	wagen	leeggehaald	en	schoongemaakt.	Vervolgens	

direct	op	pad	naar	Aalsmeer.	Nog	even	langs	Loogman	om	de	buitenkant	te	wassen	(en	Sander	ook)	

en	de	dieseltank	vol	af	te	leveren.	

Keurig	op	tijd,	schoon	en	wel	staat	de	camper	rond	17.00	uur	bij	Ernst.	Het	lijkt	overigens	dat	er	met	

de	koelkast	toch	niets	aan	de	hand	is	(??)	

	

Ernst:	Dank	je	wel	voor	weer	een	superwagen.	

We	gaan	sparen	voor	de	volgende	keer.	

	

Sander	en	Ben	

	

	

	


