Neuschwanstein
tussen Beieren en Tirol

Romantische Strasse 2014
2014

1

door André de Winkel

Inhoudsopgave

ZONDAG 27 APRIL – HET VERTREK................................................................ 3
MAANDAG 28 APRIL – INNSBRUCK ................................................................. 3
DINSDAG 29 APRIL – INZING ............................................................................. 5
WOENSDAG 30 APRIL – NEUSCHWANSTEIN ................................................ 9
DONDERDAG 1 MEI – LANDSBERG AM LECH............................................ 12
VRIJDAG 2 MEI – DORTMUND ........................................................................ 18

Een speciaal woord van dank aan mijn vriend en persoonlijke eindredacteur:
Fred van Laere. Dankzij het redigeren van dit reisverhaal is het een beter
leesbaar verhaal geworden. Alle reisverhalen op adewinkel.nl vallen onder
zijn eindredactie.

2

Zondag 27 April – Het vertrek
We vertrekken al op zondagavond voor de eerste driehonderd kilometer,
zodat we al een flink deel van de “Baustellen” gehad hebben. Op maandagmorgen in de file staan leek ons geen goed plan. De reis verloopt voorspoedig en we zijn al gauw in het Duitse Köningswinter voor onze eerste overnachting. We hadden onze aankomst rond tien uur in de avond aangekondigd
maar we zijn er iets eerder. Geen probleem voor de vriendelijke hoteleigenaar. De hond is geen probleem want ook die hadden we aangekondigd. Het
hotel is eenvoudig maar voldoet aan al onze wensen. Voordat we gaan slapen
maak ik nog even de multimediaverbinding in orde zodat we ook onderweg
al onze apparaten met het internet kunnen verbinden. De datakaart die we
onderweg bij een tankstation hebben aangeschaft moet eerst via het internet
geactiveerd worden. Een beetje het kip-en-ei verhaal wat in het hotel beslecht
wordt. Daar is een goede verbinding en kunnen we alles regelen.

Maandag 28 April – Innsbruck
Om half acht zijn we wakker. Na een verfrissende douche zitten we rond acht
uur aan het ontbijt. Hier ontbreekt het ons aan niets. Niet heel veel later laten
we Konigswinter achter ons. Het is ongeveer zeshonderdvijftig kilometer
naar Innsbruck; een uur of zes rijden. Op een paar Baustellen na gaat de ochtend, met wisselende chauffeurs, zonder al te veel problemen voorbij. Net
voor de middag komen we bij Karlsruhe in de file. Hardnekkig lijkt het. We
kunnen na een tiental minuten de snelweg verlaten bij Durlach. Hier kunnen
we een stuk binnendoor. Als we een
lunchroom
passeren
maken we hier meteen
gebruik van. Het nuttige en het aangename
wordt hier zeker verenigd. Daarna vervolgen we onze weg en
staan weer in no-time
op de snelweg. We
komen net voor de file
de weg weer op. We
rijden via Stuttgart en
Ulm.
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Bij Reutte gaan we de grens en Fernpass over. Een vignet voor de Oostenrijkse snelweg kopen we bij een tankstation in Duitsland. Het weer op de
Fernpass is op zich goed, maar hoe hoger we komen hoe kouder het wordt.
Boven ons pakken donkere wolken zich samen maar regen komt er nagenoeg
niet uit. Net voor Obsteig, aan de andere kant van de Fernpass komen we in
een stilstaande file te staan. Hier zijn wegwerkers bezig met het beveiligen
van de weg. Een paar bomen hangen dreigend richting de weg. Met stalen
kabels worden ze verankerd. Het kost ons slechts een kwartiertje. Rond vijf
uur in de middag zijn we in Innsbruck, in het Alt Pradler hotel. Pradler is ook
een wijk in Innsbruck. We hebben rond zes uur afgesproken met onze familie
om wat te gaan eten en bij te kletsen. Als we ingecheckt zijn en ons opgefrist
hebben lopen we langs het riviertje de Sill via een stadspark naar het Leipzigerhof. Hier hebben we vorig jaar ook met onze familie gezeten. Toen weliswaar buiten; daar is het nu te fris voor. Onder het genot van werkelijk geweldig eten en een fris biertje vertellen we hoe het ons het afgelopen jaar
vergaan is. Uiteraard leren we wat meer over de plaatselijke cultuur en eigenaardigheden.

Na een paar uur nemen we afscheid en wandelen we terug naar ons hotel. Als
iedereen opgefrist is doen we nog een kaartspelletje. Dit zal het Beierse kampioenschap bieden worden. Na één potje staan de oudsten van beide generaties met “1 +6” voor. De volgende ronden wisselen we in samenstelling.
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Dinsdag 29 April – Inzing
De dag start met miezerig weer. Je wordt niet heel erg nat maar als we de
hond uitlaten nemen we toch een paraplu mee. We wandelen weer in het
stadspark langs het kleine riviertje. Daar is al leven genoeg. Sporters,
schoonmakers en honden-uitlaters vullen het park. Verder wordt het park
gebruikt door mensen die snel naar hun werk willen. Althans, dat denken we
aan hun tempo af te kunnen leiden. Aan het ontbijt, dat hierna volgt, ontbreekt het ons aan niets. Vervolgens zijn we snel op weg naar onze tante in
Inzing. Bij een bloemist halen we nog een bloemetje om hier en daar bij een
overledene te plaatsen.
Als we in Inzing aankomen is tante Irma al druk in de weer met de voorbereidingen voor het middageten. Ze wist dat we kwamen en wat er op het menu staat was me al verteld. Dat kon ik eigenlijk wel raden want dat maakt ze
bijna altijd. Ze weet dat we erg gesteld zijn op háár uitvoering van de Wiener
Schnitzel. Maar zover is het nog niet. Heel even heeft ze tijd om met ons een
eerste bak (veel te sterke) koffie te drinken en de laatste roddels uit te wisselen; één zoon op vakantie met vrienden in Rio, één ziek op bed en een ander
midden in een verhuizing. Het flinke naastgelegen huis is ingeleverd voor
een dakappartement en wordt nu voor een paar jaar verhuurd voor het geval
ze spijt krijgen. Ondertussen wordt de koffie nog eens aangelengd met kokend water. Tante doet dat nog steeds op de oude manier; met een elektrische
waterkoker, dat dan weer wel.
Na de koffie gaan
we naar het kerkhof
en bezoeken we de
laatste overledenen.
We krijgen nog wat
familiegeschiedenisles en horen nog
wat verhalen aan
die ze eenvoudig
oplepelt alsof ze
overal bij was. In
de meeste anekdotes zal dat ook wel
zo zijn. Ze is al
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vijfentachtig en getuige de grafstenen heeft ze al een en ander meegemaakt.
Een kwart van de begravenen schijnt familie te zijn. Voordat we weer in de
auto springen, terug naar haar huis kunnen we van veraf een glimp van de
nieuwe woning van mijn oudste neef opvangen. Ze zijn niet thuis dus aanbellen heeft geen zin. Als we weer bij het huis van mijn tante zijn maken we ons
op voor een wandeling in de bergen.
De bergwandeling gaat naar Kopfeben. Dat is een stukje berg richting de
Inzinger Alm wat nog redelijk bereikbaar is. De weg naar de Alm is daar
afgesloten; Kopfeben, een stuk bos ervoor is nog wel bereikbaar. We rijden
met de auto zo ver
we kunnen, en willen. Daar waar het asfalt ophoudt
kunnen we wel
verder want de
slagboom staat
open maar we
besluiten om
op een verhard
stuk te parkeren en de laatste kilometers te
voet te gaan.
Het is vanaf hier
nog twee kilometer wandelen
met een stijgingspercentage
van gemiddeld
vijftien procent.
We nemen het
slingerende,
en
met
kleine
steentjes bezaaide,
pad in een goed
uur. Daarna zijn we in ons
geliefde bos. Ook
hier laten we bij een open plek in
het bos bloemen achter en
houden we even een moment van
stilte. Het is al na de middag
als we weer naar beneden
wandelen. Onderweg keuvelen we wat
en verzamelen
we de mooiste
stenen die
we
tegenkomen.
Er
zijn zelfs twee
stukken bergkristal bij, althans dat denken we.
Eenmaal weer bij de auto blijken
we geluk te hebben gehad. De
slagboom is dicht en de bosarbeiders die we eerder zagen zijn
verdwenen. In de verte horen we
nog wel de motorzagen en zien
we hier alleen de sporen van hun
noeste arbeid eerder op de dag.
Meestal doen ze de slagboom
dicht als ze vermoeden dat er slecht weer op komst is. We zijn weliswaar
twee keer door de boswachter met zijn Landrover voorbijgereden zonder dat
hij ons over slecht weer berichtte. We hebben mooi weer gehad, droog, bewolkt en warm. Alleen boven was het wat frisser, maar dat is logisch.
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Terug beneden in het dorp staat de tafel al gedekt en kunnen we meteen aanschuiven. Tante eet zelf niet mee. Schnitzels met een zurige aardappelsalade
en bosbessenjam smaakt alleen hier fantastisch, dat doet niemand haar na.
Een biertje smaakt er ook bij. Na het eten drinken we nog één keer koffie
terwijl tante het familiefotoboek doorbladert. Dit gaat gepaard met nog meer
uitleg hoe de familie opgebouwd is. De jongens luisteren aandachtig en we
hebben het idee dat ze het interessant vinden. Daarna nemen we weer afscheid. Net voordat we weggaan krijg ik nog een oude versleten wandelstok
met een embleem van Tirol aangereikt. Deze is van mijn opa geweest en mag
ik als aandenken meenemen. Ze zou anders ook niet weten wat ze er mee
moet. Pas als we de bocht helemaal door zijn verdwijnt tante zwaaiend uit
het zicht.
We vervolgen de reis richting de Romantische Strasse. Schwangau om precies te zijn. Daar liggen twee kastelen die onderdeel uitmaken van een bewegwijzerde route. Op die route liggen achtentwintig oude dorpjes die het
bezoeken waard zijn. In één van deze plaatsen ligt kasteel Neuschwanstein.
Volgens velen het mooiste kasteel van Europa. Het stuk dat we nu rijden is
deels hetzelfde als gisteren. Deze keer rijdt onze oudste zoon de bergen over.
Bij Obsteig staan we weer in de file voor de werklui die aan de kant van de
weg aan het werk zijn. Ze hangen kabels aan bomen en al het puin dat op de
grond valt wordt weer opgeruimd voordat de weg weer vrij wordt gegeven.
Het kost ons een klein kwartiertje.

Ter hoogte van Vils, net voordat we de grens met Duitsland over gaan, slaan
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we rechtsaf. We slaan nog wat proviand in bij een supermarkt langs de weg.
Daarna rijden we langs een mooi klein watervalletje welke in de rivier de
Lech ligt. Men noemt het de Lechfall. Een mooie brug en een standbeeld van
koning Maximilian II in de rotsen maken het een mooi plaatje. Op diezelfde
rotsen zijn datums uitgehakt op de hoogte van historische waterstanden. In
1910 moet het hier het water het hoogst gestaan hebben. Dan door naar het
hotel in Schwangau. Het is een oud, niet zo heel goed onderhouden hotel. De
gastheer, gezien de kledij tevens ook de kok, laat ons snel onze kamer zien.
Alles werkt maar ziet er gedateerd uit. Alleen de badkamer, die lijkt een aantal jaren geleden vernieuwd te zijn. We frissen ons nog even op voordat we
een rondje door de buurt rijden.

Er is één gecoache, hier een kilometer vandaan, welke claimt dat men kasteel
Neuschwanstein én een lager gelegen kasteel in één beeld kan vangen. Als
we er zijn dan blijkt dat wel te kloppen maar dan moet je wel een camera
hebben met een enorme groothoek. Aangezien het meer dan een kilometer
ver weg is, is een telelens wellicht een betere optie. We krijgen in ieder geval
een mooi plaatje in de late avondzon te zien. Daarna maken we ons op voor
het avondeten. Onze gastheer blijkt een voortreffelijke chef te zijn. Daarna
gaan we redelijk vroeg naar bed. De wandeling naar en in het kasteel zal
flink wat van onze reserves vergen.
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Woensdag 30 April – Neuschwanstein
Normaal gesproken zou het vandaag Koninginnedag zijn ware het niet dat
ons voormalige koningin de scepter aan haar zoon heeft doorgegeven. En die
heeft besloten deze feestelijke dag eerder in het jaar te vieren; de dag dat we
vertrokken vanuit Nederland. Maar daar staan we niet bij stil. Vandaag staat
Neuschwanstein op het programma. Volgens de kenners, en de vele lijstjes,
één van de mooiste kastelen van Europa. We ontdekken, ruim voor het uitgebreide ontbijt, dat het een druilerige dag is. Paraplu’s zullen mee moeten
maar of ze ook nodig zijn, is nog maar de vraag.
Net voor tien uur zijn we onder in het kleine dorpje waar we kunnen parkeren. Een stuk hoger ligt het informatiecentrum en de kassa. Er zijn al flink
wat bezoekers maar de verkoop gaat snel. Door een leuke Italiaanse dame
wordt ik snel in het Engels geholpen. Je merkt meteen het sterke toeristische
karakter van deze locatie. Om ons heen worden ook verschillende talen gesproken. Een aantal Europese zijn eenvoudig te herkennen. Van de Aziaten
kunnen we aan hun uiterlijk wel raden uit welk werelddeel zij komen. Daarna
beginnen we aan onze wandeling. De kaartjes met de rondleiding zijn gebaseerd op een bepaalde groep en tijd. We hebben bijna een uur om de wandeling van anderhalve kilometer naar het honderdvijftig meter hoger gelegen
kasteel te volbrengen. We doen er net iets meer dan een half uur over. Onderweg markeren we onze aanwezigheid bij een geocache. Het is hier tevens
ook een mooi uitzichtpunt over het dal. Af en toe gebruiken we onze paraplu’s maar echt nodig zijn ze niet. We hadden ook één van de paardenrijtuigen naar boven kunnen
nemen maar daar kozen
we bewust niet voor. Het
is ook een mooie wandeling.
De toegang tot het kasteel en de rondleiding
wordt in het kasteel geregeld door kantelhekjes
en een bord welke de tijden en groepsnummers aangeeft. We hoeven niet
lang te wachten en kunnen met een groep van ongeveer dertig man naar binnen. Althans, de mannen kunnen dat. Bianca heeft Evy weliswaar in een
draagzak maar mag toch niet naar binnen. De begeleiders van dit kleine
mondiale circus sturen haar via een klein hekje weer naar buiten, met de toe9

voeging dat ze straks, zonder hond, met een andere groep wel naar binnen
mag. We laten haar achter met haar Ipad, een internetverbinding en één van
de rugzakken. De overgebleven leden van dit moedwillig gesplitste gezin
gaan met de Engelstalige gids mee. Hoewel we niet alles te zien krijgen in
deze twintig minuten durende rondleiding zien we genoeg om dit kasteel
boven aan onze favorietenlijst te zetten. De gids verteld de geschiedenis van
“de voor gek versleten” koning Ludwig en zijn voorliefde voor muziek en
romantische verhalen. Het kasteel in barokstijl is voorzien van alle gemakken. Stromend water en riolering zijn nu niet meer weg te denken uit ons
dagelijkse leven, in die tijd was dat alleen voorbehouden aan mensen van
enig statuur en fortuin. Als onze rondleiding erop zit vinden we Bianca terug
op een bankje onder een afdak met uitzicht over het dal. Ronny gaat met
moeders mee voor nog een tour terwijl de andere helft van het gezin achterblijft met de hond. Onder het genot van een beker koffie en een lokale koek

worden we vergezeld door verschillende nationaliteiten. Spanjaarden winnen
met gemak de irritatie-trofee van het jaar, ondanks dat we nog maar op een
derde van het jaar zitten. Een buslading Italiaanse kinderen doet tijdens het
verkrijgen van de koffie en koek, hun best om de Spanjaarden van de troon te
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stoten maar kunnen niet tippen aan de winnaar. In het kasteel zelf hadden we
een klein beetje last van zichzelf fotograferende Aziaten maar die blinken
niet uit in onbeschoft gedrag. De rest van de nationaliteiten gedraagt zich
gelukkig normaal, zelfs de alom vertegenwoordigde Hollanders.

Als het gezin weer herenigd is en ook de andere helft een mooie beker met
inhoud én koek heeft gescoord gaan we weer op weg. De beker met afbeelding van het kasteel mogen we houden. Neuschwanstein is min of meer het
eindpunt (of startpunt) van de Romantische Route. We nemen de komende
dagen nog een paar stukjes van deze route. Richting het noorden hebben we
Wildsteig als bestemming. Met onderweg nog een koffie en een Sachertorte
bij een lokale vis- en kaaswinkel komen we langs de Wieskirche. Hier nemen
we even een kijkje. Het is een prachtige kerk met flink wat marmer en bladgoud. Gezien de flinke parkeerplaats met bussen ook een toeristische trekpleister. Als we eenmaal weer richting de auto gaan valt ons oog op een lokale lekkernij. Wieskuchen. Een soort oliebolachtige koek, in de vorm van een
ring. De koekenbakker van dienst laat aan Perry, bakker
in wording,
zien hoe je dat voor elkaar krijgt. Hij laat even
in
het midden wat het geheim van het
recept is maar als hij dan vertelt wat
de ingrediënten zijn dan knikt Perry
instemmend. Wat het recept ook is,
het is een echte lekkernij. Inmiddels
pakken donkere wolken zich weer samen en begint het te regenen.
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We slaan delen van de route over en zoeken af en toe een cache. In Schongau
is niet veel te beleven en zitten we na een half uur weer in de auto. Inmiddels
is het weer gaan regenen en komt het met bakken uit de hemel. Dan maar op
weg naar onze eindbestemming. Het gasthof in Waal, ten westen van Landsberg am Lech, is snel gevonden. We treffen het, als de gastvrouw toevallig
buiten staat en ons de sleutel van de kamer geeft. We slapen weliswaar niet
in het hoofdgebouw maar in een appartement aan de andere kant van de weg.
Een werkelijk schitterende nieuwe kamer welke prima voor vier personen
geschikt is. De tweede kamer met losse bedden is afsluitbaar waardoor het
ook als tweepersoonskamer gebruikt kan worden. Na het opfrissen gaan we
in het hoofdgebouw wat drinken en werken aan onze kaartcompetitie. Als we
even aan het spelen zijn dan gaat het wat minder met Perry. Hij trekt wit weg
en is rijp voor zijn bed. De dochter des huizes, Anna, brengt wat thee en
bouillon maar dat mag niet baten. Hij heeft geen oog voor de avances. Nog
voor het eten op tafel staat vertrekt hij naar de kamer. En dat is jammer want
het is voortreffelijk. Na het avondmaal lopen we nog een rondje door het
dorp. Terwijl we van de omgeving genieten zoeken we terloops ook naar
caches. De regen heeft inmiddels plaats gemaakt voor zonnestralen. Het dorp
is prachtig én levendig. Bij terugkomst op de kamer blijken de stoppen gesprongen te zijn; in de badkamer en het halletje is er geen licht meer. Als we
de “roomservice” bellen komt Anna langs en zet ze ons letterlijk met één
beweging weer in het licht. Er wordt nog even geïnformeerd naar de jongste
zoon maar we kunnen alleen maar melden dat hij al slaapt. Nog voor de klok
tien keer geslagen heeft liggen we allemaal in bed. Morgen een feestdag.

Donderdag 1 Mei – Landsberg am Lech
De eerste dag van mei is in half Europa een feestdag. In Nederland vierden
vroeger de socialisten deze dag van de arbeid maar alleen in onze overzeese
gebieden en een handjevol ambtenaren en vakbondslieden krijgen hier daadwerkelijk een vrije dag voor. In Duitsland was dat heel vroeger ook wel zo
maar het heeft, zeker vandaag de dag, een hele andere betekenis. Hier viert
men met het opzetten van de “MaiBaum” het begin van de zomer en hoopt
men op vruchtbaarheid voor mens, dier en natuur. Het ontbijt is ook een
feest. Alles waar men bij een ontbijt aan kan denken is voor ons uitgestald.
Van verschillende kazen, fruit, luxe broodjes tot aan de zalm toe; het is een
waar feest. De vrouw des huizes komt regelmatig langs en vraagt of alles
naar wens is. En dat is het zeker. Net voordat we vertrekken krijgen we de tip
om naar Landsberg am Lech te gaan. Daar zetten ze de meiboom op en dat is
leuk om naar te kijken.
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Als we in Landsberg aankomen hebben we wat geluk met de route. Aan de
andere kant van het kleine stadje ligt een grote parkeergarage ingebouwd in
de berg. Als we met de trap
omhoog, gaan komen we
toevallig buiten op een
honderdtal meters van de
viering. Het weer is stralend en de locatie uitstekend. De wallen die dit
stadje in vroeger tijden
beschermden vormen nu
een mooie tribune voor het
toegestroomde
publiek.
Aan de overzijde speelt een
bandje typisch Duitse muziek. Verschillende vrijwilligers zijn al bezig met
de boom. Deze is bijna
veertig meter. Als we een
mooi plaatsje in het gras
hebben gevonden, kunnen

we goed zien hoe het opzetten van zo’n boom nu in zijn
werk gaat. Er is nog wel een
tractor nodig om de redelijk
zware stam op zijn plaats te
krijgen. Er is tegen de aarden
wal een metalen voet geplaatst waar de stam eerst in
moet voordat deze opgericht
kan worden. Maar men worstelt kennelijk met de juiste
positionering. De boom moet
namelijk eerst wat gedraaid
worden zodat de blauw witte
stam met een enorme pin aan
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de voet vast gemaakt kan worden. Met zo’n veertig man én de tractor is men
een klein uur bezig om de juiste draai te vinden. Daarna kan hij pas overeind
gezet worden. Het oprichten gebeurt door middel van dunne boomstammen
die met een touw, per twee, aan elkaar verbonden zijn. Op verschillende plaatsen van de
boom staan mannen te worstelen met korte en
lange boomstammen om zo meter voor meter
de boom de lucht in te krijgen. Als men dan
weer een meter gewonnen heeft worden de
hulpstukken verplaatst of geruild voor langere exemplaren en kan het heffen weer beginnen. Een langdurig proces. Als we bijna drie
uur naar het “spektakel” gekeken hebben is
men nog niet op de helft en houden we het
voor gezien. We krijgen wel een idee hoe het
gaat en er is nog meer te zien op de route. Op
weg naar de auto vinden we nog een leuke
geocache op een plaats waar vroeger een bron
zou zijn geweest.
Dan door langs de Romantische Route. We
passeren een aantal dorpjes maar op deze
zonovergoten dag is er niet heel veel te doen.
Hoewel het donderdag is wordt de dag beleefd als een zondag. We hadden verwacht
nog meer festiviteiten te zien maar dat valt
tegen. In de dorpjes die we passeren zijn de
horecagelegenheden wel open. In Friedberg
parkeren we de auto en lopen we door het
kleine dorpje. Het is één grote bouwput wat
de nodige rommel geeft maar dat zorgt er wel
voor dat dit stadje in topconditie blijft. Alle
gebouwen en monumenten zien er prachtig
uit. Bij de fontein zitten we even op het terras, op zoek naar een geocache maar als we
die niet kunnen vinden en de bediening uitblijft, lopen we verder. Om de hoek bij een kerkje nemen we plaats op een
terras van een bakker. Hier is wel bediening en kunnen we genieten van een
prima lunch. Terwijl we aan het eten zijn hebben we zicht op verschillende
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taferelen. Eén moeder gebruikt de trappen en de kerk als decor voor haar
dochter. Ze is netjes gekleed, als ware het haar communie, en poseert voor de
camera als een echte mannequin in spé. Aan de andere kant van de straat
worden vluchtig geparkeerde
auto’s één voor één volgestopt
met dozen vol taart en gebak.
Althans, dat denken we er maar
bij aangezien het een bakker is.
De meeste mensen lopen er op
hun zondags bij, wat niet zo
vreemd is op deze feestdag maar
er zijn er ook die er bij lopen
alsof ze in de tuin gaan werken.
Blijkbaar zijn ze nog niet klaar
voor het familiefeest wat ze
duidelijk nog gaan vieren.
Inmiddels is het middag en krijgen we toch een paar kleine
buitjes te verwerken. In de auto
is dat niet erg. In Augsburg
stappen we even uit om de benen te strekken. Niet zo zeer
voor het centrum maar voor een markt aan de VoglTor. Het is een markt
zoals velen. We bekijken de kraampjes en mensen en genieten van de versnaperingen die we her en der tegenkomen. Bij één kraampje staat een
standwerker zijn uitgebreide verhaal te doen over een tuinslang die we wel
eens vaker op televisie gezien hebben. Voor een mooi prijsje nemen we een
fel geelgroen exemplaar mee. Daarna gaan we weer verder op de route. Er is
nog één mooi dorpje wat we willen zien voordat we naar onze volgende
slaapplaats gaan.

Aan het einde van de middag komen we aan in Harburg. Het is een klein
dorpje bij een mooi kasteel. Het kasteel zelf is nu even niet te bezoeken maar
het dorpje wel. Het is zo’n dorpje met vakwerkhuizen waar de vakantiefolders bol van staan. We parkeren de auto buiten het autoluwe dorpje langs de
rivier de Wörnitz. Via een brug komen we in de “Altstadt”. Het dorp is
prachtig en zonovergoten. De terrasjes zitten schijnbaar vol maar als we bij
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het terras van een bakker even stoppen wordt ons aangeboden om te gaan
zitten. Wel moeten onze twee zonen dan even de eigenaresse helpen met het
bijplaatsen van stoelen en een tafel. Die staan ergens achter op het terras nog
opgestapeld. Even twijfelen we waar we dan zouden moeten gaan zitten maar
het terras wordt deels op de weg uitgebreid. Er rijden hier toch niet veel auto’s. Niet lang daarna zit ik met een fris wit biertje te genieten op het terras.

Af en toe loopt een groep onder begeleiding van een gids langs de gebouwen
op het kleine pleintje. Geen idee wat ze exact te horen krijgen maar iedereen
is aandachtig dus het zal wel een prachtig verhaal zijn. Aan de gebaren van
de man te zien lijkt het alsof hij de geschiedenis actief heeft meegemaakt.
Als het bijna half zes is dan gebeurt er iets vreemds. Mensen beginnen met
afrekenen en vrij snel stroomt het terras leeg.
Blijkbaar sluitingstijd en de eigenaresse houdt zich hier aan. Je zou denken,
dat zolang je terras vol is, je dan de boel openhoudt maar ze is hier strikt in.
Een jonge man, we gaan ervan uit dat het de zoon is, begint met opruimen en
jaagt op deze manier iedereen van het terras af. Vast een lange dag geweest.
Ook wij snappen de hint en rekenen af. Onze zonen krijgen van de eigenares16

se nog wat lekkers als dank voor de hulp. Voordat we in de auto springen
maken we op de brug nog een familiefoto. Leuk voor later.

Aan het begin van de avond arriveren we bij gasthof Schöllmann in Feuchtwangen. In het restaurant van het gasthof is het druk met groepen die blijkbaar de festiviteiten buitenshuis vieren. Ondanks de drukte, er zit zeker vijftig man, vindt de dame van het gasthof even de tijd om ons van een sleutel en
de eerste informatie te voorzien. Het is een prachtige familiekamer met alles
erop en eraan. Ruimte genoeg om hier met een gezin te verblijven terwijl
iedereen ruimte voor zichzelf heeft. Na het opfrissen is er een plaatsje voor
ons vrijgemaakt in het restaurant en kunnen we meteen de kaart bekijken.
Onze laatste avond van de vakantie wordt afgesloten met een Wiener Schnitzel. Als we er op wachten starten we onder het genot van een biertje de laatste ronde van onze kaartcompetitie. Het eten is wederom formidabel, iets
waar we de afgelopen week zeker niet over hebben kunnen klagen.
Na het eten lopen we nog even een rondje door het donkere en druilerige
dorp maar houden dat snel weer voor gezien. Dan terug naar de kamer waar
we verrast worden door een goed plan van Perry. Morgen staat de slot-etappe
op het programma. Het idee is dat we dan naar Würzburg rijden en de bin17

nenstad van deze grotere plaats in de regio bekijken. Maar Perry heeft een
beter idee. Hij heeft al gezien dat het morgen waarschijnlijk toch heel de dag
regent. En dan is het misschien een beter idee dat we via Dortmund naar huis
rijden. Hij is een beetje fan van de plaatselijke voetbalvereniging daar en het
lijkt hem leuk om hun stadion te bezichtigen. Op internet had hij al gezien
dat er op ook vrijdag rondleidingen zijn. Een goed idee maar dan moeten we
wel zeker weten of we daar dan ook echt binnenkomen. Op internet is nergens iets te vinden om kaartjes voor de rondleiding te reserveren. We spreken
af dat we morgenochtend even bellen om kaartjes te reserveren.

Vrijdag 2 Mei – Dortmund
De ochtend begint zoals we de avond ervoor hebben afgesloten: druilerig. De
weersvooruitzichten zijn niet goed en het plan van Dortmund wordt nog eens
besproken tijdens het ontbijt. De afstand vanaf hier naar huis is 620 kilometer. Als we via Dortmund gaan dan is dat een omweg van zestig kilometer.
Dat is geen bezwaar als we maar daadwerkelijk een rondleiding kunnen krijgen. Alleen het stadion van buiten bekijken is het ons niet waard. Inmiddels
hebben we het telefoonnummer te pakken en om negen uur krijgen we dan
ook daadwerkelijk iemand aan de lijn. Reserveren blijkt niet mogelijk. De
kaartjes tot twaalf uur zijn al uitverkocht en de man kan niks beloven. We
nemen de gok door de laatste etappe van de Romantische Route te laten zitten. Het is hier toch slecht weer en we gaan ervan uit dat we nog kaartjes
kunnen krijgen.
We nemen afscheid van de vriendelijke dame van het gasthof en beloven dat
we wat reclame voor haar zullen maken. Bij deze: een aanrader! Het is dik
vierhonderd kilometer naar Dortmund. Een flink deel wat we ook hadden
moeten afleggen als we naar huis waren gegaan. Als we rond half twee in de
middag aankomen dan is het ook hier bewolkt. Het heeft net geregend en het
is fris. Bij het stadion is er teleurstellend nieuws. Alle kaartjes voor vandaag
en morgen zijn uitverkocht. Pas volgende week is er weer een rondleiding
beschikbaar. We uiten onze frustratie nog aan de dame in kwestie maar die is
daar niet van gediend. Ze volgt ook alleen maar bevelen op. Vreemd dat zo
een grote club een simpel reserveringssysteem niet op de site wil zetten. Anno 2014 is dat toch een klusje van niks. Uit reacties van andere bezoekers,
waaronder een flink deel Nederlanders, blijkt dat we niet de enige gedupeerden zijn. Er wordt ons nog een bezoek aan het museum aangeboden maar
Perry heeft daar nu geen behoefte meer aan. Hier rest ons niks anders dan
even rond het stadion te lopen, voor zover dat kan, een gecoache te zoeken
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en in het winkeltje kijken. Hij koopt nog wel een shirt van de club met zijn
favoriet Bender op de rug maar daarna zijn we vrij snel weg.

Vanaf hier is het nog geen drie uur naar huis en die reis gaat vlot. Als we bij
Eindhoven komen is het al bijna vijf uur. Aangezien ons favoriete restaurant
in de buurt niet ver van de snelweg is gaan we daar nog even langs voor het
avondeten. Tevens kunnen we dan weer een kartonnetje van onze favoriete
drank inslaan: ’t Nipperke. Een bijzonder lekker drankje dat we alleen in het
weekend drinken omdat we anders te snel door onze voorraad doorheen zouden zijn. Het laatste uurtje naar huis verloopt zonder problemen. Al was deze
laatste dag misschien teleurstellend, we kunnen weer terugkijken op een leuke vakantie.
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