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DAG 1: HET WEER ZIT NIET ALTIJD MEE
“We zijn van start gegaan, en hoe!” Jeanne en Astrid hebben de reizigers 

in de voorgaande week enthousiast gemaakt door elke dag een foto te 

sturen van het mooie weer op Fuerteventura. Toch weet niemand van 

tevoren wat verwacht kan worden, want een zware Calima is op komst. 

De weerberichten waarschuwen voor zeer slechte luchtkwaliteit en er 

wordt geadviseerd om binnen te blijven. Het eiland is in de ban van een 

zandstorm vanaf Marokko. “En toch gaan wij er met onze groep op uit.”

Vanwege het weer kan het oorspronkelijke plan niet doorgaan. “We 

zouden met een bootje naar Los Lobos gaan om daar de eerste etappe 

van de GR131 te lopen, maar alle boten blijven aan wal vanwege de 

stevige wind.” De groep loopt als alternatief de vulkaan Hondo op, 

een tiental kilometers van Corralejo vandaan in het plaatsje Lajares. 

Bovenop de vulkaan waait de wind flink. Vasthoudend aan het hekwerk 

probeert de groep te luisteren naar wat Michel, een kenner van het 

eiland, te vertellen heeft. Via de kust loopt de groep 8 kilometer terug 

naar Corralejo. “Hoe wij eruitzien na deze tocht? Heel Marokko zit op 

ons, in onze haren, neuzen en oren.”

DAG 2: NA DRIE JAAR EINDELIJK REGEN OP 
FUERTEVENTURA
Na de hevige wind en stof van gisteren, is er vannacht regen gevallen. 

Michel laat weten dat de groep moet genieten van deze dag, aangezien 

het eiland al drie jaar zit te wachten op regen. De regen en de wind 

trotserend gaat de groep op weg om hun eerste etappe van de GR131 te 

lopen. 

Helemaal doorweekt komt de groep aan bij de lunch. Of dit een mooie 

eerste etappe is van de GR131 met regen, hagel, harde wind en kou? 

“Toch wel, ondanks dat we moeten lopen in deze omstandigheden, is het 

de moeite waard.” 

Na de lunch vervolgt de tocht naar Villaverde met af en toe een 

overtrekkende bui. Tussen de vulkanen met groen gekleurde mossen 
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WANDELEN OP FUERTEVENTURA 
MET JEANNE EN ASTRID VAN 
CANARY-HIKING

De groep tijdens de tiendaagse tocht over Fuerteventura

160 KM OVER HET EILAND TIJDENS DE GR131

Vorige maand gingen Jeanne en Astrid van Canary-Hiking na alle coronaperikelen van start 

met hun eerste groepsreis op Fuerteventura, de GR131-wandeltocht. Met een groep van zes 

enthousiaste deelnemers liepen zij in tien dagen een tocht van 160 kilometer van Noord- 

naar Zuid-Fuerteventura. Jeanne en Astrid doen in Reisbizz Magazine verslag van de reis.
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is het net of je je waant in oude Ierse landschappen. Na 24 km 

lopen en af en toe een zonnetje komt de groep via Molinos 

aan in Villaverde. “Ondanks de kou en regen heeft iedereen het 

mooie beeld van de eerste etappe wel kunnen zien. De vulkanen, 

de groenkleurige mossen en de smalle oude paadjes die ons 

brachten naar Villaverde.”

DAG 3: MET JE KOP IN DE WIND
Vandaag staat een tocht van 20 km op de planning naar Tefía. 

Volop aangekleed tegen het regenachtige en koude weer vertrekt 

de groep voor de laatste vlakke etappe. 

Het weer begint steeds meer op te klaren. Het zonnetje komt 

tevoorschijn en de wolken trekken weg. De koude zware wind is 

de enige spelbreker van deze tocht. Inmiddels is het gebergte te 

zien dat morgen getrotseerd gaat worden richting Betancuria. 

Verwaaid en moe van het continu tegen de wind in lopen, is het 

eindpunt van vandaag bereikt. De moeheid door deze tocht is van 

de gezichten af te lezen. 

Veel regen op dag 2
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DAG 4: WEER EEN DAG VOL WIND
Calima nummer 2 heeft zich gemeld op het eiland. “Wind, wind en 

nog eens wind.”

Met totale beschutting, dikke truien en mutsen begint de tocht. “Ik 

weet niet waar we dit mee kunnen vergelijken, maar zeker niet met 

de Canarische Eilanden, waar iedereen zongebruind van terugkomt.”

Vandaag staat er een tocht met verschillende gezichten op de 

planning, van Tefía naar Betancuria. De woestijn van Tefía, de saaie 

stukken van aangelegde woningen en nietszeggende straatjes, en 

de eerste serieuze korte beklimming naar de top van vandaag die op 

ongeveer 600 meter ligt.

Jeanne vindt het ondanks de calima toch leuk om weer te mogen 

lopen op het eiland. “Zo loop je de GR131 in 40 graden zonder een 

zucht wind, en zo loop je deze tocht en moet je jezelf vasthouden 

aan je eigen stokken. Het blijft mooi!”

DAG 5: OP NAAR PAJARA
De tocht begint op een koude ochtend, maar eindigt in t-shirt 

zonder mouwen. De depressie van afgelopen week maakt plaats 

voor het normale klimaat op Fuerteventura. Vanuit Betancuria 

vervolgt de trip naar Pajara, met een paar beklimmingen 

op het programma. Het enige bos(je) van Fuerteventura 

wordt doorstoken om zo via een mooie vallei richting 

Vega de Río Palmas te gaan. Na de lunch wordt de tocht 

vervolgd met een beklimming in het ruige gebergte 

richting Pajara. 

DAG 6: KONINGSETAPPE VAN DE GR131
En dan is het zover. De Koningsetappe van deze tocht 

over Fuerteventura. Vanaf Pajara door het Cardón-

massief naar La Pared. “Heel indrukwekkend als je door 

dit desolate gedeelte loopt. Hoe groot een mens zich ook 

voelt, hier voel je je echt een deeltje van de natuur.”

Ieder klimt op zijn eigen tempo naar de top van dit 

eerste stuk. Wederom is de wind de spelbreker. Er kan 

niet normaal over de toppen gelopen worden zonder 

gefocust te zijn. Een mobieltje vasthouden om foto’s te 

maken moet zeker met twee handen gebeuren. 

Na de beklimming komt de afdaling naar de koffiestop, 

Cardón. Daarna begint het tweede gedeelte, het saaie 

stuk van 12 km naar de kust van La Pared. Pijnlijke voeten 

en vermoeidheid zijn aanwezig op het laatste stuk. “Maar 

wat fijn als je in eens La Pared bereikt en in onze mooie 

accommodatie aankomt!”

DAG 7: EÉN VAN DE MOOISTE STRANDEN VAN 
DE CANARISCHE EILANDEN
Op dag nummer 7 loopt de groep van west naar oost 

naar het hotel op het strand, met een rustdag in het 

vooruitzicht. 

Maar het blijkt dat iedereen toch wel moe is. Zelfs de 

korte afstand van deze dag is eigenlijk al te veel. Door 

het losse zand wordt uiteindelijk Costa Calma bereikt, om 

vervolgens morgen te gaan genieten van een vrije dag. 

Inmiddels heeft de groep ongeveer 100 kilometer 
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Dag 3: Op weg naar Tefía Beschut op pad tegen de wind in op dag 4

Van Betancuria naar Pajara op dag 5

Op de zesde dag brak de Koningsetappe aan
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afgelegd. “Op het prachtige schiereiland Jandia, met wit zand, 

een mooie azuurblauwe zee en één van de mooiste stranden van 

de Canarische Eilanden, kan iedereen genieten van een beetje 

welverdiende rust in een luxe hotel.”

Ook trouwe hond Kyra loopt mee met de groep. Ze paradeert van 

links naar rechts en coördineert zodra de groep uit elkaar valt. 

DAG 8: WELVERDIEND DAGJE RUST
Iedereen is aan deze rustdag toe. “En hoe mooi is het om op deze 

prachtige plek te mogen zijn.”

DAG 9: WINDSTIL!
Een frisse nieuwe dag vandaag. Het zonnetje verschijnt al vroeg 

en vooral het goede nieuws: het is windstil vandaag! Met een 

strandwandeling van 18 km gaan de schoenen al vlug uit en gaat 

de groep op blote voeten verder om alle obstakels te passeren. 

“Het witgele zand van het strand van Jandia, de kalme zee, 

de warmte en de zon zorgen ervoor dat iedereen in een soort 

vakantiestemming terecht is gekomen. Maar met de kilometers van 

de afgelopen dagen in de benen, is de groep ondanks de rustdag 

toch nog moe en is ook deze tocht over het strand erg pittig.”

Na de 18 kilometer komt de groep al vroeg in de middag aan in 

Morro Jable. Dat betekent een stukje vrije tijd na de wandeling. 

Voor de ene het juiste moment om naar het strand te gaan, voor 

de ander om wat te gaan eten met een flesje wijn. Ieder gaat 

zijn eigen weg, voordat de groep morgen de laatste etappe gaat 

lopen.

DAG 10: HET PAST ZO MOOI IN ELKAAR!
Na tien dagen lopen is het zuidelijke eindpunt bereikt van de 

wandeltocht over Fuerteventura: Punta de Jandia. Een tocht van 

maar liefst 160 kilometer, waarin de eerste paar dagen regen, 

hagel, harde wind en vooral de kou aanwezig waren. De laatste 

dagen is het weer hersteld naar de normen van de Canarische 

Eilanden, zodat iedereen die zomerse outfit eindelijk aan kan 

trekken. 

Jeanne en Astrid kijken terug op een mooie, gevarieerde 

wandeltocht. “Ieder liep de tocht op zijn of haar eigen manier. 

Soms kletsend en soms in de eigen gedachten verzonken. Ook 

serieuze onderwerpen kwamen ter sprake. Meerdere keren 

hebben we allemaal een traan gelaten bij het vertellen van 

meegemaakt leed. Maar vandaag was iedereen blij en dankbaar 

voor deze speciale belevenis met deze mooie groep bijzondere 

mensen. Moe en voldaan dat ze de hele tocht goed hebben 

gelopen. Het paste allemaal zo mooi in elkaar!”  
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Hond Kyra houdt de groep bij elkaar

Op dag 9 een strandwandeling met enkele obstakels


