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Beste Vreugdestappers, 

In juli hebben we weer flink onze 
wandelschoenen aangetrokken. Maar liefst een 
stijging van 11% in aantal deelnames ten 
opzichte van vorig jaar. Toppers waren de 
Bosuiltocht van de IJsetrippers, de Zomertocht 
van Langdorp en onze eigenste Zomertochten in 
Huldenberg. 
 
Afgelopen maand mochten we 3 nieuwe 
leden verwelkomen: Willy Gielens uit Sterrebeek 
en André Schoonheydt en Maria Rosier uit Sint-
Agatha-Rode. Hiermee komt ons ledenaantal op 
167. Welkom en alvast veel wandelplezier! 
 
Schrijf alvast 22 november in jullie agenda, want 
dan vindt onze jaarlijkse Algemene Vergadering 
plaats.  Meer info zal worden gegeven in de 
volgende Vreugdeklapper. 
 

 

Voorbije activiteiten 

Parcours en organisatie overtroffen opkomst bij onze Zomertochten 

Moest de opkomst rechtevenredig zijn geweest met de vele felicitaties, dan ware onze zalen te klein geweest. De 
weersvoorspellingen, en op de koop toe het weer in grote delen van Brabant, waren gewoon slecht. Daardoor bleef 
ook de opkomst ver onder de verwachtingen. Toch is wat relativering zeker niet misplaatst. Zowat alle 
wandelorganisaties op zondag hadden te kampen met een fel verminderd aantal deelnemers. En een terugblik op 
"Huldenberg 2015" leert ons dat we toen, in gelijkaardige omstandigheden, zelfs met minder dan de helft van nu  
tevreden moesten zijn. 
 
Hoe snel het weer kon keren, bleek al tijdens de voorbereiding. Daar waar het parcours markeren nog in extreme 
hittetemperaturen van boven de 35° gebeurde, was het op zaterdag de beurt aan stortregens die de op te hangen 
borden (alsook de helpers) meteen omdoopte tot "natte eendjes". Bij deze toch een extra bedankje aan de 
"masochisten" die dit voor mekaar brachtten. Een slapeloze nacht en wel 20 maal buienradar bekijken, bracht ons 
dan uiteindelijk bij de start van onze Huldenbergwandeling. 
 
Het plaatselijke weer viel nog mee en werd door de toch opgekomen wandelaars omschreven als "schitterend" 
wandelweer. Meer en meer sijpelden echter de berichten binnen dat er elders in Brabant en omgeving hevige regens 
plaatsvonden. Dit resulteerde tenslotte in een opkomst van 640 deelnemers. Beneden de verwachtingen bij normale 
omstandigheden, maar de toch opgekomen wandelaars waren bij momenten lyrisch over het parcours en de 
organisatie. 
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Vreugdestapster Martine Mertens postte op Facebook: 
"Vandaag zijn we naar Huldenberg geweest, naar onze vrienden de Vreugdestappers. Elzas, Loonbeek, Neerijse, de Doode Bemde 
en een laatste lus in de Vossekouter ... Prachtige wandeling, alleen maar in de natuur. Zeer juiste bepijling, warme ontvangst en 
een mooie pittoreske omloop. Bedankt aan de Vreugdestappers!" 
 
IJsetripper Patrick Vanderstukken schreef op zijn blog: 
"Liep voor de eerste keer de 35 km van de Vreugdestappers en zij deden hun naam alle eer aan. Ben met een heerlijk gevoel 
terug naar Leuven gereisd, dit was echt wel een topper! Wat ook belangrijk is, onze tocht en deze, vanuit dezelfde startlocatie en 
met dezelfde rustposten zijn TOTAAL verschillend, het kan dus." 
 

De talrijk opgekomen medewerkers hadden over het algemeen een relatief rustige dag, maar waren toch weer op 
post en overheerste de leuke sfeer. Ook onze nieuwe startzaal was een schot in de roos. Bij deze nogmaals dank 
vanwege het bestuur aan de (groeiende) opgekomen helpende handen! Zonder jullie géén wandelclub. 
 

Nog een weetje: een toonaangevende wandelclub 
uit Vlaanderen stuurde zelfs een afvaardiging om in 
detail naar onze organisatie te komen kijken. Als 
we als kleine club al als voorbeeld genomen 
worden, mogen we terecht fier zijn. THANKS en 
hopelijk tot op 1 van onze volgende activiteiten! 
 
Deze trouwe wandelaars waren ook weer van de 
partij. Meer foto's zijn te vinden op: 
http://www.vreugdestappers.be/onze-
wandelingen-2/zomertochten-huldenberg/ 

 

 

Komende activiteiten 

Vrijdagwandeling van 16 augustus 2019 

Reeds 27 Vreugdestappers schreven zich in voor de "Vrijdagwandeling van de maand augustus" te Kortenberg. Kom 
je ook graag mee? Wees snel en schrijf je in vóór 9 augustus. Dit kan via onze site:  
http://www.vreugdestappers.be/event/vrijdagwandeling-16-augustus-2019/  
 
Startuur: stipt om 9u30 
Startplaats: GC Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg. 
Afstand: 13.4km - heuvelend 
Rust onderweg: na 10km in Het Pleintje in Everberg 
Lunch achteraf: de Oude Abdij in Kortenberg 
 
Indien je de startplaats niet vindt of iets te laat zal zijn, gelieve Paul Poels (0485/86 94 87) te verwittigen. 
 

Vrijdagwandeling van 27 september 2019 

Op vrijdag 27 september verkennen we als "Vrijdagwandeling van de maand september" de lus Bertem-Winksele-
Meerbeek-Bertem van onze Herfstwandeling in Bertem. Dit biedt de gelegenheid aan alle Vreugdestappers die 
tijdens de Bertemwandeling druk in de weer zullen zijn met een of andere taak om toch de mooiste lus van de 
wandeling te ervaren. Het parcours is zeer gevarieerd. We stappen door velden, weides, bos en de kernen van 
Bertem, Winksele en Meerbeek. 
 

http://www.vreugdestappers.be/onze-wandelingen-2/zomertochten-huldenberg/
http://www.vreugdestappers.be/onze-wandelingen-2/zomertochten-huldenberg/
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We verzamelen bij De Cerkel (Tervuurse Steenweg 164, Bertem) om 8u45. We stappen richting Winksele via Ter 
Klingen, Koeheide, Zwanenberg en IJzerenberg. Vanuit Winksele stappen we richting Meerbeek langs Toverberg, 
Hertwinkel, Bosveld en Vlotgras. Daarna keren we terug naar Bertem via Konnebin en Meilaarsveld. In totaal zo'n 
14km. De wandeling verloopt bijna exclusief op verkeersarme, goed begaanbare en deels verharde bos- en 
landbouwwegen. Zoals je dat mag verwachten in onze streek gaat het wat op en af, maar van grote hoogteverschillen 
is er geenszins sprake. Voor de begeleiding van de wandeling zorgen Denise Van Rompaey en Guy Engelen. 
 
We voorzien korte rustpauzes in Winksele en Meerbeek met een drankje. Op het einde van de wandeling kunnen zij 
die het wensen deelnemen aan de lunch in het Restaurant De Brug in Bertem. De menukaart is in te kijken via 
www.bertembrug.be . We bespreken met het restaurant nog de mogelijkheden voor een lunch aan democratische 
prijzen zodra we meer zicht hebben op het aantal geïnteresseerden. Hierover informeren we jullie nog in de 
volgende Vreugdeklapper. 
 
Indien jullie willen deelnemen aan deze wandeling, gelieve je dan in te schrijven via onze site en mede aan te 
geven of je deelneemt aan de lunch:  
http://www.vreugdestappers.be/event/vrijdagwandeling-september/ 

 

Op wandel in het buitenland 

Op wandel in ... Leysin, Zwitserland (bijdrage door Guy Engelen) 

Van 22/6/2019 tot 1/7/2019 reisden we met 6 Vreugdestappers (vlnr: Danny De Winter, Denise Van Rompaey, Greta 
(Greet) Van Loock, Josette (Joske) Smets, Marie-Rose Deschoenmaker en Guy Engelen) naar Leysin, Zwitserland. 
 

We boekten er een vakantie bij Intersoc tijdens 

een zogenaamde charme-week. De charme-

weken, die feitelijk 8 dagen ter plaatse 

omvatten, houden in dat de vakantie 'enkel-

volwassenen' en 'alles-inclusief' is. Dus: geen 

kinderen onder de vakantiegangers, vol 

pension, en, een grote selectie aan gratis 

dranken tussen 10 en 24 uur. De 

Vreugdestappers die in 2018 mee naar St. 

Moritz reisden, kennen de formule. Over de 

formule en zijn toepassing in Leysin is enkel 

goeds te vertellen: de prijs zat goed, en, de 

sfeer in het Fabiola hotel en bij de 

vakantiegangers was die van een grote gezellige 

familie. De kamers in het Fabiolahotel zijn 

echter afgeleefd. Met name de badkamers zijn 

te klein en niet meer van deze tijd. Maar, vakantie neem je niet in, of omwille van, een badkamer, dus vertoefden 

we zoveel mogelijk buiten de kamer. Onze week was er eentje uit de duizend omwille van het schitterende, zonnige 

en warme weer. We kwamen toe met regen, maar, 's avonds verdwenen de laatste wolken om pas terug te keren 

met donder en bliksem de avond van onze laatste dag. Voor de rest: zon, maar ook temperaturen van om en nabij 

30°C op een hoogte van 1400m. Warm dus. 

Voor hen die de hoogte in willen gaan ligt er boven Leysin een prachtig wandelgebied waarin je gedurende een week 

je zinnen kan verzetten met dagwandelingen van 12-20km. De uitzichten van de toppen op het massief van Les 

Diablerets, de Mont Blanc, de Grand Gombin, het meer van Genève, etc. zijn er adembenemd. Het gebied boven de 

2000m kan je gemakkelijk bereiken met de kabellift vanuit Leysin tot aan La Berneuse. Het gebruik van de kabellift 

http://www.vreugdestappers.be/event/vrijdagwandeling-september/
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maakt deel uit van de Aximo 

vakantiepas en is dus gratis voor de 

Intersoc vakantiegangers. Een 

wandeling van een kleine kilometer 

vanaf het hotel, of een ritje met de 

navettebus, brengt je aan het 

dalstation van de kabellift. In het 

gebied tussen de 1500 en 2330m zijn 

er tal van wandelpaadjes die met rood 

en wit gemarkeerd zijn. Het wandelen 

heeft er iets avontuurlijk omdat de 

paadjes niet echt goed onderhouden 

zijn: ze zijn overgroeid, oneffen, 

bezaaid met keien, door erosie 

weggeslagen, ... Wandelen wordt 

bovendien een beetje klimmen omdat 

de paadjes algemeen erg steil zijn. Tijdens ons verblijf was de sneeuw nog niet geheel gesmolten boven 2000m en 

was het een zaak om her en der in de sneeuw te wandelen. De beklimmingen van de 3 toppen van het plateau (Tour 

d'Aï, Tour de Mayen en Tour de Famelon) gelden deels als Alpijnse routes. Dat betekent dus dat er op bepaalde 

passages gebruik te maken is van kettingen, ladders of andere trappen en balustrades om de hoogte in te kunnen. 

Goede schoenen, tredvastheid, geen last van hoogtevrees en een goede conditie zijn hiervoor aangewezen. 

Met ons zessen ondernamen we een dagwandeling van een 10-tal kilometer in het hoger gelegen massief. We 
vertrokken te voet vanaf het hotel om de kabellift tot de top van La Berneuse (2045m) te nemen. Vandaar wandelden 
we een 200m naar beneden door het skigebied tot aan het Lac d'Aï (1890m) en het Lac de Mayen (1840m). Het 
betreft kleine meertjes in een overigens erg droge en vegetatiearme omgeving. We klommen vervolgens terug een 
150m en staken het door karst ingesneden plateau over tot aan de voet van de Tour de Famelon (1900m). Voor een 
aantal onder ons kwamen er gilletjes bij te pas wanneer er over kloven van 30-50cm breed, maar tot 2m diep gestapt 
moest worden op een sowieso al moeilijk begaanbaar pad. 

 
Op de route, die verloopt op de top van een verticale rotswand, 
zagen we twee watervallen. Feitelijk twee rivieren met hun bron 
in de verticale rotswand. Het gaat om zogenaamde resurgenties: 
rivieren die ondergronds door het kalksteenmassief vloeien en 
via een opening in de rotswand aan de oppervlakte komen. Aan 
de voet van de Famelon vonden we een klein plekje in de 
schaduw voor de picknick. Met het zicht op de top van de Moëlle 
onder ons wandelden we vervolgens een 250m naar beneden 
tot aan het gehucht Le Fer. Het pad is er steil en ligt bezaaid met 
rolkeien. Het afdalen verliep dus omzichtig om valpartijen te 
voorkomen. In het lokale café/restaurant genoten we van een 
frisse pint en veel water om de hitte, het stof en de 
vermoeidheid weg te spoelen. Vanaf Le Fer daalden we verder 
af, eerst langs de steile skipiste en vervolgens de landbouwweg, 
om via de koeien van Les Plans terug in het hotel aan te komen. 
 
Denise en Guy brachten de week bijna uitsluitend door in het hoger gelegen massief. Een zestal wandelingen zijn er 
zeker de moeite waard. Zoals gezegd zijn ze niet van de poes: steil, flinke hoogteverschillen te overwinnen, algemeen 
op minder goed onderhouden bergpaden, nog ondergesneeuwde paden, paden op puinhellingen, en her en der 
korte Alpijnse passages. 
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Op dag 1 (12km) klommen we vanaf het hotel (1400m) via een bosweg/skipiste/MTB-piste tot aan het Lac Mayen 
(1840m) en het nog dichtgevroren en met sneeuw omgeven Lac Segray (2072m). Vanaf het Lac Segray stapten we 
over de kam van Treux (2194m) tot aan de voet van de Tour de Famelon (1900m). Deze route over de kam is lastig 
en gaat voortdurend op en af tussen grote rotspartijen en kloven in het door karst geboetseerde massief. Grote 
delen van de kam lagen nog onder de sneeuw. Klauteren is daarom een juistere term dan stappen. Vanaf de voet 
van de Tour de Famelon daalden we af om via Le Fer (1675m) en Les Plans (1513m) terug te wandelen tot het hotel. 
 
Op dag 2 (17km) namen we de lift tot La Berneuse (2045m) om te dalen tot het Lac d'Aï (1890m), en, vervolgens te 
klimmen tot de pas op 2150m tussen de Tour d'Aï en de Tour de Mayen. Voor de liefhebbers vertrekt er vanuit deze 
pas een Via Ferrata naar de top van de Tour d'Aï (https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/tour-dai-via-
ferrata). Spectaculair om te zien hoe er onder begeleiding van berggidsen schoolkinderen van nauwelijks 12 jaar op 
een verticale wand zo'n honderd meter naar boven klauteren. We hebben zelf niet teveel last van hoogtevrees, 
maar, met je buik plat tegen de rotswand verticaal omhoog klauteren met een gapend gat van ruim 150m achter je 
rug is toch niet bepaald ons ding. Vanaf de pas daalden we steil af op een kam tot de Col de Trompey (1745m). 
Vervolgens wandelden we via les Mandreys (1520m) en Prafandaz (1480m) terug tot het hotel. De route vanaf Col 
de Trompey gaat door een gebied dat door de landbouw verlaten is en dus sterk verwildert. De wandelpaden zijn er 
slecht onderhouden en moeilijk begaanbaar. 
 

Op dag 3 (12km) doen we de beklimming 
van de Tour de Mayen. We nemen 
daarvoor de lift tot La Berneuse. Dalen af 
tot het Lac de Mayen, klimmen tot het Lac 
Segray. Vandaar gaat het steil omhoog tot 
op de top van de Tour de Mayen (2326m). 
De laatste 200m van de klim verlopen in 
de Cheynau de Mayen, de steile vallei 
tussen de Tour d’Aï en de Tour de Mayen. 
Vlak voor de top is er een bijna loodrechte 
steilte van een twintigtal meter te 
overwinnen met behulp van kettingen. 
Met wat kracht in de armen wil dat wel 
lukken. Boven op de top, die overigens 
redelijk vlak is, is er een mooie 
bloemenweide om uit te rusten en te 
picknicken. Het zicht loodrecht naar 

beneden op het Lac de Segray is prachtig maar het doet ook wat duizelen. We dalen af langs dezelfde route tot het 
Lac de Segray. Vandaar dalen we verder af tot Le Moëlle en vervolgen onze weg via de gehuchten Le Fer en Les Plans 
tot aan het hotel. 
 
Op dag 4 (17km) wandelen we langs de verharde weg die achter het hotel omhoog gaat en via de gehuchten Les 
Plans, Vers Bas, Le Cerf, Les Ars, La Badause naar Col de Pierre du Moëlle (1661m). De Col heeft een strategisch 
belang zo mag blijken uit de aanwezigheid van tal van militairen, en oude schietgaten in de rotsen in de pas. Aan de 
andere zijde van de pas ligt een militaire oefenzone. Autoverkeer mag er niet binnen. We rusten even uit bij een 
drankje in het restaurant in de pas. Vervolgens gaan we richting westen en beginnen we de klim naar Les Chaux 
(1842m). Een prachtig landschap ontrolt zich voor ons met op de achtergrond de verticale wanden van de Tour de 
Famelon. We moeten er wel een stevige klim van een 100-tal meter voor over hebben. We wandelen aan de 
oostzijde de Tour de Famelon voorbij: een vertikale falaise van 150m. Mooi, maar het heeft ook iets dreigends. Aan 
de voet van de Tour de Famelon wandelen we naar het Lac de Mayen en dalen vandaar af naar het hotel via de 
bosweg/skipiste/MTB-route die we op dag 1 naar boven hebben gevolgd. 
 
Dag 5 (19km). In het hotel heb ik me een uitdaging laten aanpraten door een doorwinterde Intersoc-Zwitserland-
vakantieganger, namelijk de beklimming van de ‘3 Tours op 1 dag’. Dat is mijn tocht van dag 5. Ik vertrek vanuit het 
hotel en neem de kabellift tot La Berbeuse. Vandaar daal ik af tot aan het Lac d’Aï en begin er de beklimming van de 
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Tour d’Aï. De beklimming geldt als een Alpijnse route. Op bordjes bij aanvang van de klim wordt daarvoor op de 
mogelijke gevaren gewezen. Meteen volgt ook een passage die via kabels, haken en grepen in de rotsen omhoog 
gaat. Maar, het valt best mee. Verder volgen nog stukjes met ladders en balustrades. Het meest bangelijke stuk komt 
naar het einde waar het pad verloopt op de kam en stukjes over te steken zijn waar het pad nauwelijks een 75cm 
breed is met aan weerszijden gapende dieptes van enkele honderden meter. Gelukkig zijn er kabels en metalen 
balustrades om je aan vast te houden. Snel en ook wat onverwacht sta ik dan op de top (2330m) met een prachtig 
zicht 360° rondom. Ik daal snel weer af langs dezelfde route tot aan het Lac d’Aï. Ik vervolg dan de route die we op 
dag 3 al deden om de Tour de Mayen te beklimmen. Op de Tour de Mayen neem ik de tijd voor een picknick vooraleer 
af te dalen tot het Lac Segray. Vandaar volg ik de route die we op dag 1 al deden over de kam van Treux tot aan de 
voet van de Tour de Famelon. Een korte klim van een 50 tal meter brengt me tot op de top van de Tour de Famelon. 
Ook hier komt er een ketting bij te pas om de laatste meters tot de top te overbruggen. Vanaf de Top daal ik af 
richting Le Moëlle en verder Le Fer. Vandaar gaat het via de gekende route via Les Plans naar het hotel. Best een 
vermoeiende dag met meer dan 1500 hoogtemeters. 

 
Op dag 6 (19km) beklimmen we de Pic Chaussy. We zien de top vanaf het hotel in het noordoosten. We nemen de 
auto tot de Col des Mosses. We stallen de auto op de grote parking bij Communs des Mosses (1400m), net voorbij 
de pas. We stappen er op de verharde weg en klimmen gestaag naar de gehuchten Communs de Hongrin (1458m) 
en Pra Cornet (1645m). We lopen hier door prachtige bloemenweides en tussen in het landschap verspreid gelegen 
landbouwbedrijven. Vanaf Pra Cornet gaat het steiler omhoog langs een wandelpad tot het mooie en visrijke Lac 
Lioson (1848m). We rusten er even uit bij een drankje aan de bar/restaurant. Vanaf het meer begint de finale en 
steile klim naar de Pic Chaussy (2351m). Naarmate we de top naderen is het pad meer en meer verborgen door de 
resterende sneeuw en is het een zaak om door de sneeuw te waden of een alternatieve route te zoeken. De top is 
de klim meer dan waard. Er is een prachtig zicht rondom, en, twee oriëntatietafels die uitleg verschaffen bij de 
pieken die we voor ons zien. Het zicht op ondermeer de Mont Blanc, Grand Combin, Dent Blanche, …, is er 
spectaculair. We dalen af langs een alternatieve, maar erg steile route die direct naar het noorden leidt en via de 
gehuchten Vers les Lacs, Lioson d’en Bas en Commun de l’Hongrin ons terug tot bij onze auto brengt. 

 
Voor onze wandelingen maakten we gebruik van de online topografische kaart van Zwitserland die te raadplegen is 
op de site van de Zwitserse confederatie (https://map.geo.admin.ch/). Deze kaart is van uitstekende kwaliteit en 
actueel. In overlay is het mogelijk het netwerk van Zwitserse wandelpaden te visualiseren. 
  
Besluit. We kijken terug op een mooie vakantie in Leysin. We waren in goed gezelschap van zes Vreugdestappers en 
hebben samen genoten van wandelingen, maaltijden, drankjes en avondanimatie die werd aangeboden. Meer nog, 
van de babbels gedurende de heerlijke avonden op het grote zonneterras van het Fabiola hotel. Zijn ligging op een 
steile bergflank maakt Leysin tot een uitdagend wandelgebied. Voor vakanties tot een week valt er genoeg te 
beleven voor de geoefende wandelaar in het hoger gelegen massief. Voor langere vakanties is voor hen een auto 
noodzakelijk om de nabijgelegen wandelgebieden op te zoeken. Voor wandelaars die zich pas echt in hun sas voelen 
bij hoogtes boven de 3000m zijn langere autoritten noodzakelijk. Voor wandelaars die wat slechter te been zijn of 
zich niet op hun gemak voelen op oneffen bergpaadjes zijn er minder mogelijkheden. Het wandelen beperkt zich 
dan tot het stappen van gehucht tot gehucht op geasfalteerde of semi-verharde wegen die desalniettemin flink op 
en af gaan. 
 
Voor meer informatie over het verblijf in Leysin, de uitstappen en wandelingen kan je steeds terecht bij de 6 
Vreugdestappers vernoemd in de tekst. Voor gedetailleerde informatie en kaarten met betrekking tot de beschreven 
routes in het massief kan je contact opnemen met Guy Engelen (guy.engelen@skynet.be). 

 

Op wandel in ... De Azoren - bijdrage door Paul Poels 

Het is al een tijdje geleden (2011), maar onze reis naar de Azoren heeft nog steeds een diepe indruk nagelaten. We 
hadden al een paar Canarische eilanden bezocht, en ook de levada's op Madeira bewandeld... maar geen actief 
vulkanisme ontdekt. De Azoren zijn net iets anders: een warm maar vochtig klimaat met een lekker ruikende flora. 
Je waande je soms in een parfumeriewinkel midden in de natuur. 

mailto:guy.engelen@skynet.be
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De Azoren is een eilandengroep midden in de Atlantische oceaan. Sao Miguel is het hoofdeiland. In de hoofdstad 
Ponta Delgada komen de meeste vluchten toe vanuit Portugal. Hier verbleven we de eerste dagen. We bezochten 
de kratermeren van Sete Cidades in het westen en Furnas in het oosten. Daar wordt in de heetwaterbronnen nog 
maïs gekookte voor de toeristen, en ook cozido: een stoofpotje van plaatselijke groenten en vlees, inclusief 
zwavelgeur- en smaak. Alle verplaatsingen hebben we hier gedaan met het openbaar vervoer. Het is puzzelen met 
de uren van de bussen, maar de meeste bezienswaardigheden zijn wel bereikbaar. Voor een comfortabel bezoek 
aan de andere eilanden is - helaas - een huurwagen noodzakelijk. 
 
De plaatselijke vliegtuigmaatschappij SATA bracht ons vandaar naar Pico, het eiland met de hoogste top van 
Portugal: de (slapende) vulkaan met dezelfde naam: ... daar wilden we absoluut bovenop staan. De wandeling start 
aan het Casa da Montanha - eveneens ingang van het nationaal park. Na (betalende) registratie krijg je hier een soort 
gps tracker mee voor "als het misloopt". Je wordt ook aangemaand om de 48 palen te volgen die her en der op de 
geïmproviseerde route in de grond zijn geklopt op weg naar de top. De weg is steil. Het is net niet alpijns klimmen 
op de gestolde lavavelden. Maar het winderige uitzicht op de top is buitenaards mooi. 's Anderendaags nog een 
wandeling gemaakt naar de beroemde druiventerrassen, waaruit de Verdelho wijnen worden gemaakt. 
 
De volgende oversteek gebeurde per boot: van Pico naar Horta. In de haven van Faial bevindt zich het beroemdste 
café van de Azoren: Peter's Café. Zeilers die van Europa naar Amerika varen maken meestal een tussenstop op Horta 
en komen hier straffe verhalen vertellen en zichzelf wat moet indrinken! De indrukwekkende Caldeira - een 
ingevallen vulkaankrater - kan je helemaal rondwandelen. Dat je hier op de scheiding zit tussen twee aardplaten 
wordt heel duidelijk in Capelinhos. Dit is een stukje aarde aan de westkant van het eiland van amper 50 jaar oud. Je 
waant je hier op de maan. Het bezoekerscentrum is de moeite waard. Hier beeft de aarde nog regelmatig met de 
nodige schade. 

 

 

Opnieuw het vliegtuig op; richting Terceira. Angra do Heroismo is de hoofdstad van het eiland en beschermd 
werelderfgoed. Vanuit de lucht lijkt het eiand een hoed op te hebben. Alleen de kuststrook ligt niet onder de wolken. 
Er zijn plaatsen waar er bijna permanent een regenboog te zien is. We zijn hier wel niet in Spanje, maar Terceira 
heeft een paar dorpjes waar er aan stierengevechten wordt gedaan. Centraal op het eiland vind je de Algar do 
Carvão: een kraterpijp waarin je kan afdalen, 100m diep, via trappen. In deze schacht heeft ooit gloeiend hete lava 
gestroomd. Je waant je echt in het binnenste van de aarde. 
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Onze laatste binnenlandse vlucht ging terug naar het hoofdeiland Sao Miguel. De laatste dag bezochten we een 
theeplantage en het mooie Logao do Fogo. We vertrokken op 1 september en kwamen terug op 15 september. We 
bezochten vier van de negen (bewoonde) eilanden. We hebben de volledige reis zelf geboekt via internet (hotels, 
vluchten en huurwagens). Beelden zeggen meer dan woorden: hier de link naar de videomontage van de reis. 
 
Tip voor de geïnteresseerde gps gebruiker: indien je in Google Earth onder "lagen" "Galerij" aanvinkt        
(https://www.google.be/earth/download/gep/agree.html) en naar de Azoren inzoemt, dan worden de Wikiloc 
wandeltracks zichtbaar. Deze kan je dan eerst bewaren en daarna inladen in je (Garmin)gps via BaseCamp. Alle gpx-
tracks van onze wandelingen zijn beschikbaar. Stuur mij een email (paul.poels@telenet.be) en ik bezorg je de zip 
met alle tracks. 
 
 
 
 

 


