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TIEL – ERLANGEN, 28 JANUARI

Gisteren naar het weerbericht van Piet Paulusma gekeken. Ondanks zijn transfer van de
commerciëlen naar max kwam hij nauwelijks verder dan zijn gebruikelijke Oant Moarn.
Toegegeven, voor die tijd had hij nog aangegeven dat het vandaag bagger met kluiten was.
Dat zei hij niet letterlijk, het is mijn interpretatie van het Friese accent waarmee hij aan weer
voodoo doet.
In ieder geval rijden we vandaag 608 kilometer
door regen, natte sneeuw en rukwinden en de
daarbij horende files richting Erlangen.
Met twee stops in Raststättes, waarbij de
eerste schnitzels sneuvelen, waarna we na een
uur of zeven de plaats van bestemming
bereiken.
En dan mag je je afvragen: waarom Erlangen? Het ontluisterende antwoord is dat het
halverwege ligt als je op weg bent naar de Weissensee.
Dan nog is de vraag: waarom hier? In alle eerlijkheid komen we dan niet verder dan “omdat
het goedkoper is”. Het ligt op een steenworp
afstand van Neurenberg dat zowel
bezienswaardigheden als hele dure hotels
heeft. En dus overnachten we in het
domotica hotel EcoSmart in Erlangen.
Het leven is daar simpel: je maakt geld over,
download de app en je kan op het
aangegeven tijdstip naar binnen en je auto
parkeren. In praktijk iets minder eenvoudig
dan hier aangegeven. De app loopt vast, het hek waarachter we kunnen parkeren is niet
ingeregeld, maar met wat telefoneren komt het allemaal goed, en dan kunnen we ook alles
regelen met de tablet die in het keukentje
ligt: toegang, verlichting, verwarming,
rolluiken, the works.
We hebben zelfs tijd over om naar het
centrum te lopen. Het is dan altijd goed
om naar de top tien van de plaats te
kijken. Dat doen we achteraf, waardoor
we kunnen vaststellen afdoende van de
stad gezien te hebben.
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Centraal is, het zal niemand verbazen, de Marktplatz. Daarop staat een fontein. Daaraan
grenst een kunstmuseum en het paleis van de Markgraf. Dat laatste is omgebouwd tot een
goede medische faculteit, maar er achter
staat nog een orangerie, een spuuglelijk
beeld en een botanische tuin. Samen
vormen ze acht van de tien hoogtepunten
van de stad, dus na een kwartiertje ben je
klaar met bezichtigen. Op weg naar het
hotel komen we langs de Hugenotenkerk, en
nu we die kunnen afvinken missen we alleen
het MedMuseum uit de top lijst. Dit
museum is neergezet door Siemens, en zal
dus zeker de moeite zijn. Maar onze dag is druk genoeg geweest, dus we kiezen voor een
Turkse supermarkt voor wat brood en drinken. Want hoe verleidelijk ook, een mens kan niet
leven op schnitzels alleen.
ERLANGEN (NEURENBERG), 29 JANUARI

Als de rolluiken omhoog gaan is het direct duidelijk: we zijn op wintersport. Niet dat het
meer is dan een slecht bepoederde oliebol, maar er ligt wat wittigheid. We ontbijten en zijn
klaar voor een bezoek aan Neurenberg (Nürnberg).
Neurenberg heeft een belangrijke rol
gespeeld in de moderne Duitse
geschiedenis. De Nazi’s hielden er
hun partijbijeenkomsten en na de 2e
wereldoorlog werden er de
processen tegen de Nazi kopstukken
gehouden. Er tussenin werd de stad
flink aan puin gebombardeerd, zoals
is te zien op de foto die we op
internet vonden.
Met een half miljoen inwoners moet je dan wat. In de loop der jaren komen we twee hoofd
oplossingsrichtingen tegen:
-

Bulldozer er over en een nieuwe stad bouwen, zoals in de Kärtnerstrasse in Berlijn is
gebeurd.
Reconstrueren, en waar mogelijk de gebouwen in oude staat herstellen of in die stijl
opbouwen.

Het laatste is de Oosterse aanpak. Jaren geleden kwamen we in de Tempel van de Hemel in
Beijing een perfect model op schaal tegen. De uitleg erbij was simpel: de toren is eens in de
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zoveel tijd “op”. Er breekt brand uit, of de houtworm slaat toe, en dan is er maar een
oplossing: afbreken en op nieuw beginnen. Niemand zegt daar dat het een nieuwe tempel is,
want hij is precies zo als de oude.
In onze cultuur ligt dat anders. Als we ergens aan gaan spijkeren zegt men al gauw dat het
resultaat nep is. Wie zoekt op de top tien van bijzonderheden van Neurenberg zal dan ook
veelal lijstjes vinden waar bij bezienswaardigheden staat dat het aardig is, maar niet
origineel.
We hebben al veel Duitse steden gezien,
waaronder een aantal die zwaar waren
verwoest zoals Berlijn, München en nu
dus Neurenberg.
Methode bulldozer en nieuwbouw
vinden we helemaal niets. Natuurlijk, je
kan dan snel bouwen, en dat was de
eerste decennia na de oorlog
noodzakelijk. Bovendien kan het met
moderne technieken dan nog eens betaalbaar ook. Maar wat zet je dan neer?
Nelleke heeft jaren geleden al geconcludeerd dat er zo’n tweehonderd jaar geleden in het
Duitse taalgebied een bouwstijl is ontstaan die ze aanduidt met de Große Deutsche
Hässlichkeit (= Groot-Duitse Lillukheid of GDL). Het kenmerkt zich door pompeuze
gepleisterde gebouwen met dikke raamstijlen (liefst roze-rood) en het nadrukkelijk gebrek
aan enige aantoonbare fantasie. Degelijk tot op het niveau van dodelijk saai.
Bouwen in noodtempo volgens GDL stijl levert depressieve buurten met betonrot op. Meer
en meer kiest men dus toch voor een oorspronkelijk ontwerp, regelmatig in combinatie met
echte architectuur, zoals op de Potzdammer Platz in Berlijn.
De geschiedenis van Neurenberg gaat zeker terug tot de 9e eeuw. Vanaf de 11e eeuw werd
gebouwd aan de burcht, die uiteindelijk de keizersburcht zou worden. Gelegen op het
hoogste punt van de stad en omgeven
door een enorme kasteelmuur met
kantelen en torens was het een
imposant gebied. Daarbinnen stonden
veel middeleeuwse gebouwen.
Kasteel, muur en torens zijn/worden
hersteld. Vaak is wel te zien wat nieuw
is en wat niet, maar het resultaat is
bijzonder indrukwekkend.
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Door een combinatie van herstel,
nieuwbouw en vakwerkhuizen in een
meer traditionele bouwstijl
(bijvoorbeeld in de Weißgerbergasse),
is er een stad ontstaan met heel veel
bezienswaardigheden. We vinden een
wandelroute van een kleine 5
kilometer, maar door alles grondig te
bekijken leggen we meer dan negen
kilometer af.
Los van de wallen en torens zijn er een aantal boeiende kerken, die allemaal na WOII zijn
gerestaureerd. De meest kostbare kunst was eerder in de oorlog in een bunker opgeborgen
en ontsnapte aan de bombardementen.
Twee concurrerende kerken zijn de Sebalduskerk en de Sint Laurentiuskerk, beiden uit het
begin van de 13e eeuw. Ze deden beiden hun best de mooiste en grootste te worden. Daarbij
hadden beiden een troef. De eerste had de botten van Sebaldus, de tweede die van
Deocartus. Helaas voor de Laurentiusers werd Sebaldus heilig verklaard en daarmee “de”
kerk. Aardig detail: beide kerken werden gefinancierd door de burgerij, en ontsnapten
daardoor aan de beeldenstorm toen de Duitse christenen voor zichzelf begonnen. Men had
te veel respect voor de beelden en schilderijen die ouders en grootouders hadden
geschonken. Ook de schrijn van de heilige Sebaldus bleef in takt.

De derde kerk is Onze Lieve Vrouwenkerk uit 1349. Duitsers hebben bij vlagen de zeer nare
gewoonte joden uit te willen roeien, zoals we deze week weer breed hebben gezien bij de
herdenking van 75 jaar Auschwitz. Die afwijking hadden ze onder meer in de 14e eeuw, toen
ze iemand wilden straffen voor de heersende pest. En dus vond de keizer het goed als ze de
joodse wijk en de synagoge sloopten, na de bewoners uitgemoord te hebben. De enige
voorwaarde was dat er op die plek dan wel een knappe kerk werd neergezet. En die staat er
nu. Het meest toeristentrekkende element is de torenklok waar om 12 uur een poppenspel
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wordt opgevoerd. Als de medetoeristen de camera niet
in de aanslag hadden gehad waren we er nooit achter
gekomen.
Wat de schilderijen betreft: Neurenberg is de
geboorteplaats van Albrecht Dürer, de middeleeuwse
schilder. Hij heeft hier zijn eigen museum, en de school
waar hij uit voortkomt heeft veel voor de kerken
geschilderd.
Een ander groot museum is Museum van Germanisches
Nationaal Museum, maar daar het weer goed is, blijven
wij buiten. We noteren het voor het geval we hier nog
eens komen.
Ook buiten is veel kunst te zien. Beroemde moderne beeldengroepen zijn Ehekaroussel,
Narrenschiffbrunnen en der Hase. Wie voor meer traditioneel gaat: veel huizen hebben een
Maria met kind aan de gevel.

Verder voert de wandeling je langs het Rathaus met drie mooie timpanen.
Door de stad loopt de rivier de Pegnitz, met een stel leuke bruggen voor wandelaars. In het
riviertje is dan weer een eilandje
dat is vol gezet met
traditionele
gebouwen.
Tot slot: het ziet er
naar je in deze stad
prima kan eten. Wij
hebben in het Block
House niet te klagen.
Neurenberg, voor
ons is het een succes.
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ERLANGEN – WEISSENSEE, 30 JANUARI

Met de wetenschap dat we geen fan zijn van vakanties in het grootste deel van Duitsland en
Oostenrijk en niet van wintersport houden wordt het tijd om uit te leggen wat we aan het
doen zijn. In feite is het heel eenvoudig, eens in de paar jaar willen we ijsduiken. Helaas is
duikbaar ijs inmiddels bijna even
zeldzaam als de Elfstedentocht, dus dan
zoek je je heil elders. In het verhaal over
Oostenrijk van 2019 beschrijven we de
kleine zoektocht naar een geschikte stek
als alternatief voor de Urisee. Uiteindelijk
vindt de club een locatie aan de
Weissensee, jawel die van de
alternatieve Elfstedentocht.
Dat is nog wel zo’n vijfhonderd kilometer rijden langs München en Salzburg. Met wat kleine
files rijden we de afstand vlot en komen rond 2 uur aan in Stockenboi, waar we eindelijk
ontdekken dat we al vele kilometers met
Annemarie en Frans oprijden.
We hebben tijdens de rit weer twee keer
gestopt en zijn er nu van overtuigd dat de
schnitzel op één staat in de Oostenrijkse
keuken, samen met de goulashsoep. En
wie een frikadel speciaal wil eindigt met
een bratwurst mit sause.
Het schone Stockenboi (er is geen sneeuw)
ligt aan de oostkant van de twaalf kilometer lange Weissensee. We logeren in Pension
Wasserman. Op de deur prijkt een plakkaat “Heute Ruhetag”. Ons enthousiasme daalt.
Achter een trekker komt een stoere Oostenrijkse boerenzoon vandaan die ons iets vraagt.
We proberen maar eens
“eistauchen” dat blijkt het code
woord. We krijgen koffie en een
kamersleutel; de trip is officieel
begonnen. Jan, Petra, Linus en
heel veel uitrusting komen even
later, evenals Suus en Michel.
Er kan gegeten worden. Vandaag
a la carte, maar met de
mededeling dat we morgen…..
schnitzel eten.
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WEISSENSEE, 31 JANUARI

Het ontbijt is hier van grote klasse. Veel lokaal voedsel en alles vers. We beginnen in deze
trip te geloven. Alleen het duikcentrum Diving-Weissensee is nog een ding, die gaan om 9
uur open en Frans en Annemarie hebben ze gisteren nog niet gevonden. Want weliswaar ligt
het meer aan onze straat, maar dat neemt niet weg dat het nog 9 km rijden is voor we aan
het eind van die straat zijn, en dan moet je ook nog doorhebben dat de duikbasis op een
camping ligt.
Er is ook goede reden dat er veel twijfel
is. De communicatie vooraf liep voor
geen meter en eigenlijk was er alleen de
mededeling “alles contant rekenen” en
“brevetten klaar houden”.
Snel wordt duidelijk hoe het in elkaar
zit. De tent wordt gerund door Mimi en
Basti, twee dolenthousiaste twintigers.
Sommige dingen doen ze goed, andere
moeten ze nog leren.
De twee belangrijkste dingen: ijsduiken en het verstrekken van warme drank en veel voedsel
hebben ze perfect onder de knie. De rest is voor ons toch bijzaak.
Met de kettingzaag hebben ze vier lochs1 gemaakt. Ons loch is keurig afgezet door
rechtopstaand ijsschotsen en een rood-wit lint. Een stevige pin in het ijs zorgt er voor dat we
alles en iedereen goed kunnen zekeren.
Wat dat betreft is het harnas van Maurice een uitkomst: geen gezeur met lijnen, gewoon
lijnmeester er in klikken en gaan.
Ook de buddylijn en stand-by
lijnen klikken we met haken vast,
waardoor wissels snel verlopen.
Wat kan je verder zeggen over
ijsduiken? Je klikt het touwtje vast,
stapt in een gat en zwemt een
tijdje rond. Heel leuk, maar er is
weinig over te melden, of het zou
moeten zijn dat Frans het Maria
beeld onder water weet te missen.
1

Hiermee wordt de discussie of het nu een bijt of een wak is, en wanneer een bijt over gaat in een wak
vermeden. Een gat rekenen we ook goed.
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En je kan natuurlijk met je vinnen tegen het ijs gaan staan, of de rest van de droogpak
oefeningen doen.
Maar het mooiste is om je heen kijken in het heldere water en door het dikke ijs.
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Verder zijn we een toeristische attractie. Veel schaatsers doen de toertocht over de
Weissensee. Wij zitten halverwege hun tocht, en wat is er dan leuker om even te stoppen en

te praten met de idioten in het wak. Als iedereen Nederlands blijkt te spreken worden het
hele voorlichtingssessies. Op vele schaatsverenigingen verwacht ik dit jaar dia-avonden met
“de ijsduik onderweg”.
En weet dat we sportief zijn. Linus gaat eerst op
berenjacht op de berg. Waarschijnlijk schrikken die zich rot
van de badjas, want hij komt heel terug.
Dan is het tijd voor de team effort: een slachting onder de
schnitzels. Ze maken geen schijn van kans! Een overzicht
over de slachtoffers zie je in bijgaande collage.
Maar nog hebben we niet genoeg van ons laten zien. Een
deel van het restaurant wordt tijdens het eten
omgebouwd tot luchtbuks schietbaan. Een Oostenrijkse
vrouw doet een uur lang pogingen om de 10 te missen,
maar faalt. De Nederlandse uitdagers doen het iets minder, maar ook absoluut niet slecht.
Na dit alles zijn we klaar voor de warme
nacht in het met pellets woest heet
gestookte hotel.
WEISSENSEE, 1 FEBRUARI

De tweede dag is Frans wegens
onberispelijk gedrag uitgeroepen tot
Gruppenleiter. Hij doet de coördinatie
met Mimi en zorgt er voor dat voldoende
steun bij het loch hebben.
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De tweede dag duiken we bij twee loch’s naast de
haven. Normaal strikt verboden voor duikers, maar nu
alles stijf bevroren is kan het. Er liggen wat stevige
bomen onder water, maar met wat oppassen is er goed
tussendoor te duiken. Bovendien groeit er veel spons
op, dus er is nog wat aan te zien ook.
Omdat het twee minuten rijden vanaf de basis is, heeft
de duikschool er een tweede omkleed container neer
gezet, met een basisvoorraad koffie, broodjes en
koeken. Tussen de eerste en tweede duik door moeten
we nog even terug naar het “hoofdkantoor” want daar
staat de BBQ klaar. Frans moppert wat dat het centrum
niemand heeft afgevaardigd om ons ’s ochtends te
helpen. Het tegenargument is dat wij niemand nodig
hebben. Dat is gelukkig wel zo, maar Jan en Petra willen een ’s middags een stuk schaatsen
op het prachtige ijs, en dan wordt de bemensing aan het wak toch krap. En dus staat er in de
middag weer hulp die ons uitstekend helpt met duikers uit het wak tillen en
uitrustingsstukken aan en uit trekken.
De dag wordt afgerond met glühwein voor
duikers en supportgroep en met pleisters voor
Petra. Waarmee bewezen is dat schaatsen
gevaarlijker is dan duiken (over het blauwe oog
van Michel praten we niet.)
Na een geslaagde tweede dag maken we ons op
voor het avondmaal. De meerderheid kiest voor
iets met Aardappelknoedels. Leuk voor
amateurkoks, dus hier de link. Nodig ons niet uit
als je het probeert. Echt niet!!
WEISSENSEE, 02-02-2020

De laatste dag lijkt Frans zelfs nog Über Gruppenleiter te worden, er wordt voorgesteld dat
een groep Engelsen met ons mee doet. Ze zijn door de Brexit net een dag afgescheiden en
hebben dit weekend de ijsduikcursus voltooid. Ze vinden onze regels te mal om mee samen
te willen werken. Linus en ik kijken nog even naar hun manier van duiken. Een samenvatting:
Seinmeester aanlijnen? No Way!
Duikers? Twee te gelijk, en ieder aan een eigen lijn. (Met één seinmeester)
Stand-by? Tja: niet aan de lijn, en geen kant en klare uitrusting (maar wel een muziekje er bij
om je op warm te swingen)
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Dus hoewel we Frans zijn promotie
gunnen zijn we stiekem toch wel blij
met de Brexit. Vooral omdat de
duikers het in no-time ernstig koud
hebben en hun spullen weer
inpakken.
Onze laatste dag verloopt weer
vlekkeloos. De ow-biologie beperkt
zich tot vederkruid en het groen
geleidkogeldiertje, maar niemand
neemt dat serieus. Gelukkig kan ik zeggen dat ik ook de boerenkar en een bord met vis heb
gezien. Alleen de schedel op de staak hebben mijn buddy’s en ik gemist (en Frans niet).
Gisteren kreeg ik de tip mijn uitrusting af te doen en op de kant te duwen, voor ik er zelf uit
ga. Nu is het wat gedoe om mijn ranke verschijning op een soepele manier uit het water te
krijgen. En een mens is nooit te oud om te leren, dus ik probeer het. Het resultaat is
geweldig. Wel zorgen dat je ventiel dicht staat en je genoeg lucht in je pak hebt, maar dan is
het een genoegen om het ijs op te zwemmen.
Terug bij het duikcentrum staat er een gnocchi op ons te wachten. Ik vind het smakelijk, de
meerderheid vindt het Oostenrijks eten.
Die avond eten we ons afscheidsmaal weer a la carte dus dat
kan bijna niet fout gaan. Alleen de toetjeskeuze is niet heel
duidelijk. Frans en Annemarie kiezen voor kaiserschmarrn mit
apfelmus, maar nemen voor alle zekerheid samen een portie.
Of het nu komt omdat Frans om de papkaart heeft gevraagd,
of dat de ober ze aandoenlijk romantisch vindt, geen idee. Hij
serveert in ieder geval één bord met daarop een dubbele
portie. Oma, de kok van het pension heeft er voor gekozen dit
een stevig bord vol te laten zijn. Voor wie de kaiserschmarrn
niet kent: het zijn mislukte pannenkoeken die door een
shredder zijn gehaald, met appelmoes om het nog wat smaak
te geven. Met vereende krachten wordt geprobeerd het toetje
weg te werken. Ik stel nog voor om een hundentaschen2 te
vragen, maar na de papkaart durft niemand nog meer Duits te
spreken; daarom besluiten we het afscheidsmaal met een
zielig restje schmarrn.

2

Het blijkt trouwens “Hundekotbeutel” te zijn, maar mijn Duits is niet sterk. Nooit niet.
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Rest alleen om alle duikende en niet duikende deelnemers, de (gebroken) initiatiefnemers
en het personeel van Diving Weissensee en Pension Wasserman te bedanken voor een
geweldig lang weekend!!! Es ist für wiederholung fassbahr!2

© De Stockenboi foto's (boven en onder water) zijn door verschillende deelnemers gemaakt!
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Bij ijsduikdagen ben je eigenlijk de hele dag met het duiken bezig. Oké, Nelleke ook met
breien en Suus en Annemarie met fotograferen, maar uiteindelijk kijk je ook wel wat om je
heen. Naast wandelen pakken we de auto om drie dorpen verderop te tanken. Dat is
onderweg genieten van het Oostenrijkse landschap, hier wat foto’s:
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STOCKENBOI – ENZKLÖSTERLE, 3 FEBRUARI

We hebben geen zin om in één dag terug te rijden, en dus stoppen we in Enzklösterle. Na
600 kilometer ligt dat mooi op de helft. En dan zijn we het rijden meer dan zat want na 50
kilometer begint het te stevig regen tot bij aankomst in de plaats.
Het dorp ligt op een hoogte van 600 meter
in het Zwarte Woud en telt nog net geen 2
inwoners per hoogtemeter.
De vraag is hoe kom je er aan? Wel
eenvoudig, we kregen een tip. Of liever
een aanbeveling, een sterke aanbeveling.
Mijn zus en zwager zijn niet zo van de
vakantie, maar een paar dagen Zwarte
Woud doen ze graag. Enzklösterle is
favoriet. Als jaren horen we verhalen over een roodgloeiende BBQ met een rooster aan een
katrol, waardoor een hele roedel herten te gelijk tot in perfectie gebakken wordt, waarna
het met grote pullen Duits bier naar binnen spoelt. Oké, door herhaling van het verhaal en
het enthousiasme van de verteller is het gebeuren in mijn hoofd wat buiten proporties
geraakt, maar de duidelijke moraal van het verhaal is: voor eten en drinken moet je in het
Zwarte Woud zijn. Nu ben ik niet zo van het bier, maar zo verzekert mijn zus me: de
zelfgebakken taart en de koffie zijn er om een moord voor te doen.
Dus bij het zoeken van een
plek “op de helft” is al snel
duidelijk dat het Enzklösterle
moet worden. Alleen jammer
dat dat geweldige hotel met
die BBQ, koffie en taart nu net
geen plek meer vrij heeft.
En als je er dan bent, dan is de
vraag wat te doen in dit
bergdorp. Wel, dat is geen
probleem, gewoon als altijd
gaan zoeken op “de top tien”.
En jawel er is een site met daarop de lijst “Erlebe was in Enzklösterle”. Het eerste wat je
verwacht is een klooster of kloosterruïne. En jawel, er is in 1148 in deze buurt een klooster
gesticht. In 1536 is die over de kop gegaan, en alle sporen zijn verdwenen.
Het remt de “Erlebe” er niet van om met meer suggesties te komen al halen ze de tien niet.
Nummer 1 is de vaststelling dat zij het Heizelberen dorp van Duitsland zijn met de perfecte
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Heizelbeerwandeling…. Wie in februari al bosbessen wil plukken moeten we teleurstellen.
Gelukkig zijn er nog zeven opties. Helaas zit onder de overige toppers 2 keer fietsen,
adventure golf, een glijbaan en georganiseerd boompje klimmen (waldklettergarten)
allemaal dingen die we niet doen. Echt niet, en zeker niet in de zeikende regen.
Wat blijft is het mooie interactieve centrum met uitleg over het hoogveen hier in de regio.
Helaas is die dicht op de dagen dat we hier zijn. Wat dan nog rest is een wandeling. Dus voor
morgen: lamedamadoen.
Voor alle zekerheid googelen we nog even verder. Er blijkt nog
een 9e must-see te zijn, het Krippena 2000 museum. Hier toont
men fraai houtsnijwerk, waaronder de mooiste en grootste
kerststal ter wereld. En je raad het nooit, maar dat ligt tegen het
hotel waar we volgens mijn zuster en zwager moeten eten en
koffie drinken. En het ligt op nog geen 10 minuten lopen van ons
onderkomen, dat met die ene verlichte kamer zo langzamerhand
een eenzame indruk begint te maken.
Vol verwachting gaan we op pad. Eerst lopen we tegen het
museum op. Een eenzaam beeld van een paarse beer met
paraplu staat depressief in de regen. Bij de ingang staat een bord
dat duidelijk is: ingang via de receptie van het hotel. Dat komt
goed uit, want wij kijken uit naar die enorme BBQ en het laatste
tafeltje in het verder overvolle restaurant. We rekenen op wild
zwijn, van een formaat waar Obelix tranen van in de ogen krijgt. Ik neem me voor de
enthousiaste aanmoedigingen van mijn zwager over te nemen en zo bij te dragen aan een
gezellige avond met Duitse carnivoren.
Door de enorme regenbui die volgt valt de volgende koude douche iets minder op: een
bordje bij de voordeur meldt dat ze tot in maart met vakantie zijn. Weg koffie, taart, BBQ en
dag uniek Duits houtsnijwerk.
Eenzaam keren we terug naar onze kamer,
waar we met wat zoekwerk ontdekken dat we
geheel naar eigen inzicht kunnen kiezen uit
Hotel-Restaurant Löwen. Behalve op woensdag,
dan zal je echt naar een ander dorp moeten.
Na een stevige Duitse pot, waarbij de Schnitzel
niet wordt gespaard, keren we terug naar
Pension Schwarzwald Schäfer. Een plan voor
morgen ontbreekt.
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ENZKLÖSTERLE, 4 FEBRUARI

De dag begint met een prima ontbijt en een gesprek met de hoteleigenaar. Hij is opgetogen:
vanaf 10 uur sneeuwt het, en dat blijft de hele dag zo! Tijdens het eten komt de eerste
sneeuw al naar beneden.
We besluiten toch tot de top
wandeling, het Urwald
Erlebnispfad Bärlochkar. Op
de grens van het dorp is de
heuvel waar in 1585 de laatste
beer van het gebied is
afgeschoten. In 1998 heeft
men besloten het gebied weer
een oerbos te laten worden.
Bomen worden niet meer
gekapt en geruimd, de natuur
kan zijn gang gaan. De heuvel
is ontstaan in een ijstijd, en er zitten wat stuwwallen. Daartussen wordt vocht vast gehouden
en ontwikkelt zich hoogveen. Tussen dit alles is de Bärlochkar-wandeling van een paar
kilometer uitgezet. Het is een schitterend pad,
maar vandaag onbegaanbaar zonder lieslaarzen.
Nu kan ik mijn droogpak aantrekken, maar dat is
toch wel erg lullig voor Nelleke, dus we keren
om. Tijdens de wandeling sneeuwt het niet
continue, maar wel een paar keer. De witte
waas over het woud is bijzonder mooi.
Na de wandeling hebben we vooral trek in
koffie. Maar zoals nu wel bekend, bijna alles zit
dicht. De bakker is wel open, en die verkopen in
Duitsland regelmatig ook koffie. Deze is er geen
uitzondering op. Mooie zaak, leuk ingericht in
eigentijdse vormen en kleuren. Alleen bij het
afrekenen wordt duidelijk dat het hier geen
nieuwlichters zijn. Aan plastic geld doen ze niet.
Gelukkig heeft Nelleke ook nog wat heuse €’s en
zo kunnen we ons dan toch vrijkopen.
Nelleke heeft dan ook voldoende buitenlucht gehad en besluit de middag in het hotel te
blijven. Ik doe nog een klein rondje, en wil daardoor een suggestie doen aan “Erlebe”.
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Met Krippena als nummer 9 hebben ze nog maar één “hoogtepunt” nodig voor een echte
top 10. Een goede kandidaat
hiervoor is een
oeverwandeling langs de
Enz, jawel van Enzklösterle.
Ik weet alleen niet hoe het
door het jaar heen met de
naam gevende rivier van de
plaats gaat. In droge zomers
zou het zomaar eens een
droge greppel kunnen zijn.
Aan de andere kant: dan kan
je het adverteren als
rivierbodemtocht. Ook nu is de wandeling maar voor een deel te doen. De venen in de
bergen zijn zo oververzadigd dat het water er met stralen van af druipt. Dit bruine water
komt dan in de Enz die, ondanks dat het maar een klein pestriviertje is, naar beneden kolkt
en dendert. En de Enz doet wat alle rivieren met te veel water doen: hij treedt buiten zijn
oevers. Dus na een tijdje sjokken moet ik echt terug en verandert het doel in een fotografie
tocht met de auto.
Als eerste kijk ik bij de forellenkweek die
langs de
wandeling
ligt. Naast
de
mededeling
dat ze een
bissiger
hund
hebben is
alles
afgesloten, dus daar ben ik snel weg. In het dorp is nog een reeks
fotograbele gebouwen, zoals het Rathaus, de VVV en een reeks hotels
in winterslaap. Leuk voor een uurtje, en als ik weer binnenstap in het
hotel kan ik zeggen dat ik het dorp goed heb bekeken.
Met breien en foto’s bewerken gaat de rest van de dag snel voorbij.
Voor het avondeten doen we niet moeilijk, we gaan gewoon weer naar
Löwen. In een dorp als dit ben je de tweede keer stamgast, dus we
eten op ons gemak een stevig Duits maal. Morgen naar huis!
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ENZKLÖSTERLE – TIEL, 5 FEBRUARI

Gisterenavond was het aan het
sneeuwen, en nu is alles duidelijk
wit. Het is maar een kleine laag,
maar wel serieuze sneeuw. Dus na
het (prima) ontbijt proberen we zo
snel mogelijk weg te komen. Tomtom komt direct met de mededeling
dat er een kortste route is, maar
dat er een alternatef is dat 27
minuten sneller is. Dan moet je wel
even door de bergen de andere
kant uit. We bedenken dat dit waarschijnlijk de moeite waard is. Ons vertrouwen wordt
meer dan beloond. Door de sneeuw moeten we iets langzamer rijden, maar het uitzicht is
adembenemend, met naaldbomen die prachtig wit zijn. We rijden zelfs op 800 meter een
stuk door de wolken.
Nelleke zoekt uit hoe het met de oorspronkelijke route gaat. Daar is een ongeluk gebeurd,
en de hele snelweg is inmiddels afgesloten. Wij kunnen eigenlijk zonder vertraging naar huis.
We houden nog steeds niet van wintersport, maar deze ijsduikweek was uiteindelijk
bijzonder geslaagd.
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