
Vier T.C. DE TRAPPERS leden in Andalusië. 

Geschiedenis. 

Sinds 1995 is er een groep TRAPPERS leden, die elk jaar enige dagen, soms een week gaan 
fietsen in de bergen. Pioniers van deze eerste reis naar de Franse Alpen waren: Wies de 
Blok, Paul van Koeveringe, Henk Lobbezoo, Ko van de Parel en Kees Wisse. In de loop van 
de volgende jaren werden vele bestemmingen aangedaan, zoals: Alpen in Frankrijk, 
Zwitserland en Oostenrijk, Dolomieten in Italië, Vogezen, Zwarte Woud, Sauerland, Eifel 
en Ardennen. In totaal werden er in de afgelopen jaren 22 reisjes ondernomen, meestal 
met auto’s/busje er naar toe en weer terug. Vele (ex) TRAPPERS leden maakten deel uit 
van deze groepen. Om er enkele te noemen naast de reeds genoemde pioniers: Koos 
Oggel, Piet Eversdijk, Arno Tuinema, Thijs Bauer, wijlen Krijn Saman en Jaap Kriekaard. 
Slecht één persoon stond bij alle reizen aan het vertrek en dat is de schrijver van dit 
verhaal.   

Voorbereiding. 

Begin november 2018 werden tijdens de reünie bijeenkomst van dat jaar weer plannen 
gesmeed, wat we in 2019 zouden gaan ondernemen. Paul kwam met het voorstel, om het 
deze keer eens heel anders aan te pakken. Geen reizen met auto’s/busje, maar met het 
vliegtuig naar Spanje. Dit keer niet in augustus/september maar in het voorjaar. De 
warmte opzoeken en een gedegen fietsbasis ontwikkelen tijdens een georganiseerde 
fietsvakantie. Mojocar en Calpe werden genoemd en Adrie Moelker had meer info 
omtrent Andalusië Fietsvakanties. Een verkenningsronde op internet bracht Paul in 
contact met Ger de Heus, organisator van Andalusië Fietsreizen vanuit Ronda. Deze 
contacten ontwikkelden zich zodanig, dat er een reis werd geboekt naar Ronda van 
zaterdag 16 maart t/m zaterdag 23 maart. Er werd gevlogen van Brussel op Malaga v.v. en 
hotel San Francisco stond in het centrum van Ronda, een stadje gelegen op 750 meter 
hoogte op een afstand van ca. 50 km. van de kust (costa del Sol). Een middelgroot stadje 
met een kleine 40.000 inwoners, in tweeën gespleten door de kloof Tajo de Ronda met het 
riviertje Guadalevin. Indrukwekkend aldaar is de oude brug over de kloof. De rivier ligt 120 
meter lager dan de weg over de eeuwenoude brug. 

André Dek, Paul van Koeveringe, Adrie Moelker en Wim van Vossen wisten dus eind vorig 
jaar al, dat ze half maart 2019 toch wel wat conditie moesten kweken, om goed 
voorbereid aan de start te staan van deze fietsvakantie.  

De reis erheen. 

Op zaterdag 16 maart 2019 begon de reis. Erg vroeg (om 02.20 uur) uit bed, want André, 
Adrie en Wim zouden om 03.00 uur bij mij voorrijden. Met de auto van André naar een 
“lang parkeren” terrein in de buurt van Vilvoorde. Vandaar met een shuttle bus naar 



Brussel Airport, waar we om 04.15 uur incheckten. Na een lekkere koffie konden we om 
06.00 uur aan boord van de Boeing, waarna we om 06.30 uur opstegen. Van de vliegreis 
heb ik niet veel meegekregen, want ik viel als een blok in slaap. Na een kleine 3 uur 
landden we op het vliegveld van Malaga. Na een koffie met een broodje werden we door 
de organisatie met een bus opgehaald voor de transfer naar Ronda. Rond de klok van 
11.30 uur arriveerden we bij het hotel, waar we werden opgewacht door Danny, één van 
de mecaniciens/fietsbegeleiders, die direct begon met het monteren van de door ons 
meegebrachte pedalen/zadels op de huurfietsen. De maten om deze fietsen af te stellen, 
hadden we voordien al gemaild en zo kon het zijn, dat spoedig na onze aankomst de 
fietsen al klaar stonden om een tochtje te gaan maken. Maar eerst wilden we nog even 
onze kamer betrekken om ons wat op te frissen en een broodje in de stad gaan eten, 
voordat we ons gingen omkleden om te gaan fietsen. Afgesproken werd, dat we om 14.30 
uur zouden vertrekken onder leiding van Martijn Veling, een alleraardigste jonge vent die 
ontzettend hard kon fietsen. 

 

Gefietste routes.  

- 16 Maart. 1e etappe. Naar het plaatsje El Burgo v.v. over de puerto del Viento. Op 
een terrasje aldaar een lekkere cappuccino/koffie/cola gedronken. Afgelegde 
afstand 55 km. met 1.233 hm.. 

- 17 Maart. 2e etappe. Naar het meer van Zahara-el Gastor. Vervolgens een klim van 
8 km. naar lunchplaats Grazalema. Daarna via een golvend parkoers terug naar 
Ronda. 68 Km. met 1.268 hm.. 



- 18 Maart. 3e etappe. Eerst een snelle afdaling, gevolgd door een 8 km. lange klim. 
Daarboven een schitterend uitzicht op ons wit geschilderde lunchstadje Olvara. 
Boven op de top een kleine gebedskapel bezocht, met een indrukwekkend 
interieur. Daarna via op en neer gaande wegen naar de slotklim terug naar Ronda. 
Ritlengte 84 km. met 1.803 hm.. 

- 19 Maart. 4e etappe. Aanvankelijk via een dal, waar vorig jaar t.g.v. overvloedige 
regenval, een spoor van vernielingen was achtergebleven. Via enige langere en 
enkele korte, erg steile klimmetjes naar Cortes de la Frontera. Hier de bidons 
gevuld met natuurlijk bergwater uit de bron langs de kant van de weg en verder via 
een  8 km. lange klim naar lunchplaats Algatocin. Op het terras van een Argentijnse 
eigenares een heerlijk broodje gegeten. Vervolgens nog een lange klim met veel 
tegenwind naar het hoogste punt (1.000 m), de puerto Encinas Borachas. Resteerde 

 
nog de afdaling naar Ronda, met 5 km. slecht asfalt. Totaal 81 km. met 1.810 hm.. 

- 20 Maart. Rustdag met sightseeing van het plaatsje Ronda. Adrie en Paul 
ondergingen ’s middags nog heerlijke sportmassage in het welnesscentrum van 
hotel Reina Victoria. 

- 21 Maart. 5e etappe. Eigenlijk een uitbreiding van de route van de 2e etappe, nu 
ook over een klim van 12 km. naar de puerto Las Palomas (1.352 m. hoog). Tijdens 
deze goed lopende klim, fantastische uitzichten op het meer van Zahara – el Gastor. 
Na de lunch in Grazalema, met een stuk heerlijke kaastaart, opnieuw de mooie 
golvende weg terug naar Ronda. Afgelegde afstand 87 km. met 1.665 hm.. 

- 22 Maart. 6e etappe. De zwaarste tocht van de hele week. Veel elkaar snel 
opvolgende klimmen naar het lichtblauwe smurfendorp Juzcar. Na de lunch in een 
groot restaurant aan een doorgaande grote weg, volgde nog een extra lus via het 
dorp Pujerra. Na de passage daarvan kregen we de 2 steilste klimmen van deze 
week te verwerken, om uiteindelijk uit te komen op de puerto El Madrono (1.065 



m. hoog). Wat volgde was nog een snelle afdaling terug naar Ronda. In totaal 
werden 88 km. en 1.815 hm. Afgelegd. 

Met elkaar opgeteld fietsten we 460 km. met 9.549 hm.. 

Weer. 

Bij aankomst op 16 maart was het in Ronda prachtig zonnig weer, 22 gr. C. met weinig 
wind. Heerlijk was het om in shirt en korte broek er op uit te kunnen trekken. De 
volgende dagen bleef het zonnig, echter de temperatuur liep elke dag iets terug. Nog 
steeds korte broekenweer, echter ’s morgens bij het vertrek en tijdens afdalingen was 
het dragen van een windbrekertje wel gewenst. De laatste 2 dagen liep de 
temperatuur terug naar 14 á 15 graden C. Het was nog steeds wel zonnig, echter de 
wind begon ook steeds meer aan te wakkeren. De laatste tocht moesten we bedacht 
zijn op plotseling optreden rukwinden, die de nodige stuurmanskunst van ons vergden. 
Al met al prima fietsweer, zonder een druppel regen. 

Begeleiding. 

Zeer tevreden waren de TRAPPERS leden over de manier waarop ze werden begeleid. 
Ger de Heus, de organisator van Andalusië Fietsreizen, had 4 uitstekende gidsen in de 
aanbieding. Twee wat oudere Belgische mannen, te weten Danny en Eddy, die nog 
uitstekend met de fiets konden rijden en twee Nederlandse jonge gasten (Dennis en 
Martijn, beide wielrenner), die ons alle geheimen van het klimmen en dalen 
bijbrachten. Elke tocht werd door 2 medewerkers begeleid. Eén reed mee met de 
snelste klimmer en één bleef continue bij de laatste fietser. Allen welgemutst, 
opgewekt, humoristisch, uitdagend, belangstellend, aanmoedigend, instructief, vol 
parkoerskennis, kortom elke dag was een feestje om met dergelijke mensen te kunnen 
optrekken.  

En niet alleen tijdens het fietsen ontmoetten we deze mensen. Elke avond gingen we 
eten op een andere locatie. We werden dan door één of twee van hen naar een goed 
restaurant gebracht. Zo herinner ik me, dat we op donderdagavond graag naar de 
voetbalwedstijd Nederland – Wit Rusland wilden kijken. Na afloop van het diner 
zorgde Dennis ervoor, dat we in de lobby van het hotel via een livestream op een groot 



t.v. scherm de wedstrijd konden volgen. Klasse. 

 

’s Morgens na het ontbijt werd het fietsmateriaal nog eens goed nagekeken. Bij de dag 
begeleiders kon je dan altijd terecht als er materiaal problemen waren. Die werden 
dan acuut voor je opgelost. Trouwens over materiaal gesproken. Ons huurfietsen 
waren aluminium TREK racefietsen met een Shimano 105 groep erop en Bontrager 
wieltjes. Heerlijk, soepel schakelende groep, goede velgremmen, licht lopende fietsen, 
stabiel in de afdalingen, vast in de bochten en goed accelererend bij het optrekken. 
Kortom, een fantastische fiets om in deze omgeving op rond te toeren. 

 

Ook niet onvermeld mag blijven, dat we iedere morgen voorzien werden van muesli 
repen, een krentenbol en water en/of dorstlesser. We kwamen dus ook onderweg 
niets te kort.   

Dagritme. 

Elke morgen stond het vertrek gepland voor 10.00 u. Vroeger vertrekken was in maart 
nog geen optie, gezien het feit dat de nachten in Andalusië nog erg koud kunnen zijn. 
In de loop van de morgen, liep t.g.v. de opkomende zon de temperatuur dan wel snel 
op, echter tijdens de eerste afdalende kilometers kon je een bodywarmertje nog goed 



verdragen. Wij spraken af om aan het ontbijt te gaan rond 08.15 uur. Trouwens een 
uitstekend ontbijtbuffet, waar alles wat een fietser nodig heeft, te vinden was.  

Tijdens de tocht gingen we meestal rond de klok van 12.30 uur een lunchpauze 
houden, soms op een terras, soms binnen in een restaurant(je). Een broodje ham/kaas 
of een taartje ging er dan wel in. Na de lunch reden we dan in de regel terug naar 
Ronda, waar we dan tussen 15.00 u en 16.00 u terugkeerden. Vaak trokken we dan 
direct de stad in, om in de zon op een terras, een biertje te gaan drinken, ondertussen 
wat kijkend naar de langslopende (flanerende) mensen in de winkelstraat.  

Zoals al eerder geschreven werden we dan om 19.30 uur in de lobby van het hotel door 
een begeleider opgehaald, om in een restaurant in de stad een hapje te gaan eten. 
Meestal waren we aldaar de eerste gasten, gezien het feit dat Spanjaarden erg laat 
gaan eten (zo tussen 21.00u en 22.00u). Rond die tijd hadden wij het diner dan al 
afgerond en liepen we terug naar ons hotel, soms ons onderweg nog te goed doende 
aan een “loopijsje”. Op onze kamer ging dan meestal het licht uit om 22.30 uur!  

Deelnemers. 

Wij reisden dus met 4 TRAPPERS leden af naar Ronda. De groep werd tijdens de 
tochten nog verder aangevuld met Remco uit Breda. Een uitstekende fietser, zeker 
bergop was hij door ons niet bij te houden. En de eerste 2 dagen hadden we ook nog 
het gezelschap van Ina en Adrie, n.b. afkomstig uit Kapelle/Wemeldinge. Tijdens onze 
allereerste tochtje, kwamen we dit echtpaar tegen. Plotseling werd ons toegeroepen 
“Hé Weumelienge”. Adrie Moelker en Wim van Vossen werden herkent aan hun WMD 
shirts en ’s avonds stonden Ina en Adrie in de lobby van ons hotel om met ons mee te 
gaan eten. Zij bleken vrijdag 15 maart al te zijn gekomen en vertrokken weer op 
woensdag 20 maart, maar zij maakten ook deel uit van de Andalusië Fietsvakantie 
groep van Ger de Heus. Trouwens leuke mensen om mee op te trekken en grote 
bewondering voor Ina, dat zij ook zo ontspannen die intensieve tochten zo simpel 
voltooide. Hulde!! 



 

Bij dezen wil ik dan ook mijn TRAPPERS maatjes bedanken, voor de ontspannen 
sportieve wijze waarop wij met elkaar zijn opgetrokken. Het werd in ware zin des 
woords een vakantie. Heerlijk relaxed. Alles werd geregeld. Niets moest, alles mocht. 
Fijn om zo met elkaar te gaan fietsen. 

Zoals we Wim van Vossen kennen, zo fietste hij ook op de wegen in Andalusië. Soms 
van achteruit langs de groep naar voren schietend, vooral als hij dacht dat hij bijna 
boven was (viel wel eens tegen), soms wat achterblijvend omdat hij op z’n adem had 
getrapt, altijd goed gemutst met de bekende oneliners: “Schoène wegen ier”, “nog een 
lusje deran”, “pik an” en “een steil kreng, zeg”. Dennis, de jonge Nederlandse 
begeleider, las op een avond de teksten die Wim op Strava noteerde hardop voor. En 
zoals we weten stoort Wim zich niet aan het plaatsen van punten, komma’s en 
hoofdletters. Als je dan alles achter elkaar voorleest, klinkt dat lachwekkend. Daarom 
Wim nog maar eens les gegeven in het plaatsen van leestekens. Wel mistte hij zijn 
Nellie en kleinkind heel erg. ’s Morgens voordat hij uit de garage vertrok, zat hij altijd 
nog enige tijd te kijken naar een afbeelding van de kleine op zijn mobiel. “Mooi é” 
mompelde hij dan. 

De kamergenoot van Wim was dit keer André Dek. En dat was niet toevallig zo, want 
André beweerde dat hij ’s nachts wel zou doorslapen, als Wim begon te zagen. Speciaal 
hiervoor had André oordoppen meegebracht, die hij gebruikt bij het bezoeken van 
Grand Prix Formule 1 wedstrijden. De snerpende geluiden van de jankende raceauto 



motoren worden dan nagenoeg volledig weg gefilterd. André dacht hiermee goed 
bewapend te zijn tegen de snurkgeluiden van Wim. Meestal was dat ook wel zo, echter 
één nacht zat er tussen, waarop Wim alle houten onderdelen van kamer had 
doorgezaagd. André zag die volgende ochtend wat bleekjes en vroeg zich af, wat voor 
oordoppen Nellie thuis gebruikte. 

Overigens reed André als een ware bergkoning over de diverse klimmetjes. Langdurig 
staande op de pedalen (oneindig geoefend tijdens spinning) reed hij voor het zicht, 
ontzettend gemakkelijk omhoog. Zelfs slaagde hij er één keer in, om snelle Remco uit 
Breda op zijn waarde te kloppen. Een puike prestatie. Tevens was hij niks te beroerd, 
om bij heftige tegenwind, andere deelnemers wat uit de wind te zetten. Kortom, een 
ontzettend fijne vent om erbij te hebben. 

 

Nog zo’n krachtbonk is natuurlijk Adrie Moelker. Bijna 70 jaar, maar nog altijd still 
going strong. In z’n eigen tempo bedwong hij de soms pittige klimmetjes en hij genoot 
volop van het fantastische landschap rondom hem. Daarnaast genoot hij van de 
activiteiten rondom het fietsen, zoals van het heerlijke eten en drinken, het samen wat 
gaan drinken na de tocht en van het onderlinge samenzijn.  

Zelf genoot ik ook enorm van het fietsen in de bergen en van de bezigheden er 
omheen. Hoewel ik qua postuur niet een lichtgewicht klimmertje ben, zie ik meestal 
wel kans om redelijk omhoog te fietsen. Ik leg dan mijn handen losjes op het stuur en 
dwing mezelf te genieten van de omgevende natuur. Op die manier voel ik mijn 
protesterende benen niet of nauwelijks en kan ik lang een goed tempo volhouden. De 
problemen worden groter als het erg steil wordt. Dit was het geval tijdens de laatste 
tocht, over de laatste 2 klimmetjes naar puerto El Madrono. Mede dankzij de 
inspirerende aanwezigheid van begeleider Danny kwam ik, wel iets later dan anderen, 



toch nog redelijk boven. En gelukkig komt er na elke klim een afdaling en dat is 
eigenlijk meer spek voor mijn bek. Goed op mijn daaltechniek lettend, kan ik dan de 
besten in de afdaling goed volgen. Maar ja, dan heb ik natuurlijk voordeel van mijn 
gewicht!  

Hoogtepunten. 

Deze reis was eigenlijk een aan één schakeling van hoogtepunten. In het verhaal 
hierboven heb ik al verteld over de vergezichten over de landschappen, de aardige 
mensen die we ontmoet hebben, het lekkere eten en drinken, de goede hotel 
accommodatie, de prima begeleiding van Ger de Heus en zijn team, de goede 
huurfietsen, de prima staat van de wegen, het goede weer, kortom het was een 
fietsreis om nooit meer te vergeten. 

Slot. 

Hierbij wil ik Ger de Heus en zijn team (Danny, Eddy, Dennis en Martijn) van harte 
bedanken voor hun inzet om onze fietsvakantie zo geweldig te begeleiden. Ik denk dat 
ik ook namens mijn andere 3 fietsmaatjes spreek, dat ik een weekje fietsen bij 
Andalusië Fietsreizen voor iedereen die een beetje bergop/bergaf kan fietsen, kan 
aanraden. Allen hartelijk dank!!! 

 

Paul van Koeveringe.    

 

               


