VERSLAG MANDELTREK

3 dagen wandelen in Spanje waarbij 41 km werd afgelegd in 23u.
Dag 1: 10.3 km in 07u42 (min 338m, max 1394m)
Dag 2: 18.0 km in 08u28 (min 500m, max 1410m)
Dag 3: 12.7 km in 06u51 (min 319m, max 969m)
Samen met onze drie aspi’s en twaalf leiders vertrokken we naar Catalonië. Specifiek
gingen we naar de Spaanse dorpjes Maçanet De Cabrenys en Tapis. Speciaal aan deze
trektocht is dat het een gps-geleide tocht was. Het was een gevarieerde tocht met
veel beklimmingen en afdalingen. De eerste dag moesten we gemiddeld 20% stijgen.
Dat hebben we geweten. Onze paden liepen door bossen, steile bergpaadjes en
rotsen. De bossen werden afgewisseld met duizelingwekkende uitzichten. Waaronder
de berg Le Canigou te zien is. De eerste bergen van de Pyreneeën beginnen vanaf de
Middelandse Zee. Dit maakte al het wandelen, zweten en afzien meer dan waard. We
genoten met volle teugen en lieten geen enkel moment onbenut toch ook een beetje
van de toch te genieten. Uitzonderlijk was de geit ‘Lullemutste’ die zes uur lang met
ons heeft meegewandeld. We hebben terug een ervaring voor ons leven opgedaan.
Hier volgen enkele weetjes, de een al wat duidelijker dan de ander:


Charline en Berre ebn gevrijt (‘t schijnt)



Bolle eeft Backere aangerand



Pieter-Jan miste zijn mama, gekend als ‘moeke chiro’



Backere eur haar wa vettig en haar ‘gat’ begon na een tijdje pijn te doen



Suzie eit meerdere tentjes van dichtbij gezien (3 om precies te zijn)



Blomme en Jolene zijn getrouwd int kapelleke, Tommy was paster



Café Fagot (25 jaar) zwaaide onze (gevuld met vruchtensapjes) trekkers uit,



Geitje Lullemutste of Carlu wandelde een tijdje met ons mee



Het bovenzeil van de tent van Twone, Q en Berre waait weg. Berre slaapt,
Twone vind dat niet belangrijk en Q moet het mannenwerk uitvoeren.



Charlie leert het begrip flauwte van dichtbij kennen



5 spugerkes,



Vers water gevonden in een kapelleke als het nood het hoogst was (toeval, PJ?)



Zakdoekje leggen spelen in de Bergen



Berre zette na wandelen op sliffers de nieuwe trent, gameboyen tussen de
bergen.

Als laatst geven we jullie enkele sfeerbeelden, om jullie nog meer te verbazen van de
uitzonderlijke natuur en leuke momenten. Voor nog meer vertier en mooie uitzichten
kan je terecht op onze chirosite:

