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VAN COLOMERA NAAR FRIGILIANA
De oude man met pet staat midden op de weg 
als we in de vroege ochtend onze motoren 
klaar maken. Hij steunt op zijn wandelstok 
en houdt ons nauwlettend in de gaten. Mij 
vooral. Ik kijk in zijn richting en zijn gezicht 
gaat open en klaart op. De ogen staan ondeu-
gend als hij met zijn kromme linkerbeen een 
schakelbeweging maakt en met zijn rechter-
hand een gasbeweging. Een grijns van oor tot 
oor op zijn gezicht. Het ziet er reuze komisch 
uit en hij geniet zichtbaar van alle aandacht. 
We worden door iedereen allerhartelijkst uit-
gezwaaid. In onze kijkrichting naar Granada 
zien we de besneeuwde toppen van de Sierra 
Nevada. Via Armilla rijden we door de bergen 
richting de kust. Daar hebben we een huisje 
met zwembad voor een weekje gehuurd. De 
Sierra de Tejeda in de rug en uitzicht op Noord 
Afrika. Bezoek aan het zusje van Slagerij van 

Kampen (www.slagerijvankampen.nl) en be-
zoek van dochter Pino. Een weekje relaxen, 
niks mis mee.

WEG VAN DE KUST
Wij hebben zelf niet zoveel met de kusten van 
Spanje. De Costa’s (ook die van Andalusië) 
vermijden we liever omdat het er altijd druk is 
met mensen, auto’s en andere voertuigen op 
de weg. De sfeer is hierdoor ook een beetje 
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stressig. Het bedienend personeel loopt de 
benen onder de kont vandaan om het volle 
terras van drank te voorzien en in de over-
volle winkeltjes met dure snuisterijen zoeken 
vrouwen naar een leuke herinnering. Allemaal 
niks voor ons. We laten Frigiliana dan ook 
zonder pijn in het hart achter en rijden via af-
slag Velez Malaga richting Antequera. Dwars 
door El Torcal. De steile wanden van de ber-
gen liggen er ongenaakbaar bij. We blijven 
in westelijke richting rijden naar Moron. De 
weg is hier weer verlaten, de bergen uitno-
digend. We worden er blij van. Dan verlaten 
we de Sierra’s en rijden over een grote glooi-
ende vlakte met akkers via Marchena naar 
Carmona. Het is nog te vroeg in de middag, 
anders zou een overnachting in het Parador 
van Carmona wel aanlokkelijk zijn. In Lora del 
Rio komt er een einde aan de eindeloze vlakte 
en rijden we de Sierra Norte in. Constantina 
is the place to be.

EXTREEM IN SPANJE
In de ochtend gaat de handvatverwarming 
van de Ducs aan. Ja U leest het goed: half 
mei, in Spanje en dan handvatverwarming?? 
Het is koud. De jeugdherberg waar we lo-
geerden afgelopen nacht (www.inturjoven.
com) maakt zich vandaag klaar voor een oer 
katholiek communiefeestje: er komen zo’n 
200 gasten (!), en we voelen de stress bij de 
balie meneer als we vertrekken. Vandaag 
staat de Extramadura op het rij-programma. 
Via Llerena rijden we er in. Bij Valencia de las 
Torres ( ex 103) komen de hagelstenen al naar 
beneden en zoeken we een goed heenkomen 
bij een benzinepomp. Een enorme hoosbui 
trekt over ons heen. Wij staan te blauwbek-
ken, maar doen dat gelukkig droog onder het 
afdak. Nadat de bui voor het grootste deel is 
weggetrokken rijden we door een eindeloos 
weids landschap. Ooievaars staan overal in 
de weilanden. In de buurt van de Embalse de 
Serena zien we adelaars op de wind langs de 
steile rotsen vliegen Ik vergeet af en toe voor 
me uit te kijken. Gelukkig zijn er weinig tegen-
liggers…. Langs het water gaat het richting 
Talavera de la Reina in de provincie Toledo. 
Een provinciestad met 80.000 inwoners. 
Vandaag zou je een dag van extremen kun-
nen noemen in die Spaanse Extramadura; ex-
treme buien, hagel en kou, extreem impone-
rende haciënda’s in het uitgestrekte land en 
een extreem dankbare aankomst in Talavera. 
(www.hotelebora.com). Wordt ver-
volgd in Strada 8 (slot).

Tekst: Rity v.d. Avoort
Foto’s: Erwin van Aalst


