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Deze titel klinkt als de start van een suffe 
streekroman. Dat geef ik toe. Dit is echter 
geen streekroman. Het is de start van een 
roadblog over onze rondreis, een roadtrip  een 
motorreis dwars door het Spanje van 2012. 

Die reis begint in de baai van Santander, waar 
we de auto met trailer achtergelaten. De rond-
reis die MS-man en ik maakten, duurde van 30 
april tot 28 mei 2012 en liep van Santander naar 
Malaga en weer terug. Heen via Soria en de 
Sierra’s langs de oostkant van Madrid en terug 
aan de westkant, via Talavera de la Reina en 
door de Extramadura. De verhalen die u leest 
en de foto’s die u ziet geven u een beeld van 
het binnenland van Spanje, de mensen en onze 
ervaringen. Ik wens u veel leesplezier toe! We 
komen in Spanje aan op Koninginnedag 2012.

RUST
Vandaag maakte ik kennis met Antonio 
Ucelay Sainz, de eigenaar van Mies de Villa, 

een romantisch klein hotel onder de rook van 
Santander, Baskenland (www.miesdevilla.
com). Daar start mijn reis, samen met MS-
man. De grijze eigenaar van het hotel wijst 
ons, samen met zijn dochter Teresa, de par-
keerplaats achterom. Daar blijft onze auto 
met aanhanger de komende 4 weken staan. 
Hij vertelt intussen hoe Spanje de afgelopen 
20 jaar is veranderd. Een enkeltje Bilbao – 
Santander kostte 20 jaar geleden met de auto 
2,5 uur. Nu is dat, door de aanleg van nieuwe 
snelwegen, teruggebracht tot 1 uur. Hij maakt 
ons duidelijk dat voor hem vooruitgang ook 
achteruitgang betekent. Met de verbeterde 
infrastructuur komen immers ook hordes 
mensen naar Spanje. Hij houdt blijkbaar van 
rust. Over de huidige economische situatie in 
Spanje hebben we het met hem wijselijk niet 
gehad.

SURFERS IN SANTANDER
Ze lijken op zeehonden die met de golven 

meedeinen. Het zijn echter de surfers die in 
glanzende zwarte pakken hun kans afwach-
ten. Ze peddelen rustig heen en weer op de 
golven. Precies op het goede moment draai-
en ze in het water met de golf mee en gaan 
staan op hun surfplank. Hun armen zwaaien 
alle kanten op en ik zie hoe ze hun evenwicht 
bewaren op die allesverslindende golf van de 
Atlantische Oceaan. Dan vallen ze en verdwij-
nen in de witte kolkende massa. Wij staan 
er als bescheiden motorrijders op het strand 
naar te kijken en hebben respect voor deze 
sporters.
Later, als we het dorp Somo vanaf de Playa 
de Somo binnenwandelen, zien we surfwin-
kels vol met spullen voor de surfer: slippers, 
zonnebrillen, boxershorts en kleding. Op 
straat wordt er, na de sportieve prestatie, 
omgekleed. Diverse jongemannen, allemaal 
met haren tot op de schouder, staan met een 
handdoekje om en wurmen zich in hun on-
derbroek. Grappig wel, zo’n groep met eigen 
kleding, uiterlijk en gebruiken. Surfers zijn net 
motorrijders, wat heet, net Ducati rijders. De 
weersomstandigheden bepalen daar aan de 
Atlantische kust het soort surfers dat er aan 
het sporten is: met veel wind de spectaculaire 
kitesurfer, met hoge golven de planksurfer en 
als het kalm en rustig is de gewone huis-
, tuin- en keukensurfer. Wordt vervolgd,
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