
Een zondagochtend toeren met de Peña Cicloturista De Huétor Tájar in 
Andalusië 

 

Dit voorjaar hebben mijn vrouw en ik het zekere voor het onzekere genomen en besloten om het 
slechte weer in Nederland te ontvluchten en een rondreis door Andalusië (Spanje) te maken. De reis 

bestond uit drie maal drie overnachtingen bij 3 Belgische B&B-houders. Ik 
had mijn fietskleding meegenomen omdat ik mijn benen in conditie wilde 
houden. Bij het eerste adres en tweede adres stonden mijn gedachten nog 
niet naar fietsen. Wat wel opviel was de mentaliteit van automobilisten 
jegens wielrijders. Men wacht met passeren van de fietser  tot de renner 
aangeeft dat hij mag passeren.  

Bij het laatste B&B- adres van Marc en Mady begon het fietsvirus toch echt 
te kriebelen  en jawel hoor, Marc , zelf fanatiek wielrenner,  beschikte over 
een aantal racefietsen. Hij stelde voor om zondag 1 mei met zijn Spaanse 
fietsclub mee te fietsen. Toen hij vertelde dat de gemiddelde leeftijd van de 
leden 40 jaar was (bij TWC is dat 55 jaar) werd ik wel een beetje 
zenuwachtig. Hij liet ook de tourkalender zien van zijn fietsclub: Peña 
Cicloturista De Huétor Tájar.  Verbaasd nam ik de kalendar in me op. Alle 
tourtochten van 2016 waren hierin opgenomen met het routekaartje, 
hoogtemeters en ook nog voorzien van QR-code zodat je de tocht 
rechtstreeks op je Garmin kan downloaden. Marc lachte toen ik dit zag en 
moest wel toegeven dat dit wel heel on-Spaans was.  
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Hun B&B ligt 5 km buiten Montefrio, een pittoresk stadje in de binnenlanden van Andalusie. 

 

Montefrio 

 

Marc  had nog tijd over en zodoende besloten we om op vrijdag 29 april een tocht van zo’n 50 km te 
maken. Volgens Spaanse begrippen een vlakke etappe. Het waren immers maar 600 hoogtemeters . 
Het viel me niet tegen, Marc was een echte coureur met behoorlijk wat ervaring. In zijn Belgische tijd 
was hij nog lid geweest van de fietsclub van Jean-Marie Pfaff getuige het frame waarop diens naam 
prijkte.  
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Zondag 1 mei. Het was zover. Ik stond voor mijn debuut in een internationale cours met een Belg  en 
40 Spaanse klimgeiten. Deze Spaanse fietsclub heeft het zo georganiseerd dat zij met twee  groepen 
op zondagochtend fietsen. Groep twee start om 08.30u  en een half uur later start groep 1. 
Halverwege de tocht  wordt de langzame groep achterhaald door de snellere rijders  en is de pauze 
gepland. Er rijdt een volgwagen met mecanicien mee die op de rust tegen een kleine vergoeding koel 
water, energiedrankjes en repen verstrekt. 

Voor de start was ik wel benieuwd naar die Spaanse klimgeiten. Als een van de eerste maakte ik 
kennis met een klein dik mannetje met kuiten als olifantspoten. Het was Diego de plaatselijke 
bankdirecteur. Ik was meteen op mijn gemak. Dit ging ik wel overleven. 

We waren vroeg en vertrokken met de langzame groep om 08.30u. Marc had me gewaarschuwd; ‘ let 
op als we starten want op het vlakke fietsen ze niet’. En inderdaad af en toe moest ik opletten om 
niet om te vallen. Zodra de 15 km lange lopende klim begon waren we Diego snel uit het oog 
verloren.  Enkele hebben nog op hem gewacht maar we hebben hem niet meer teruggezien. 

Vlak voor de rust werden we ingehaald door de snelle groep en werd er pauze gehouden. Na de rust 
werd er als één groep teruggefietst. Ja, dat werd mij verteld maar al snel werd duidelijk dat ook het 
haantjes gehalte onder die Spanjaarden veel herkenning opriep. Op volle snelheid en kop over kop 
werd de terugtocht hervat. Niemand werd ontzien, maar in zo’n meer dan  heuvelachtige omgeving 
is dat geweldig mooi fietsen. In groepjes van drie á vier renners kwamen we aan bij het clubterras. 

Bij aankomst was het gezellig nagenieten onder de Spaanse zon met een paar glazen bier voorzien 
van Tapaz. Want die combinatie gaat  nu eenmaal samen op een terras in Andalusië. 

Een mooie ervaring, zeer zeker voor herhaling vatbaar en een mooie test voor de fietstocht in Zuid-
Limburg later die week. 

 

 

Marc en Mady  

B&B houders van 
www.lasnasvillasmm.es 
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 Theo Boormans 
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