
REISVERSLAG NEDERLAND → PORTUGAL 
Deel 5 Pamplona → Valladolid  

 
Ik heb deze blog verzonden naar een aantal mensen waarvan ik het E-mail-adres had, maar jullie kunnen mijn 
belevenissen uiteraard verspreiden. 
Hotel Albret is een uitstekend hotel, kon mijn auto in de ondergrondse parkeergarage stallen en het hotel had vele 
voorzieningen. Het hotel was dan ook 4 sterren toebedeeld. 
Ik vind het leuk deze verhalen te schrijven en overweeg om de neus van mijn auto om te draaien en de route nogmaals 
te rijden. Nee laat maar, ik hoor zo juist op het nieuws van Radio 2 dat de strooiwagens voor het eerst zijn uitgereden. 
Het was gisteren hier in Pamplona 21°. 
Overigens begin ik zo dadelijk aan de laatste 3 etappes naar het beloofde land en dit zijn ritjes onder de 350 km, dus 
iets meer tijd om ergens rond te kijken zodat ik jullie hiermee kan vervelen. Tja zo snel komen jullie niet van mij af. 
Eerst nog even rondgekeken in het centrum van Pamplona in de buurt waar jaarlijks de stieren los rondlopen.       

 

                                                                           



Via Opel Tommy werd ik doorgedirigeerd naar de A12, maar ik was de stad nog niet uit. 
Je zal maar gestopt zijn met wielrennen, moet je toch iets vinden om je brood te verdienen. 
 
 
                                                                                                                                                                       

 
Al snel kwam ik dus op de A12 en deze is namelijk ook de “Camino de Santiago” en inderdaad reed ik veel 
bedevaartgangers voorbij en ook op de fiets zag ik er velen, dus Ad, Rogier en Maarten een nieuw uitdaging is daar 
voor jullie. Langs deze A12 waren vele zandpaden voor de lopers aangelegd. Opvallend veel Aziatische mensen die 
deze route lopen en ik vermoed dat het voornamelijk Koreanen zijn want een groot deel van hen zijn Christelijk en dat 
is bij Japanners veel minder. Velen die ik zag lopen kon je zien dat ze al heel veel kilometers onder hun zolen hadden 
en hoop dat ze het redden want ze hadden aldaar nog 600 km voor de boeg. 
                                                                                                                                                                     
 

 
Ik zat inmiddels in het wijngebied van Rioja en reed over de rivier de Ebro naar de stad Logroño en ging richting Burgos. 
De stad welk het centrum van de opstandige Basken was en de ETA vele aanhangers had. 
 



Ik heb nog gekeken in deze truck maar Jaap van Feyenoord zat er niet bij. 

 
Nog even in het centrum van Burgos rondgereden maar ik vond het geen bijzondere stad en ging via de A62 verder 
naar Valladolid (spreek uit: Balladoolied). Ook hier is het centrum van de stad niet echt bijzonder. 
Wat echter wel opvalt in deze steden en dat is in Portugal ook dat er heel veel groen is en heel veel grote wandelparken 
zijn aangelegd. Daar mogen ze in Nederland ook wel eens naar kijken. 
 
 
 
Onderweg reed ik nog 10 kilometer achter deze trekker. 

 
De bestuurder hield mij nog even aan en vroeg aan me waar het Malieveld is. 
 
 
 
 



Maar mijn Opel Tommy doet het goed want ik ben op de goede weg. 
 

 
Ik zit inmiddels in mijn hotel 30 km buiten Balladoolied. 
 
Morgen de 6e etappe bergop met aankomst in Portugal. 
 
Morgen deel 6 Valladolid → Covilhã. 
 
 
Henk 


