
Leuk, een tablet of smartphone mee op 
fietsreis, maar hoe laad je ze op als je 
graag wildkampeert? Dat kan via je fiets-
dynamo – een naafdynamo, maar ook zo’n 
gierend ding tegen je band. Bij een nor-
maal tempo produceert een dynamo al 
gauw zes volt. Meer heb je niet nodig.
Wel moet je de wisselstroom uit de dyna-
mo omzetten naar gelijkstroom. Dat kan 
met vier diodes en een condensator, 
die je bijvoorbeeld uit een oude spaar-
lamp kunt slopen. Als je liever nieuwe 
koopt, neem dan schottkydiodes: die 
geven minder spanningsverlies. De 
condensator moet een paar honderd 
microfarad zijn en bestand tegen 25 volt of 
meer, maar vooral klein: zoek het kleinste 
exemplaar met de grootste capaciteit. 
Verder heb je een telefoonadapter – deze 
zijn ontworpen voor twaalf volt, maar 
doen het prima op zes volt – en een con-
tactdoos voor een sigarettenaansteker in 
de auto nodig. De laatste zijn bijvoorbeeld 
verkrijgbaar bij Halfords of Gamma. De 

diodes en condensator soldeer je achterin 
de contactdoos volgens het schema in 
elkaar. De wissel-naar-gelijkstroom-
omzetter is nu klaar.
Maak de bedrading naar je koplamp bij de 
dynamo los en maak het tweeaderige 
snoertje naar je omzetter vast. Heeft je 

dynamo maar één contact, klem dan het 
tweede adertje onder de bout waarmee je 
dynamo is vastgeschroefd. Plug de auto-
adapter in de contactdoos-met-omzetter 
en sluit de telefoon aan. Een paar uur 
fietsen moet voldoende zijn om de accu 
van je telefoon of tablet vol te krijgen.

Een goede baguette heeft iets heiligs, iets magisch. Het knapperi-
ge brood kan met alleen wat boter en kaas een culinair orgasme 
verwekken. Toch kan het ook een tamelijk slappe ervaring zijn. 
Zelfs de modieuze tradition, céréale en banette kunnen zwaar 

tegenvallen. 
In Mâcon vond ik het 
Maison du Pain, een uit-
stekende boulangerie 
die traditioneel brood 
bakt in een houtgestook-
te oven. Toch is het niet 
mijn nummer één omdat 
het geen gewone bakker 
is met gewone prijzen. 
De nummer één vond ik 
in het dorpje Vogüé, in de 
Ardèche. Een oudere, 
stijlvolle vrouw nam met 
stille instemming mijn 
complimenten in ont-
vangst, toen ik net daar-
voor haar kostelijke 
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croissant en voortreffelijke baguette met licht maïsachtige 
smaak op een bankje had verorberd. 
Onlangs was ik weer in Vogüé en ik kreeg een hartverzakking 
toen ik hoorde dat ze ermee was opgehouden. Gelukkig kwam 
ik op de laatste dag van die reis een nieuwe nummer één tegen. 
Een lieflijk dorpje binnenfietsend, dansten mijn neusvleugels 
hem tegemoet. Jean-Raymond Bernadicou vertelde honderd-
uit over zijn ambacht. Luid knisperend kwam zijn brood uit de 
enorme oven, alsof er leven in zat. Het had een heel eigen 
smaak en was erg stevig. Een soort boerenbaguette. Aards en 
hemels tegelijk.

Aards en hemels

0 25 50 75 100  km

Waar: 3, Place Victor Barberin, Boulbon (vlak onder Avignon)
Wat: drie baguettes; één gewoon en twee tradition (met 
meer water erin) die zelfs een dag later nog lekker waren
Wanneer: afgelopen lente
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