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Het is in 2017 alweer 10 jaar geleden dat we de eerste wandel- en fietsklanten
mochten ontvangen, wat gaat de tijd snel. Duizenden mensen mochten we naar
de Costa Blanca halen en hebben inmiddels hier hun voet- of bandensporen
achtergelaten. Routes door het woeste achterland en de bergen van de Siërra
de Aitana waar de boeren nog steeds het land bewerken zoals de Moren het
toen hebben achter gelaten. Velen wisten toen nog niet dat je 20 km achter de
kust in een totaal andere wereld belandt van olijf- en wijngaarden, oude stille
witte dorpen, bergtoppen, kastelen, kerken en forten uit de Moorse tijd en de
unieke natuurparken. “Het andere gezicht van de Costa Blanca!”. Maar niet alleen
achter de kust want de wandelvakantie van Alicante naar Mar Menor gaat langs
de Middellandse Zee en kan nu uitgebreid worden met een stuk van de GR92. Ik
woon hier al meer dan 10 jaar en nog steeds voel ik me een bevoorrecht mens
met al dat moois om me heen. Ik vind het leuk om uw fiets- of wandelvakantie te
verzorgen en kennis te laten maken met de mooiste plekjes. In deze nieuwsbrief
laten we een aantal mensen aan het woord die één van mijn reizen in de
afgelopen 10 jaar gemaakt hebben. Zoals Linda en Peter die zelfs 2x de reis
over de voormalige spoorwegen (Vias Verdes) gemaakt hebben en Ferdy die hier
regelmatig komt met zijn fietsvrienden. We zetten een aantal horeca bedrijven in
de schijnwerper die tiperend zijn voor deze regio en waar u vast al eens kennis
mee heeft gemaakt of nog gaat maken. In deze nieuwsbrief kun je lezen wat nu
uiteindelijk de verkeersregels zijn in Spanje m.b.t. fietsers en waarom toeren en
wielrennen Spanje nog mooier maakt. Als dit geen voordelen zijn om hier te komen
fietsen! Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan hebben wij een jubileumreis
gemaakt. Een fietstrektocht met bagagevervoer waarin veel thema aspecten zoals
palmbomen, wijnbouw, marmer en zoutwinning de boventoon voeren. De reis
start in de palmenstad Elche om na een week te eindigen in Castalla. Een reis
met weinig hoogteverschil door veel palmenbossen en wijnvelden, dus iedereen
kan meedoen! Wij hebben weer rustieke accommodaties geselecteerd om naar
een dag fietsen heerlijk te kunnen relaxen. Mocht je toch nog opzien tegen de
afstanden hebben wij natuurlijk een E-bike voor je klaar staan.
Oh ja, altijd al je Spaans wat willen opkrikken en wat verder komen als cafe con
leche of cerveza, dit is je kans. Veel leesplezier!

De strandzesdaagse van Alicante naar Mar
Menor kan nu uitgebreid worden met enkele
etappes van de GR 92. De GR 92 is een pad
dat loopt over paden en wegen langs de gehele
Middellandse Zeekust van de grens met Frankrijk
in Port-Bou tot Tarifa in Zuid- Spanje. Vanuit
Mar Menor waar de strandzesdaagse eindigt is
de GR 92 gemarkeerd met de bekende wit-rood
markering tot aan Aguilas.

Bijna 1 op de 5 (19 procent)
van alle verkochte fietsen in
Nederland was vorig jaar een
elektrische fiets. Dat hebben
RAI Vereniging en Bovag bekend gemaakt.
De verkoop van elektrische fietsen steeg het
afgelopen jaar met 9,4 procent tot 192.000
stuks. De populariteit van elektrisch aangedreven
fietsen toont volgens de brancheverenigingen
aan dat ze een steeds serieuzer alternatief
vormen voor woon-werkverkeer. Maar ook aan
de Costa Blanca is dit te merken. Door de
grote vraag zijn wij ons huurfietsenpark aan het
uitbreiden met meer E-bikes om onze klanten
niet te teleurstellen. De reis van Alicante naar
Valencia, over de Vias Verdes (voormalige
spoorwegen) maar ook vanuit standplaats kunt u
op de mooiste plekjes komen met een E-bike.

Volgens de World Health Organisation is
het klimaat aan de Costa Blanca het meest
aangename van Europa.
De Costa Blanca geniet van bevoorrechte
weersomstandigheden met meer dan 2.800
zonuren per jaar, met een gemiddelde
jaartemperatuur rond de 18ºC, waardoor haar
microklimaat, het weer, de perfecte kenmerken
biedt om er het hele jaar door te fietsen en
wandelen, met een nauwelijks waarneembare
winter en een lente- en zomeratmosfeer die over
het grootste deel van het jaar verdeeld wordt.

Wie de trektocht van Alicante naar Valencia heeft gedaan weten waarover ik het heb. Je
komt hier aan na een prachtige fietstocht door een spectaculair landschap. Dit hotel is
een feest voor je zintuigen.
Casa Gallinera in Benissiva, een van de meest pittoreske hotelletjes van de provincie Alicante. Het
hotel is van Javier met zijn partner Pascual in het voormalige dorpshuis uit de 18e eeuw gelegen aan
de rand van het dorp tussen de bergen aan een authentiek kerkpleintje. De blauwe kozijnen en de
eeuwenoude keienmuren sieren in de zon. Zodra je binnen bent komt de geur van vers brood, kersen
en tijm je tegemoet. Javier, decorateur van beroep, heeft zich duidelijk uitgeleefd, want het is er tot
in de details gerestaureerd met authentieke finesse. Er zijn vijf tweepersoonskamers en een suite en
allemaal zijn ze ingericht met antiek in een luxe en serene stijl. En ook de huiskamer en de bibliotheek
zijn allemaal een lust voor het oog. Eenmaal buiten val je echt stil. Waar je aan de voorkant in het dorp
staat, heb je aan de achterkant het idee dat je midden in de bergen zit. Voor je prijkt het zwembad in
een imposante tuin met Johannesbroodbomen, verse vijgen, amandelen en olijven en nog veel meer
fruitbomen.
Als je je ogen dicht doet hoor je de vogels fluiten in de stilte, voel je de zon tintelen en ruik je de
zelfgebakken koekjes van Javier. De zintuigen vieren feest!

Onder aan de pagina's staan foto's die de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt.
Een leuke impressie van 10 jaar Casa Camaleón. Een plaats waar vrienden elkaar ontmoeten, een
plaats waar vriendschappen zijn ontstaan, met herinneringen voor het leven.

		
Fietstrektocht Alc.-Val.
Fietstrektocht Vias Verdes
Fietstrektocht Palmen en Wijn
Fietstrektocht Siërra d´Aitana
Standplaats Casa Camaleón
Strandwandel 6-daagse
Wandelen langs de GR7
El Camino vanuit Zuid-Oost

Niveau´s

Prijs p.p.per week

Cultuur toeristisch 4 - 5
Cultuur toeristisch 4 - 5
Cultuur toeristisch 2 - 3
Wielrenners
7-8
Wandelen/Fietsen v.a.3 - 8
Wandeltrektocht		
Wandeltrektocht		
Wandeltrektocht		

€ 520, € 520, € 520, € 520, € 360, - (2 pers)
€ 550, € 510, € 510, -

Uitgebreide beschrijvingen op: www.fietseninspanje.com en www.wandeleninspanje.nl

Fietshuur		
Hybride Merida Crossway
Racefiets Merida Scultura
Mountainbike Merida Big.Nine
E-bike Coluer Greenland

Prijzen per dag

Prijzen per week

€ 12, € 19,50
€ 15, € 19,50

€ 80, € 136,50
€ 100, € 136,50

Ontdek Alicante op de fiets!

• Leuke fietstour in Alicante
• Alle highlights in 2 uur
• Heerlijke stad om te fietse
Dit ga je zien:

Ga met ons mee op ontdekking door Alicante!
We doen een ontspannen Alicante fietstour met
regelmatige stops, waarbij onze gids van alles
vertelt over deze mooie stad aan de Mediterrane
kust. We wisselen het historisch centrum af met
een deel langs de haven, het gebied van de start
van de Volvo Ocean Race en een stuk van het
mooie strand van Alicante.
Alicante fietstour langs de highlights en het
strand. Samen met de gids doen we een fietstour
van ongeveer twee uur, waarbij hij/zij je alle
highlights, de verborgen plekken en het dagelijks
leven van Alicante laat zien.

• Historisch centrum
• Basiliek van Santa Maria
• Uitzicht op Cara del Moro,
		 (het kasteel van Santa Barbara)
• Strand
• Volvo Ocean Race zone
• El Palmeral park
• Playa San Juan
• Parque Canalejas
• Plaza Santa Maria
• Plaza del ayuntamiento
		 (stadhuis)
• En nog veel meer!
Alicante is dé stad van de feesten van San Juan.

Gelegen aan een bochtige schilderachtige
bergweg van de Carrasqueta vanuit Jijona,
met tegenover een parkeerplaats met prachtig
uitzicht, ligt Venta Teresa. Als gast van Casa
Camaleón bent u er vast wel langs gereden
of heeft u er iets genuttigd. De accommodatie
ziet er erg gedateerd uit, zowel van buiten als
van binnen, maar dat is onderdeel van haar
charme. Het is in dezelfde familie voor meer dan
45 jaar. De moeder (Teresa) zit in de hoek te
breien en de twee zussen koken. En ze zijn zo
leuk en makkelijk om mee te praten, ze willen
allemaal het beste voor je. Zeer lokaal en lekker
eten. Het lijkt populair bij allerlei klantenkringen,
casual voorbijgangers, fietsers, wandelaars,
motorrijders etc., volgens verschillende posters,
kranten etc. binnen het huis.

Ontdek tijdens deze tour waarom, en wat Alicante
nog meer te bieden heeft. Boek nu deze Alicante
fietstour en mis niks van je bezoek aan Alicante!
Deze trip is te boeken vanaf 2 personen voor
€ 25, - p.p. (inclusief, fiets, tapa, rondleiding)

Op een rondrit vanuit Castalla, tijdens de
fietstrektocht over de Vias Verdes (voormalige
spoorwegen) en de wandeltrektocht langs
de GR7 en zelfs de nieuwe fietstrektocht “
Palmen, Wijnen, Marmer en Zout” komen we
langs Bocairent. Het charmante stadje ademt
geschiedenis, dankzij haar kleine middeleeuwse
straatjes, stadsmuren en gebouwen in het
middeleeuws kwartier. Wandel tijdens een
bezoekje aan Bocairent eens langs de
stierenvechtenarena (de oudste van Valencia,
uit 1843, en uit steen gekerfd), geniet van de
kerkjes en de mooie straatjes en ga er heerlijk uit
eten. Er zijn ook twee musea in het plaatsje: het
Archeologisch Museum waar je resten vindt uit
de belangrijke Neolithische grotten uit de regio
en het Christelijke Museum waar je een kijkje
krijgt in de geschiedenis van Bocairent.

Een leuk idee is een bezoekje aan de Covetes
Dels Moros. Dit is een groep van eeuwenoude
grotten die zich vlakbij Bocairent bevindt.
Het is een voor de Mediterrane geschiedenis
belangrijke en veel beschreven bevinding. De
grotten bevinden zich in een grote, verticale
muur van steen en er zijn vijftig verschillende
kamers verdeelt over vier verdiepingen. Vanuit
de kamertjes heb je prachtige uitzichten over de

Afgelopen zomer hebben we meerdere malen
een lange tafel kunnen organiseren. Wat is er
fijner dan op een zwoele zomeravond heerlijk
eten met goede wijn tot in de late uurtjes.

Naast de gratis bidon voor elke klant hebben we
nu ook bedrukte T-shirts.
Voor € 15, - bent u de eigenaar van zo´n shirt.

natuur en Bocairent. Het is archeologen nog niet
precies duidelijk wat de functie van de grotten
was en dit kan over de eeuwen veranderd
zijn. Er wordt gedacht aan schuilplaatsen,
opslagplaatsen en begrafeniskamers.
De grotten stammen uit de periode rond de 10e
of 11e eeuw. Je vindt de grotten op slechts een
paar honderd meter van Bocairent, rechts van
het Fos ravijn.

Een veel gehoord probleem van fietsers die op
eigen gelegenheid met eigen fiets een trektocht
willen maken is “waar laat ik mijn fietskoffer,
-doos of -zak o.i.d. Op de luchthaven van
Alicante is geen depot waar je dit kunt stallen
voor de terugreis. Een doos kun je bij het afval
gooien natuurlijk maar dan moet je weer een
nieuwe zoeken voor de terugreis. Kortom een
heel gedoe!
Daarom zetten wij in de markt een zogenaamd
Starters pakket.
Wat houd het starters pakket in?
•
Transfer luchthaven Alicante – Castalla
		
e.v.v. inclusief fiets
•
2 overnachtingen met ontbijt Casa
		
Camaleón Castalla (1ste en laatste dag
		
van je vakantie)
•
Stalling fietsverpakking o.a. voor 		
		
onbepaalde tijd
		
Prijs: bij 2 personen € 100, - p.p. en
		
bij 1 persoon € 140, Wij verzorgen uw fietstransfer.

Spaans is bijzonder populair omdat deze taal op bijna ieder continent gesproken wordt. Een effectieve
cursus Spaans en lekker actief zijn is een perfecte combinatie voor zowel lichaam als geest. U brengt
het geleerde direct in praktijk en zult ervaringen op doen over de Spaanse cultuur en gewoontes. U
zult de tijd doorbrengen met een native speaker (moedertaal). Wij kunnen een leerpakket op maat
maken. Wilt u komen met een groepje vrienden of alleen met uw partner. Neem contact op en vraag
naar de mogelijkheden.
Aantal studenten Min. 2
Alle niveaus
Min. 2 uur en Max. 4 uur per dag
Incl. lesmateriaal
Praktische oefeningen in de stad
Spaanse les
Prijs per uur
1 pers.		
€ 20, 2 pers.		
€ 25, 3 pers.		
€ 30, 4 pers.		
€ 35, Minimaal 2 uur les				

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
“Fietsen in Spanje” hebben wij een jubileumreis
gemaakt. Deze reis is van niveau 2-3, een niveau
wat jullie niet gewend zijn van ons om de simpele
reden dat er in deze omgeving veel bergen

Link ons op Facebook, zo blijft
u altijd op de hoogte van alle
nieuwtjes.

Uw lerares Michelle

liggen, dus pittig fietsen. Toch is het ons gelukt
een reis van dit niveau samen te stellen en ik
moet zeggen met verbazend succes, tenminste
dat vinden wij! We gaan tussen de bergen door
en maken ook weer gebruik van voormalige
spoorwegen. We gaan ook meer naar het zuiden
waar het in ieder geval vlakker is. We beginnen
in de palmenstad Elche, daar staan duizenden
palmen met midden in de stad een heus
palmenbos. Vanuit Elche, waar we 2 nachten
verblijven, kun je een rondrit maken naar Santa
Pola dat ligt in een prachtige en beschermde
baai, omringd door de warme wateren van de
Middellandse Zee. We fietsen door het Parque
Natural Salinas dat bestaat uit een reeks van
duinen en stranden waarlangs zout gewonnen
wordt en een broedgebied voor vogels is. Vanuit
Elche fietsen we via een natuurpad langs de
rivier El Tarafa via Aspe naar La Romana waar we
overnachten in een hotel met een eigen wellness

centrum. We fietsen veel door wijngaarden
waar een bezoek aan een bodega natuurlijk
niet mag ontbreken. Naast de druivenproductie
is dit gebied bekend om de marmerindustrie.
We passeren stukken voormalige spoorwegen
en gaan dan via Jumilla, Villena, Bocairent
naar Castalla waar we met een wijntje kunnen
proosten op ons jubileumjaar.

Op 22 oktober 2017 wordt in het Spaanse
Alicante, voor de vierde opeenvolgende keer,
de thuishaven, het startsein gegeven voor 's
werelds bekendste zeilrace rond de wereld, de
Volvo Ocean Race. De organisatie voerde de
afgelopen tijd een aantal grote veranderingen
door. Onderandere de route ging flink op de
schop; zo bevat de wedstrijd drie keer zoveel
mijlen in de Zuidelijke Oceaan als in de recente
edities. De eerste etappe gaat van Alicante
naar Lissabon, een 'sprint' van 700 mijl. Verder
werden er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in
de bemanning; om vrouwen te enthousiasmeren
voor deelname, krijgen boten met een gemengde
bemanning personele voordelen.
De nieuwe regels schrijven voor dat een
mannenboot voortaan nog maar zeven
bemanningsleden mag tellen, terwijl 'gemengde'
boten juist meer zeilers mogen hebben. Zo
mogen boten ook bestaan uit vijf mannen en vijf
vrouwen. Vanuit Casa Camaleón ben je in een
half uur op het terrein van de Volvo Ocean Race
waar voorafgaand vele activiteiten zijn. Dit heeft
niets te maken met wandelen of fietsen maar
ik kan u garanderen dat het een zeer bijzonder
festijn is.

Fietsvakantie over Vias Verdes in achterland van
de Costa Blanca.

Waarom deze reis?
• Fietsvakantie in groepsverband in het
		 achterland van de Costa Blanca
• Fietsen over auto vrije Vias Verdes
• De mooiste natuurparken van Alicante
• Overnachtingen in hotels
• Nederlandse meefietsende reisleider 		

Ontdek de voordelen van de Vias Verdes:
fietsen over prachtige routes, dwars door de
natuur en geen last van gemotoriseerd verkeer.
Voor deze nieuwe fietsreis hebben we daarom
gebruik gemaakt van Vias Verdes. Vanuit Castalla
fiets je langs prachtige stukjes natuur zoals
het natuurpark van de Serra Mariola en het
stroomgebied van de Serpis naar Denia aan de
Costa Blanca. Onderweg passeer je historische
plaatsjes zoals Biar, Bocairent, Pego en Javia
e.v.a. Vanuit Denia, waar we 2 nachten verblijven,
kun je een rondrit maken en een boottrip van
Javea naar Denia. De laatste etappe vanuit Denia
fietsen we naar Calpe om vandaar een stukje per
trein, dit is de voormalige ‘Limón Express’, naar
het eindpunt in Villajoyosa te gaan.

Inbegrepen
• Transfers
• 7 x logies/ontbijt in 2-pers. kamer met
douche / bad wc
• bagagevervoer
• routebeschrijvingen
• Ned. meefietsende reisleider.
Prijs: € 565.- p.p. (juni € 580,-)
Toeslag 1 pers. op kamer € 170, Uitgebreide routebeschrijvingen op www.
fietseninspanje.com
Deze reis is natuurlijk ook individueel te maken,
dus zonder reisleider, u betaalt dan € 520,- p.p.

Iedere hardwerkende Nederlander droomt onder werktijd weleens
van een lekkere vakantie. Meestal gaan die mijmeringen over zon,
zee, strand en cocktails in Spanje. Een heerlijk beeld, vergeleken
met de grijze toestand in Nederland. Maar als het dan eindelijk
zover is in de zomer, wil de realiteit voor sommigen nog weleens
tegenvallen. Want: overal zit zand, half Nederland heeft dezelfde
bestemming uitgekozen en na twee dagen slapen-eten-lezen voel
je je traag, dik en verveeld. Herkenbaar? Dan ben jij, net als ik, het
soort mens dat uitrust van actie. En dat is helemaal niet erg, als je
kijkt naar alle voordelen van een actieve vakantie. Ik heb wat feiten
op een rij gezet. Lees mee!
1. Je ziet meer van de omgeving
Op vakantie willen we graag zoveel mogelijk zien. Backpacken wordt
daarom steeds populairder, zowel binnen als buiten Europa. Mensen
hijsen een rugzak op hun rug, boeken een vlucht en hoppen van stad
naar stad. Maar als je écht iets van de omgeving van je vakantieland(en)
wilt zien, kan je beter op de fiets stappen. Dan flitsen de vergezichten niet
voorbij door je treinraam, en kan je stoppen wanneer je wilt. Bovendien
kom je met de fiets op plaatsen waar een vliegtuig, trein of zelfs bus niet
zo snel zal komen.

2. Je bent in beweging
Vooral de fitness freaks onder ons zullen dit voordeel kunnen
waarderen: van fietsen word je slank! Maar dat niet alleen.
Onderzoek toont aan dat bewegen ons gelukkig maakt.
Dat heeft meerdere oorzaken. Allereerst is er dat stofje
endorfine dat vrijkomt als we bewegen. Endorfine is ook
verantwoordelijk voor het geluksgevoel dat we ervaren als
we chocola eten. Het voordeel van fietsen is echter dat je
wél endorfine aanmaakt, maar calorieën verbrandt in plaats
van binnen krijgt. Score! Daarnaast verbetert sporten ons
zelfbeeld, omdat we ons fitter voelen en strakker in ons vel
zitten. En last but not least: sporten is een geweldige afleider.
Dit in tegenstelling tot acht uur bakken op het strand met een
verkreukelde Viva.

3. Eten smaakt beter
Hoe heerlijk is het om na een dag fietsen neer te ploffen op een
terrasje? Of het wetenschappelijk bewezen is weet ik niet, maar eten en
drinken smaken mij beter na een flinke work-out. Daar komt bij dat je na
een dag op de fiets je tekorten aan moet vullen. Dit in tegenstelling tot
een dagje strand, waarop je vaak juist te veel snackt. Als fietser is het
je dus toegestaan om nog een bordje paella te halen. En dat extra glas
wijn? Daar slaap je alleen maar beter van.

4. Het is goedkoop
Eens even kijken. Wat geef je allemaal uit op een gemiddelde
vakantiedag? Je koopt ergens een nieuwe tas, bestelt een aantal
cocktails, een ijsje en wat snacks voor op het strand. Oja, en een hoed
tegen de zon. En zonnebrand, want die hadden ze afgepakt bij de
Douane op Schiphol. Vergelijk dit met de gemiddelde uitgave van een
fietser. Die bestelt misschien een lunch halverwege de dag. En dat van die
zonnebrand geldt misschien ook voor hem. Maar verder blijven de kosten
beperkt. Immers, hij heeft weinig nodig om hem bezig te houden. Het
landschap, de inspanning en het contact met voorbijgangers doen al het
werk. Bijkomend voordeel: je hoeft geen auto te huren of voor een bus of
trein te betalen. Kassa!

(ingezonden verhaal)
Als klein Haags mannetje mocht ik vrijwel elke zaterdagmiddag achterop de Mobylette van mijn vader
mee voor een ritje door de stad. Vaak treinen kijken, vanaf het Schenkviaduct: stoomlocomotieven op
de draaischijf bij het Staatsspoor-station. Stampend en walmend vertrokken ze onder ons door naar
onbekende verten. Het maakte een onuitwisbare indruk. De magie van treinen beklijfde.
Stoom, werkplaatsen, bruggen, maar ook in onbruik geraakte spoortrajecten doen sindsdien de
verbeelding spreken. Vele jaren later heb ik samen met mijn Linda het fietsen in het buitenland
ontdekt. Dè manier om gezond bezig te zijn, onthaast te genieten van de omgeving èn op plekken te
geraken, waar je anders nooit terecht komt. De Vias Verdes rondrit vanuit Castalla (achter Alicante)
sluit daar, zo bleek, naadloos bij aan. In mei 2015 hebben we deze tocht gedaan.
Prachtige viaducten, strakke tunnels, lange halen (waar je, tussen je wimpers door, de locomotief met
z’n lange sleep goederenwagens over de hoogvlakte ziet zwoegen), verbonden door veelal rustige
landwegen en onderbroken door gezellige en smakelijke overnachtingsadressen.
Het bijzondere van deze tocht is, dat de trajecten met bruggen en al compleet aangelegd zijn [Erg
prettig fietsen nu!] , maar dat er uiteindelijk nooit een trein op gereden heeft. Voordat het project
voltooid was, hadden vrachtwagen en bus het spoorvervoer al ingehaald. Het meeste staat er echter
nog. Met je fiets binnenrollen in het station van Lorcha, gewoon tussen de perrons, ………… m’n
verbeelding ging weer met me aan de haal!
Na dat station Lorcha een werkelijk fantastische soepele afdaling van het spoortraject de kloof in.
Niets anders dan dat spoortraject, wat ruines van spoorgebouwtjes en de prachtige natuur. Helaas
een dreigend onweer in de lucht. Gauw doorkarren dus naar het hotel. En in mei 2016 de hele tocht
dus nog maar ’s gedaan, met dezelfde leuke hotelletjes èn met dit keer prachtig weer in die hele fraaie
kloof. Genieten was het!
Fiets ze!
Peter Hootsen

In Spanje is fietsen net iets anders dan in eigen land en dat merk je al met de regels die men
heeft zoals: Wanneer een motorvoertuig een fietser voorbij steekt dan moet er minimum 1,5
meter ruimte zijn tussen de fietser en het motorvoertuig, nog beter is dat het motorvoertuig
op het andere rijvak voorbij steekt.
1. Snelheid
(Ingezonden verhaal)
Bijna was ik het stukje vergeten dat ik beloofd
had te zullen schrijven voor de nieuwsbrief
van Casa Camaleon. Totdat ik op een gure
vrijdagmiddag in november bezig was met
fietsritje in de Achterhoek.
Van fraaie herfstkleuren geen sprake, maar grijs,
vochtig en stevige tegenwind.
In de buurt van het dorpje Wehl moest ik ineens
denken aan al die prachtige fietsweken die ik met
verschillende wielervrienden heb doorgebracht
bij Petro Ballemans, in Casa Camaleon bij Castalla
in Spanje.
Prachtige omgeving met afwisselende
landschappen, mooie rustige asfaltwegen en
vooral heerlijk weer het hele jaar door. Met
weemoed denk ik terug aan de tochten die
we begonnen op het strand van La Vila Joiosa
door de Alto d’Aitana terug naar Castalla,
langs prachtig bloeiende amandelbomen, over
glooiende en soms ook pittig stijgende verstilde
weggetjes.
De Postbank is natuurlijk mooi, maar haalt het
natuurlijk niet bij de Xorret de Cati (20%) die
gelukkig ook wat makkelijker via de achterkant
beklommen kan worden.
Aankomen in Alicante en opgehaald worden
door Petro voelt telkens weer als een beetje
thuiskomen, zo vertrouwd en gastvrij is het
verblijf in Casa Camaleon.
Als ik straks weer een beetje opgewarmd ben
maar weer snel een weekje reserveren in Casa
Camaleon.
Ferdy van der Werf

Geloof het of niet, tot voor kort gold er op bepaalde Spaanse wegen een minimumsnelheid voor
fietsers. Zij moesten minstens 50% van de maximumsnelheid halen, wat soms neerkwam op 25
kilometer per uur. Je kunt je voorstellen dat dit voor veel problemen zorgde; deze snelheid wordt door
de meeste mensen immers niet gehaald. Tegenwoordig mogen fietsers daarom weer lekker rustig aan
doen. Op snelwegen is fietsen verboden, maar dat zijn we in Nederland gewend. Is er geen anders
optie dan de snelweg? Dan mag je bij hoge uitzondering op de vluchtstrook. De maximumsnelheid
(want die hebben fietsers in Spanje!) is 45 kilometer per uur.

2. Passeren met 1,5 meter afstand
Als het gaat over inhalen, zit je als fietser erg goed in Spanje. Motorvoertuigen die een fietser
inhalen, moeten óf de andere weghelft gebruiken, óf minimaal 1,5 meter afstand houden. Voor
tegemoetkomende voertuigen zijn de regels zelfs nog strenger. Op smalle wegen waar geen 1,5 meter
afstand kan worden bewaard, zijn zij verplicht te stoppen tot de fietser is gepasseerd. Dat is handig
voor jou, want het betekent dat je altijd en overal door kunt fietsen. Dat is in Nederland wel anders,
waar bestuurders soms de vouwen uit je broek rijden.

3. Muziek en telefoons
In Nederland is fietsen onlosmakelijk verbonden met Spotify, iTunes en WhatsApp. Hoewel je officieel
geen telefoon mag gebruiken tijdens het fietsen, knijpen Nederlandse agenten vaak een oogje toe.
Niet in Spanje. Daar staat een boete van €200, - op het bellen en appen op de fiets. Ook is fietsen
met oordopjes ten strengste verboden en wordt hier ook goed op gecontroleerd. Dat klinkt misschien
wat overdreven, maar het is eigenlijk heel goed voor de verkeersveiligheid. Mensen die met hun
telefoon bezig zijn of naar muziek luisteren, krijgen niet mee wat er om hen heen gebeurt en vormen
zo een gevaar voor zichzelf en anderen. Gewoon lekker om je heen kijken en genieten van het
Spaanse uitzicht dus!

4. Snelverkeer heeft voorrang
Dit is een regel die erg afwijkt van de verkeersregels in Nederland. Snelverkeer, zoals auto’s,
vrachtwagens en motors, hebben in Spanje voorrang op langzaam rijdend verkeer zoals fietsen en
voetgangers. Deze regel gold ook ooit in Nederland, maar werd zo’n 15 jaar geleden afgeschaft
met de campagne ‘Geef het door, rechts gaat voor’. Let dus als fietser goed op als je de Spaanse
wegen opgaat: je mag dan van rechts komen; sneller rijdend verkeer heeft voorrang. Ben je een
snelheidsduivel? Dan is dit goed nieuws. Je gaat waarschijnlijk sneller dan andere fietsers en mag
overal eerst. Niet verkeerd als je lekker in je fietsritme zit!

5. Helm is verplicht
In Spanje is het dragen van een helm verplicht als je buiten de bebouwde kom fietst. Hier moeten veel
Nederlanders flink aan wennen. Hier fietsen we immers allemaal zonder helm en kunnen we ons niet
voorstellen dat we voor elk ritje zo’n ding opzetten. Toch raad ik je aan om deze Spaanse regel niet
te negeren. Niet alleen omdat je een bekeuring vermijdt, maar vooral omdat het echt veiliger is. Zeker
voor de fietsers onder ons die graag wat harder fietsen, kan een helm het verschil maken tussen een
paar schrammetjes en serieuze hoofdwonden en een hersenschudding. Schaf dus gewoon een mooie
helm aan en je bespaart jezelf een hoop ellende.
Veel Spaans fietsplezier!

(ingezonden verhaal)
Dit stond nog op ons te doen lijstje.
Hopelijk niet te laat! (Nee dus, redactie)

De ronde van Spanje begint in 2017 in Frankrijk, Nîmes om precies te zijn. Vanaf vrijdag 25 augustus
zal deze ronde weer een aantal dagen in de provincie Alicante te bewonderen zijn. De exacte etappe
plaatsen zullen donderdag 12 januari 2017 bekend gemaakt worden. Er is zelfs spraken dat Castalla
meedingt als finish plaats. Dus houd het in de gaten. Ik zal dan in ieder geval persoonlijk controleren
of er geen paaltjes op het parcours staan en Steven Kruijswijk kan schitteren.
In oktober hebben wij genoten van een mooie
fiets-trektocht: Alicante-Valencia, in enkele
etappes.
De reis was uitstekend georganiseerd: Petro
wachtte ons op bij het vliegveld, we reden
meteen naar het startpunt van de route, fietsen
uit de bus en starten maar. Geweldig!
Onze bagage werd vervoerd en dat blijft
wonderlijk: elke keer bij aankomst onze koffers al
op de kamer!
De route was heel afwisselend. Aanvankelijk over
via verdes door de ruwe natuur waar je urenlang
letterlijk geen mens tegenkwam. Gevolgd door
soms lang en, voor ons, stevig bergop rijden
door prachtig berglandschap.
De accommodaties waren prima en afwisselend:
de eerste eenvoudig, de tweede een
appartementje midden in een bergdorpje, en
uiteindelijk een hotel met zeezicht.
Vooral het verblijf in Benissiva vonden we
onvergetelijk: een geweldig guesthouse in een
prachtige beschutte vallei met kleine Arabische
dorpjes. Dat we na een stevige fietstocht
ondanks de zadelpijn gelijk weer op de fiets
stapten om de omgeving te verkennen zegt
genoeg…
Benissiva

Het laatste deel van de route was overigens wat
minder interessant: vlak met lange rechte en
soms drukke wegen. Het verblijf in Valencia was
daarentegen weer een mooie afsluiting.
Deze sinaasappelroute is echt iedereen aan te
raden (mits je de lange klims kunt handelen!)
Johan Willems
Corine Tegenbosch

Hotel Restaurant Caseta Nova is gevestigd in een
boerderij met een aantal eeuwen geschiedenis.
Het biedt een rustige, landelijke locatie, op
5 minuten rijden van Casa Camaleón. Het
restaurant heeft ook tuinen met ingerichte
overdekte terrassen en veel van onze gasten
hebben daar gegeten de afgelopen jaren.

Voor alle onze gasten heben we een gratis
bidon klaar liggen.
Goed te gebruiken tijdens de diverse
tochten en voor daarna een prettige
herinnering aan een gezond vakantie
avontuur.

Het plukken van de olijven, zien hoe ze verwerkt
worden tot olie is ieder jaar opnieuw een leuk
groepsgebeuren.
Samen het hele proces volgen en uiteindelijk
genieten van de vers gepreste olijfolie bij een
heerlijke maaltijd.

Naast de vele populaire feesten die gevierd
worden tijdens de zomermaanden, zit men in de
winter ook niet stil en wordt er vrolijk gefeest in
Spanje. De meeste van deze feesten zijn lokaal
of regionaal maar uiteraard zijn er ook enkele
feesten die voor het hele land gelden. December
is de maand van het kerstfeest en Oud op nieuw
maar daarbuiten wordt er in Spanje nog meer
gefeest.
Gezien het feit dat ook gedurende de koude
wintermaanden er nog veel bezoekers naar
Spanje komen, zullen er ongetwijfeld veel zijn
die dat ook doen voor de feesten. Ook de
Spanjaarden verplaatsen zich gedurende de
winter van de ene naar de andere stad of regio
om te feesten, net zoals gedurende de warme
zomermaanden. Daarom even een kort overzicht
van enkele festiviteiten die gevierd worden in
Spanje in de winter.
In de maand december hebben we op de 6e
de Día de la Constitución (dag van de grondwet),
op de 8e de Día de la Inmaculada Concepción
(Dag van de Onbevlekte Ontvangenis) gevolgd
door de 24e en 25e de Nochebuena
(kerstavond) en Navidad (Kerstmis) en natuurlijk
de 31e de Nochevieja (oudejaarsavond) of
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oud op nieuw. De Kerstfeestperiode wordt in
Spanje eigenlijk pas afgesloten na 6 januari met
het Driekoningenfeest.

Begin februari worden er in de provincie
Valencia de Moros en Cristianos feesten gevIerd
in de plaats Bocairent terwijl tegen het einde
van februari het weer tijd is voor carnaval op
meerdere plaatsen in het land. Uiteindelijk
zal de winterfeest periode worden afgesloten
met de Semana Santa tussen 9 en 16 april
in 2017, een week vol met emotionele en
traditionele processies.

Of je nu 10 jaar bestaat of omdat je jarig
bent er is altijd wel een reden te vinden voor
een feest. Het leven is een feest, maar je
moet zelf de slingers ophangen en daar wil
ik je bij helpen. Ik wens jullie een gezond en
sportief 2017, tot snel!
Petro
Op 8 januari vindt in 2017 het vreemdste maar
tegelijkertijd het oudste carnavalsfeest plaats
van Europa (en misschien wel van de wereld)
tijdens het la Vijanera feest in Cantabrië. Kijk
op: www.vijanera.com Dit is bedoeld om boze
geesten af te weren en het brengen van goede
voortekenen in het nieuwe jaar.

