Weg naar
Compostella
met Stijn Margodt, directeur VBS De Boomhut

In september lijkt de grote vakantie alweer een hele poos
achter ons te liggen. Gelukkig helpt het reisverhaal van Stijn
Margodt, directeur van Basisschool De Boomhut, ons het
zomergevoel wat langer vast te houden. Hij fietste samen met
kompaan Koen bepakt en gezakt van Lichtervelde tot in
Santiago de Compostella in het verre noordwesten van
Spanje. Een pelgrimstocht die goed is voor 23 fietsdagen of
2300 kilometer. Helemaal in lijn met die fantastische prestatie
fietsten wij de volle 6 km van Torhout Centrum tot aan De
Boomhut in Sint-Henricus om zijn ervaringen op te tekenen.

Ons doel was om
2400 euro te verzamelen
voor de Diabetes Liga.
We zaten al aan ons doel
nog voor we vertrokken.

Hoe kom je ‘in godsnaam’ op het idee om tot in Santiago te fietsen?
Stijn: “Het was niet zozeer God die me inspireerde, maar wel Arnout
Hauben. De tv-maker die naam maakte met reisprogramma’s zoals ‘Rond
de Noordzee’, ‘Dwars door de Middellandse Zee’ en uiteraard ook ‘Ten
Oorlog 1 en 2’. Heel wat jaren geleden maakte hij ‘Weg naar
Compostella’, waarin hij verslag uitbracht van zijn avontuurlijke voettocht
naar het Spaanse bedevaartsoord. Dat raakte me diep en ik bleef er over
babbelen thuis, maar het werd nooit concreet. Later kreeg ik als loper last
van de knie waardoor ik steeds meer begon te fietsen. Toen rijpte het
idee om het met de fiets te doen, wat me een pak haalbaarder leek. Mijn
vrouw gaf me het finale zetje om ervoor te gaan in het jaar dat ik veertig
zou worden. Vandaar dus … (lacht).”
We wensen je alvast een prettige verjaardag toe! Het lijkt ons
echter logisch dat er nog een hele weg te gaan is tussen het opdoen
van een idee en daadwerkelijk vertrekken?
Stijn: “Dat klopt. Ik vertelde aan vrienden over mijn plannen. Tijdens een
wandelweekend kreeg ik meteen reactie van mijn maat Koen.
Aanvankelijk dacht ik het alleen te doen, maar vanaf dat moment groeide
het idee om met twee te fietsen. Daarna startte het echt: boeken lezen
van voorgangers, informatie zoeken over het religieuze aspect van de
tocht, de route uittekenen, lijstjes aanleggen van benodigdheden, lid
worden van de Compostella-genootschap, een goeie fiets zoeken, wat in
coronatijden niet simpel was … en trainen uiteraard.”

5

Jullie volgden een spartaans trainingsregime?
Stijn: “Dat is veel gezegd, maar ik fietste vooraf toch een paar
duizend kilometer op de fiets waarop het allemaal moest gebeuren:
de Canyon Grizl, een gravel- en trekfiets. We schreven allerlei
merken aan met ons verhaal, maar enkel Canyon reageerde
enthousiast met een korting in ruil voor een post op hun website. De
fiets kwam toe in maart en in het pinksterweekend hielden we een
generale repetitie door helemaal gepakt zoals het hoort door
Antwerpen en Limburg te fietsen.”
Uiteindelijk beslisten jullie de tocht te koppelen aan
het goede doel?
Stijn: “Klopt. We kennen allebei gezinnen met een kindje dat
suikerziekte heeft. De Diabetes Liga mist nog wat naamsbekendheid.
Ons doel was om 2400 euro in te zamelen, wat evenveel is als het
aantal kilometer dat we moesten afmalen. Onze blogberichten
gingen als een lopend vuurtje rond. We zaten al aan ons doel nog
voor we vertrokken. Zo strandden we uiteindelijk op 3878 euro.”

Over naar het fietsen zelf dan.
Neem ons eens mee op jullie tocht.
Stijn: “Dat is eigenlijk best moeilijk. Er gebeurt zoveel tijdens zo’n
onderneming dat je achteraf moeilijk kan uitleggen hoe het geweest
is. Het was in elk geval een mijlpaal in ons leven. We hebben zoveel
interessante en eigenaardige mensen ontmoet. Pelgrims kan je
sowieso makkelijk herkennen aan de schelp op de rugzak. Het
leverde ons heel wat ‘Arnout Hauben-momentjes’ op zoals wij het
noemen. Momenten van spontane babbels dus. Zo was er de
Hollandse, Marion, die we in Dax tegenkwamen toen we een stempel
haalden (Pelgrims verzamelen onderweg stempels in winkeltjes,
stadsloketten, cafés … om te bewijzen dat ze de tocht effectief
maakten. Stijns eerste stempel haalde hij al in Lichtervelde, nvdr)

We hebben wel vaak op het
punt gestaan om onszelf
wat meer luxe te gunnen,
maar uiteindelijk wil je
vooral ‘een pelgrim’ zijn.”

We wisselden wat snoep en fruit uit en wensten elkaar een prettige tocht.
De dag erna zagen we elkaar toevallig opnieuw waarna een hartelijke
begroeting volgde. Samen fietsen wilde ze niet om zich niet op te jagen.
Wel, vanaf dan zagen we elkaar tien dagen na mekaar zonder af te
spreken. Zelfs op de gekste plaatsen en buiten de voorziene route.
Plotseling dook ze overal op. Heel vreemd want zij sliep in luxueuzere
hotels omdat ze twee nieuwe heupen heeft en een slechte fiets terwijl wij
de slaapzalen verkozen van de albergues (goedkopere herbergen op de
camino, nvdr). De laatste dagen verloren we elkaar alsnog uit het oog tot
… in Compostella zelf. We hebben haar een dag na onze aankomst aan
de Kathedraal opgewacht. Wat een fantastische dame! We hebben nog
steeds contact.”
Maar dat was niet de enige vreemde vogel?
Stijn: “Helemaal niet. De zotste van allemaal was misschien wel de
Braziliaan Iby. Die was z’n wandeltocht in Saint-Jean-Pied-de-Port in de
Franse Pyreneeën gestart op … crocs, wat natuurlijk nooit kan lukken.
Zelfs de beste bottines gaan kapot op de rotsige ondergrond. Wij zagen
hem dan ook zitten in de ruïne van een kathedraal. Hij had een fiets
gehuurd want z’n voeten waren helemaal kapot. De dag nadien kwamen
we hem weer tegen met z’n crocs op de fiets. We aten samen, dronken
wat bier en hij vertelde dat hij ook op z’n trouwdag crocs droeg. Dat kon
hij bewijzen met een foto. Verder maakte hij ons wijs dat hij eigenlijk aan
het werk was op dat moment, maar alles vanop afstand kon regelen.

Omdat hij z’n gehuurde fiets in Leon moest teruggeven, dachten we
hem nadien nooit meer te zien omdat hij achterop lag. Maar kijk, een
paar dagen later dook hij weer op in dezelfde albergue waar wij
zouden slapen. In een stad waar er wel tien albergues zijn. Wat is de
kans dat je mekaar zo vaak spontaan tegen het lijf loopt? Hij was er
de voeten van een meisje aan het masseren. Blijkbaar had hij een
stuk van de camino met de bus afgelegd om z’n voeten wat extra
rust te geven. We wilden nog iets eten met hem, maar hij had alweer
heel veel vrienden gemaakt en was grote sier aan het maken in bloot
bovenlijf aan een grote tafel. ’s Ochtends had hij een grote kater,
maar ’s avonds dook hij weer op. Uiteindelijk kwam hij wel veel later
in Santiago aan (lacht).”
Hoe gaat het er aan toe in zo’n albergue?
Stijn: “Dat is heel speciaal. Zeker de slaapzalen. Je slaapt er samen
met een grote hoop andere pelgrims van allerlei pluimage. Je moet
een knop omdraaien: watjes in de oren en wegdromen. Wist je dat
dat er in die zalen nooit iets gestolen wordt? We hebben wel vaak
op het punt gestaan om onszelf wat meer luxe te gunnen, maar
uiteindelijk wil je vooral ‘een pelgrim’ zijn.”

Hebben jullie zwaar afgezien onderweg?

Hoe was het om in Compostella te arriveren?

Stijn: “Fysiek zijn de eerste dagen de moeilijkste.
Daarna kom je in een ritme en kun je alles aan.
Mentaal is het stuk in de Franse Landes niet
makkelijk door de eentonige kilometers. Uiteindelijk
fietsten we na Compostella nog door tot aan de
zee. Dat waren de zwaarste dagen want je doel is
ondertussen bereikt en je komt geen gelijkgezinden
meer tegen. Dan is het aftellen. Verder was het af
en toe ook erg warm.”

Stijn: “Eerlijk gezegd, we hadden er meer van
verwacht. Er was op dat moment een betoging
aan de gang aan de beroemde kathedraal. We
hoorden al van ver veel lawaai en dachten aan
een welkomstcomité, maar dat was het dus niet
(lacht).”

Alles komt steeds goed.
Dat kan je meenemen naar
het dagelijks leven. Laat je
niet enerveren door zaken
die je niet in de hand hebt.

“De iconische passage op de berg Cruz de Ferro, het
hoogste punt van de pelgrimstocht, was trouwens ook
zo. Op de top kan je ‘jouw lasten’ achter laten in de
vorm van stenen aan het kruis. Ik had Koen gelost en
was er als eerste. Ik was behoorlijk emotioneel en
alleen. Toen kwam Koen toe. We lieten mekaar gerust
in alle stilte. Tot er een bus zogenaamde
‘Compostella-toeristen’ landde. Zij doorbraken de
magie van de pelgrims. Eigenlijk zijn de meest
onverwachte momenten de mooiste: een mooi
landschap dat je niet zag aankomen, een Arnoutmomentje, diepgaande gesprekken tussen Koen en ik
…”

We konden jullie reiservaringen volgen in een blog. Die werd trouwens erg
gretig gelezen?

Lees het volledige
fietsavontuur van
Stijn op zijn blog.

Stijn: “Inderdaad, we waren sowieso van plan om iedere dag iets te posten. Dat kost
natuurlijk wel energie, maar hoe meer reacties er kwamen, hoe leuker het werd.
Gaandeweg koppelden we onze ritverslagen aan toepasselijke titels van liedjes. Tot
we enorm veel suggesties kregen van onze lezers. Dat is leuk natuurlijk, het gaf ons
gespreksonderwerpen, maar we zijn daarmee dan gestopt. We merkten dat we
begonnen te fietsen in functie van de blog.”
Wat zal je nu onthouden van de hele onderneming?
Stijn: “Dat is geen makkelijke vraag. Op zo’n tocht moet je constant loslaten. Je moet
vertrouwen op het toeval. Alles komt steeds goed. Dat kan je meenemen naar het
dagelijks leven. Laat je niet enerveren door zaken die je niet in de hand hebt. Maar of
dat zo makkelijk zal zijn? De meesten zeggen dat het lukt tot je twee maanden thuis
bent. De reis onthoud je, maar de sfeer die er rond hangt niet.”
Heb je nog plannen?
Stijn: “Nog niet meteen. Het is allemaal nog wat te recent. Maar ik heb nu alle
materiaal dus wellicht gebruik ik het vroeg of laat nog wel eens.”
Hou ons dan zeker op de hoogte!

