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OVERAL OOIEVAARS
Het is koud als we vanochtend vanuit Talavera 
de Sierra de Gredos in rijden. De handvatver-
warming gaat weer aan. Ik ben er zooooo blij 
mee dat MS man zijn invloed goed heeft aan-
gewend om mij te overtuigen van het nut van 
die dingen! Nu profiteer ik van betrekkelijk 
warme handen. Over de rest hou ik maar wij-
selijk mijn mond. Brrr...
We rijden over twee pasjes: de Puerte 
del Pico (1352m) en de Puerte de Menga 
(1566m). Op de berg ernaast ligt nog steeds 
sneeuw. Ter hoogte van Avila begint de grote 
vlakte. Eindeloze velden met koren, koolzaad 
en aardappels. En, overal waar je kijkt, nes-
telen ooievaars. Op torens, daken, schoor-
stenen en kerken bouwen ze hun indrukwek-
kende nesten. Ze klepperen met hun snavels 
om indruk te maken. Ik zie ze vliegen (!). Ze 
zien er een beetje verfomfaaid uit en vliegen 

een beetje stijfjes. Zoals je reigers ook ziet 
doen. Hoewel ooievaars in Nederland best 
zeldzame vogels zijn, kunnen ze mij niet echt 
bekoren. Geef mij de rovers maar die ik hier 
zie: adelaars, havikken, sperwers en valken. 
Of natuurlijk de puttertjes, koolmezen, mus-
sen en andere vrolijke fluiters.
De weg naar Median del Campo is zo ver-
schrikkelijk recht dat MS man en ik moeten 
oppassen niet in slaap te vallen. Daarna blijft 

dat zo tot we een logement gaan zoeken in 
Castrojeriz. Het dorp kent een flink aantal 
hotels, pensions en hostales die allemaal 
vol zitten met wandelaars en pelgrims. Ze 
lopen een stuk van de Route naar Santiago 
de Compostela. Uiteindelijk blijkt alleen de 
torenkamer van een hotel nog vrij te zijn. We 
eindigen deze dag dan ook op een hoogte 
waar een ooievaar zich niet voor zou scha-
men (www.puertadelmonte.es).

ESPAÑA 2012
ROAD TRIP - SLOT
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Op 23 november 2012 was het eindelijk zover 
voor de familie Van der Heijden van Ducati 
Zaltbommel: het was de dag van de introduc-
tie van het ‘Raceteam Ducati Zaltbommel’ 
voor het seizoen 2013.

Na een onderbreking van ruim een jaar is er 
weer een raceteam op poten gezet door de 
hele familie en natuurlijk door Bart Drost. 
De tijdelijke afwezigheid was noodzakelijk 
omdat vrijwel heel seizoen 2012 werd opge-
soupeerd door de verbouwing van het Ducati 
pand. En ik moet zeggen dat die verbouwing, 
waarbij nu een verdubbeling van het aantal 
vierkante meters gerealiseerd is, stijlvol en 
smaakvol is uitgevoerd. De introductie van 
het raceteam op de avond zelf werd een beet-
je vertraagd. Er bleek eerst een zogenaamd 
paaldansnummer gepland te zijn, maar de 
beste man die bij de act hoorde begon pas om 

20.45 uur met het opbouwen van het podium 
voor de paaldame... Maar het uiteindelijke 
resultaat was vermakelijk om naar te kijken. 
Rond de klok van 22.00 uur was het zover 
en werd het raceteam geïntroduceerd door 
onze van de Clubrace alom bekende Martin 
van Ellinckhuizen. En ik kan u verzekeren, het 
ziet er zeer professioneel uit. Met name het 
spuitwerk van BVT Motopaint is adembene-

mend.  De introductie werd gevolgd door een 
leuk feestje. Wij van Ducati Club Nederland 
wensen Ducati Zaltbommel en haar 
coureurs veel succes!

Jelko van Wel
bestuurslid DCN

RACETEAM  ZALTBOMMEL

TERUG NAAR DE KUST
Onze laatste dag van deze road trip door 
Spanje breekt aan. Het is een graad of 8 als 
we vertrekken en de zon schijnt. In Viladiego 
ontbijten we in een kleine bar waar de vrouw 
des huizes lekkere tapas heeft gemaakt. Aan 
koffie en lekker eten geen gebrek in heel 
Spanje. Overal, in elk dorp, kun je een menu 
del dia krijgen onder de 10 euro. Dat eten is 
allemaal lekker klaargemaakt. De tortilla (ei 
met aardappelkoek) is misschien de meest 
bekende, maar sla vooral de vele visgerech-
ten niet af.
De Picos de Europa glanzen met hun be-
sneeuwde toppen in de verte. Langzaam 
rijden we de bergen in. Zet de TomTom op 
de optie ‘kronkelwegen’ en hij leidt u over 
geweldige wegen richting Espinosa de los 
Monteros. Elke weg is prima. Maakt niet uit 
welke u kiest. Wij nemen het rivierdal van 
de Miera en gaan terug naar de kust van 
Baskenland. Naar Mies de Villa in Somo.
Wist u trouwens dat alle logeeradressen on-
derweg gratis Wi-Fi hadden? De enige die 
ons extra liet betalen voor de Wi-Fi was het 
Nederlandse stel dat het huis in Frigiliana aan 
ons verhuurde…
MS man en ik bevelen het Spaanse land warm 
bij u aan. Blijf dan vooral weg van alle Costa’s 
en trek het binnenland in. U zult versteld 
staan van de vriendelijkheid, de gastvrijheid, 
het landschap, de prestaties van uw 
Ducati en uzelf.
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