
Dinsdag 24-06-1997.

Het weer is redelijk, er is ook af en toe wat
zon. 
De afstand Van St. Davids naar
Aberysthwyth heb ik  gisteren al voor meer
dan de helft afgelegd. Ik kom eerst in
Aberaeron.
Met een klein vriendelijk haventje. 
Er is wat toerisme. Aan de haven bezoek 
ik een restaurant, snackbar en 
ontspanningshal alles onder één dak.
Ik neem koffie en eet wat. Appelgebak, zoals
ik in Nederland zou bestellen, zie je eigenlijk
niet. 
Ik pak de draad weer op en verlaat het binnenhaventje. Ik kom via de, enigszins saaie, A-road 
487 vrij vlot in het voorgebied van Aberystwyth. Daar neem ik al meteen een afslag naar de 
camping, die met een bordje wordt aangegeven. Dan ben ik mijn tent en de fietstassen kwijt. 
Dat is prettig als je dat alvast voor elkaar hebt. Je hebt dan je handen vrij bij het rondkijken en
je voelt geen onrust over het zoeken naar een camping.
Ik ben op  ''Midfield Holiday and Residential park'', Southgate Aberysthwyth. 
Kosten 4 pond en de camping is netter dan die vanmorgen in Aberport. 
Ik ben weer tevreden. Uiteindelijk is het nog een afdaling van een km. of drie, voor je in 
Aberysthwyth bent.  Een afdaling, dus op de terugweg uit de stad weer even klimmen....   

Informatie Aberysthwyth.
 
Aberystwyth, aantal inwoners: 12000.  Founded by Edward I around 1277.
De rivieren Ystwyth en Rheidol monden hier in zee.
University College of Wales.(1872).
National Library of Wales,( the Black book of Carmarthen, het oudste manuscript in het Welsh - 12e eeuw).
Aberysthwyth is een badplaats met pensions aan de boulevard uit het begin van de 20ste eeuw.
The Cliff Railway met spectaculaire uitzichten, Vertrekt dagelijks om de paar minuten. Kosten voor een 
retour ongeveer 2 pond. De langste electrische "cliff railway" in Engeland, Gaat van ''the promenade to 
the top of Constitution hill"
The Vale of: Rheidol railway, tour of 11 3/4 miles, dat is een stoomtreintje naar "Devil's bridge. Daarna 
voert een wandeling naar de Middle bridge 1708, en lower bridge, 12e eeuw. Deze laatste zou door de 
duivel gebouwd zijn.

Ik zoek het postkantoor op en vraag naar
mijn ''poste restante'' pakket. Eerder heb ik 
dit vanuit Bletchingdon (Oxford) hier 
naartoe gezonden: 
''Poste Restante headoffice Aberystwyth'' . 
Ik wordt verwezen naar de achterkant van
het gebouw. In het ''magazijn'' is het echter
niet en ik mag weer voor naar de balie, waar
het snel tevoorschijn komt nu ze weten dat
het er moet zijn. 
Ik heb weer een radio en een paar afgetrapte
sandalen en nog het een en ander, dat ik niet
heb hoeven meeslepen op de fiets. 



Waaronder een verchroomd spiegeltje voor op het stuur...
Zo'n 500 km. zonder, die ongeveer 5 kg. Dat was wel 7,5 pond waard. 
Het postkantoor is van 1903. De allure van de oude badplaats is van de eeuwwisseling. 
Na een bezoek aan het parkje rondom de oude kasteelruine aan de haven - leuk ingericht met 
een speelplaats voor kinderen – en een blik op
de boulevard aan zee, ga ik naar de 
"cliff railway".
Deze ''cliff railway'' is ook weer van rond de
eeuwwisseling. Deze werkt volgens een
balans principe, telkens als er een rijtuig
omhoog gaat, gaat er ook een naar beneden.
Zodat de gewichten elkaar enigszins 
opheffen en de kracht voor het stijgen 
niet te groot hoeft te zijn.
Het ziet er ook echt uit alsof het zo uit 1900
stamt. Met nog dezelfde kabels en bielsen. 
Er zal wel het een en ander vervangen zijn 
en anders is het heel toevallig, dat als ik naar
boven ga, er een kabel breekt..... 
Van boven heb je een prachtig uitzicht op "the seafront" van Aberysthwyth. Een ronding, 
wijkend naar binnen met de ruine van het oude kasteel en de deftige pensions en hotels uit 
1900 en de zee.
Op de terugweg naar de camping neem ik een verkeerde afslag en rijd de stad uit zonder op 
een gegeven moment nog iets te herkennen. Ik eet een hamburger bij een rijdende snackbar 
die langs de weg staat en vraag de weg terug. Het weer versombert en, als ik om een uur of 
acht op de camping terug ben, regent het. 
Ik probeer de radio, die na een kwartier spelen op houdt. Er is weinig te beleven op de 
camping. In de buurt is ook geen pub. Ik maak een foto van Aberysthwyth bij nacht – het ligt 
ver weg onderaan een helling: een zee van gekleurde lichtjes
Over het algemeen zie ik weinig mensen 
op de campings, die ik aandoe. Het weer is slecht en het is nog vroeg in het seizoen. 
Soms tref je wat bewoners, die de hele zomer op de camping doorbrengen,
gepensioneerden waarschijnlijk.
Midfield Holiday and residential park
Southgate Aberystwyth, Ceredigion
4 pond voor mij met de tent.


