






























Spanje 2013 

Koud, regen, sneeuw, vriestemperaturen, een mens zou voor minder richting zuiden willen 

vertrekken. Dus aftellen naar zaterdag 30 maart en hopen dat we daar de zon te zien krijgen. 

En dan eindelijk is het zover,  verzamelen om 16u30 op het stadion te Vilvoorde om dan stipt 

om 17u00 te vertrekken richting Rosas. Na enkele verplichte tussenstops en sanitaire pauzes 

kwamen we, na een busreis van 16 uren (we hadden ’s nacht ook nog te maken met de 

omschakeling van winter- naar zomertijd) omstreeks 9u00 aan op onze bestemming Hotel 

Mediterrano. 

De hemel was helemaal open en een stralende zon was op de afspraak aanwezig. Dit hadden 

wij allemaal broodnodig om onze vitamine D voorraad op te doen na de langdurige winter in 

België. Kort na de middag werden de valiezen uitgestald en kon iedereen zich installeren in 

zijn of haar kamer. Na het middagmaal trokken enkele dappere lopers hun schoenen aan om 

hun benen te strekken, anderen trokken dan naar hun stamcafé om een Belgisch biertje te 

nuttigen op een zonnig terrasje. Na het avondeten kregen we een vakkundige uitleg over 

nuttige weetjes over het hotel en over de geplande uitstap van woensdag  van onze 

Nederlandse gids en ook ons beloofde welkomstdrank. 

Na een eerste kennismaking  met onze rustplaats en een welgekomen nachtrust, stonden we 

maandagmorgen op met  open hemelsluizen en bleef de regen de hele dag met bakken uit de 

hemel vallen. Het binnenzwembad werd overrompeld door joelende menigten. Zelfs de 

namiddagtraining op de piste werd hierdoor ingekort. ’s  Avonds kon iedereen zich amuseren 

met  een quiz.   

Dinsdag was de zon terug paraat en konden we terug genieten van heerlijk terrasjesweer.  

Sommige vertoefden al heel vroeg in de fitness en andere spraken af om een gezamenlijke 

duurloop in de voormiddag en na de middag was er weer de dagelijkse piste training. 

Woensdag vertrokken 2 bussen vol enthousiaste Spartanen op uitstap:  jong en oud paraat om 

9u30.Bibi,de gids, wachtte ons op en ook de zon was van de partij. De topatleten bleven thuis 

om hun schema af te werken. Er werden 2 groepen gevormd; de wandelaars en de 

gidsvolgers. 

We vertrokken met de 2 bussen richting  Sant Marti d’Empuries een Grieks-Romeinse site; 

prachtig gelegen in het groen met uitzicht op een baai, waar de olympische vlam in ’92 Spanje 

binnenkwam. 

Vervolgens gingen we een ansjovisfabriekje bezoeken (waar we ook van die lekkernij konden 

proeven) om daarna in Estartit te lunchen en te genieten van het mooie weer en de omgeving. 

Om 14u splitsten de bussen zich op, de bus met Bibi bezocht 2 Spaanse authentieke dorpjes 

Pals & Peratallada. 

De 2de bus vertrok naar het natuurgebied “Aiguamolls de l’emporda”om een 8 tal km door 

het vogelreservaat te wandelen. Ooievaars en talrijke watervogels broeden er hun eieren uit 

alvorens verder te trekken. 



Verder trekken deden wij ook, maar voor ons was het richting hotel. 

Weeral een leuke dag, deze keer gekruid met een beetje cultuur. 

Vanaf donderdag heeft de zon ons in de steek gelaten en was het vooral koud en winderig 

maar daar liet niemand zich aan kennen en iedereen deed waar hij zin in had: fitnessen, 

zwembad of een saunaatje; anderen trokken op wandeltocht naar Rosas om te winkelen of wat 

rond te kuieren. De bussen reden zelfs richting Figueras voor een bezoek aan de plaatselijke 

markt. Een klein groepje trok zelf heel vroeg in de ochtend richting Barcelona. En in de 

namiddag gingen de atleten zoals gewoonlijk richting piste te Figueras voor hun tweede 

training van de dag.  

 

Vrijdag zal de dag voor velen onder ons wel een beetje identiek verlopen zijn als donderdag. 

 

Zaterdagmorgen laatste ontbijt en valiezen pakken zodat we om 18u00 gepakt en gezakt 

Rosas verlaten om terug naar ons Belgenland te vertrekken. Jammer maar helaas aan alle 

mooie liedjes komt een einde. Eigenlijk was ik wel blij dat ik iemand mocht terugzien die we 

allemaal een beetje gemist hebben in Spanje. Zondagmorgen aangekomen in Vilvoorde,  

konden we nog een heerlijk ontbijt nuttigen in onze kantine met dank aan Linda en Gilbert  

 

Ik kan alleen maar positief zijn over deze Spanje week met gezellige sfeer, eten “à volonté” 

en voor ieder mondje was er wel iets lekkers te vinden. Het weer was iets minder maar daar 

kan niemand iets aan veranderen.  

 

Uit naam van mezelf en alle andere aanwezigen, willen we vooral een hartelijk dankwoordje 

toezeggen aan Frans Rijckmans, hij heeft het weer uitstekend in mekaar gefikst en hopelijk is 

iedereen terug op de afspraak volgend jaar voor onze 10
de

 editie!!! 

 

Een mee gereisde Spartaan! 
















































