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DE MAN VAN LA MANCHA
Castilla La Mancha is nog steeds de provin-
cie die we doorkruisen. De N320 slingert zich 
door glooiende heuvels. Boeren zitten op hun 
tractor en bewerken de akkers met tarwe en 
aardappels. Tussen de velden liggen boom-
gaarden met citrusfruit en olijven. 
Bochten zijn er hier zo weinig dat je bijna 
schrikt als je d’r eentje tegenkomt. Af en toe 
kruisen we de Camino Santiago die vanuit 
alle hoeken van Spanje uiteraard leidt naar 
het bedevaartoord Santiago de Compostella.
Alle wegen ( Ruta de Don Quijote) leiden in de 
middag naar Munera ( Albacete). Een klein, 
stil dorp met een geweldige Hospederia 
Bodas de Camacho. (www.hospederiade-
camacho.com) Het pand waarin we loge-
ren is onlangs met behulp van een architect 
grondig gerenoveerd en in de oorspronke-
lijke staat teruggebracht. Met gebruik van 

Portugees tegelwerk, binnentuinen, zuilen en 
een bodega vol wijn in de kelder. We kijken 
met verbazing naar deze onverwachte luxe 
en pracht in dit Spaanse dorp waar je dat niet 
zou verwachten. Dan zien we, en horen we 
vooral, een Duc aan komen. Er staan ineens 
3 Duc’s op een rij voor de deur. Die van ons 
natuurlijk en een derde er naast. Blijkt één 
van de obers net een nieuwe Monster 696 te 
hebben gekocht. Als we buiten even staan te 
kijken hebben we publiek dat ook meekijkt; 

alle serveersters wijzen naar hun favoriete 
motorfiets en kwebbelen er over met elkaar.

PARQUE NATURAL DE CAZORLA
Bij vertrek in de ochtend wacht Manolo, de 
ober, ons op. Hij helpt even met het halen 
van onze Duc’s. Die hebben de nacht door-
gebracht in een pand aan de overkant van de 
straat en stonden tussen een cementmolen 
en stapels tegels. De bouwvakkers hadden er 
een plasticje overheen gelegd voor het stof. 

CAZORLA
ROAD TRIP ESPAÑA 2012
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We overhandigen Manolo, de eigenaar van 
de rode Monster 696, een T-shirt van DCN. 
Hij is er als een kind zo blij mee. In ruil ont-
vangen we van hem ook een presentje: een 
tinnen businesskaartenhouder met de af-
beelding van Don Quijote. Onze eerste trofee 
uit Spanje!
Via Robledo (N322) en Alcara rijden we na 
het hartelijke afscheid de bergen in. De weg 
wordt onverhard. Mijn MS man geniet over-
duidelijk. De Monster slikt alle kuilen en ste-
nen ook met gemak. Het wordt al flink warm 
als we in Riopar koffie drinken. De ober ge-
baart dat hij ons hoorde aankomen en dacht 
dat het zijn eigen Monster was. Hij bewon-
dert onze Ducs en legt in rap Spaans uit dat 
de zijne lijkt op de mijne.(!)
We laten de bossen van Segura achter ons 
en rijden langs de westkant van het enorme 
stuwmeer richting Cazorla. Het natuurpark is 
overweldigend om te zien. Vandaag eindigen 
we bij Hotel Paraiso de Bujaraiza. (www.pa-
raisodebujaraiza.com) Het is de eerste war-
me dag in Andalusia dit voorjaar.

DE OLIJVEN VAN DE SIERRA DE 
CAZORLA
De weg langs het stuwmeer van Bujaraiza 
naar Cazorla is eindeloos mooi om met de Duc 
overheen te rijden. Bochten over een lengte 
van zo’n 45 km. Er komt geen end aan! Cazorla 
ligt met de rug in de Sierra zodat je voor je 
olijfboomgaarden ziet die zich uitstrekken 
tot ver voorbij Cordoba. U heeft nog nooit zo-
veel olijfbomen bij elkaar gezien. Hier, in het 
stroomgebied van de Rio Guadalquivir, wor-
den de Spaanse olijven geteeld en verwerkt 
tot olijfolie. Onze roadtrip leidt vandaag door 
de heuvels met die olijfbomen en velden met 
tarwe. Alles omzoomt met ( jawel) geel kool-
zaad, rode klaprozen en boterbloemen. U laat 
Cazorla en zijn bossen achter u en rijdt rich-
ting Jodar. Via Guadahortuna rijdt u in rich-
ting Colomera. De weg is spectaculair omdat 
de Sierra Nevada voor u opdoemt. Eeuwige 
sneeuw op machtige reuzen. Een geluksmo-
mentje.
Wij naderen Colomera en verwachten hier 
geen grote hotels om te overnachten. Als we 
het Menu del Dia gebruiken in een kleine res-
taurant, wijst kok Ismael ons op de Posada 
aan de overkant van de straat. Als we aan-
bellen worden we hartelijk ontvangen in dit 
logement. (www.laposadadecolomera.com) 
Bijna zijn we op het verste punt van onze 
roadtrip: Frigiliana, vlakbij Malaga. 
Wordt vervolgd …
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