Trip Maart 2012
Dinsdag 13 maart: Nog niet vertrokken omdat de camper naar de dokter moest. Al langere tijd ging
het starten moeilijk, de laatste trip was het zelfs elke keer starten met Startpilot, het toverbusje.
Dit kan nooit goed zijn dus toch maar naar een garage gebracht.
Hier was men wel ingesteld op dit soort problemen, dat is zeker niet bij elke garage het geval.
Woensdag in de late namiddag konden we de camper afhalen. De gloeibougies en de bedrading
bleken aan gort en waren vervangen. Even € 200,= afrekenen maar het was te verwachten
onderhoud gezien de kilometrage en de leeftijd van het voertuig.
Donderdag 15 maart.
Na op ons gemak de boel beladen te hebben gingen we op weg, bestemming Rurberg a/d Rursee.
Via een stukje autobahn, de Himmelsleiter en het aantrekkelijke landschap van de Duitse Eifel werd
de sobere maar prachtig gelegen camperplaats bereikt. € 6,= in de parkeermeter en ons verblijf was
gelegaliseerd. De sani-zuil was nog in haar winterslaap.

Kort na het neerzetten maakten we de eerste wandeling langs de oever van de Rursee. Een kuier
van bijna twee uur. Het weer was echt lenteachtig en dit was in de ontluikende natuur te zien.
Na deze wandeling en een koffiepauze gingen de fietsen van het rek. Een prachtige tocht, de oever
van het grillig gevormde meer volgend, bracht ons bij de Urfttalsperre, een indrukwekkende stuwdam.
Van hieruit ging de tocht door naar de
camperplaats bij Schleiden-Gemünd omdat we
nieuwsgierig waren hoe deze erbij lag. Hier is
inmiddels plaats voor 40 campers en er zijn goede
sani-voorzieningen. Een grote verandering t.o.v.
ons eerste bezoek hier, ruim 6 jaar geleden. Dit
gezien hebbende aanvaardden we de terugweg,
zelfde route want deze was echt mooi. We waren
blij dat we af en toe de motor van onze e-bikes
konden inschakelen om wat langere hellingen te
bedwingen.
Terug in Rurberg hadden we er zo’n 40 km
opzitten.
Toen het donker was hebben we nog genoten van
een mooie sterrenhemel.
Vrijdag 16 maart.
Bij het ontwaken zochten we vergeefs naar de lentezon: Hoge nevel kleurde de hemel grijs.
Hij trekt wel optimist zei de optimist en, jawel hoor, toen we onze route vervolgde naar ons geliefde
Ahrtal brak de zon al spoedig door en ging de temperatuur snel omhoog. Alweer een mooie route,
dwars door de Eifel. De geprikte standplaats, Mayschoss, was nauwelijks bezet toen we
aankwamen. Na het ontbijt, of liever brunch, maakten we een gezellige babbel met camperburen
voordat we de fietsen in gereedheid brachten. Voor de vierde (of vijfde?) keer maakten we de
fietstocht via de Ahrradweg naar Bad Bodendorf waar we al vaker stonden. Heerlijk weer, 23 0 !

In Bad Bodendorf konden we het niet laten om toch maar weer van het, naar men zegt, heilzame
bronwater te drinken en zelfs een klein voorraadje mee te nemen. We maakten de nodige pauzes om
van het heerlijke lenteweer te genieten. In Ahrweiler konden we het niet laten om even de mooie stad
te wandelen en te genieten van de mooie gebouwen en de gezellige sfeer. Het was al ver in de
namiddag toen we weer in Mayschoss terugkwamen. Een ruwe schatting: 45 km gefietst en slechts
heel af en toe de motor bijgeschakeld. De CP stond inmiddels driekwart vol! € 6,= standgeld.
We gunden onszelf een portie friet met een echte Duitse curryworst. De mooie dag maakte wel dat
we al erg vroeg te bed gingen, moe maar zeer voldaan.
Zaterdag 17 maart.
We waren al redelijk vroeg weer op pad. Bestemming Andernach a/d Rhein. Deze CP was vrijwel
geheel bezet! Gelukkig reed er net iemand weg zodat we onze camper er nog tussen konden prikken.
Fred ging eerst even naar de nabijgelegen Lidl om lekker verse broodjes te halen voor de brunch.
Na het nuttigen hiervan gingen we samen terug naar de Lidl voor de proviandering.
Naast de proviand kochten we ook een fietscomputer, voor ’n prikje in de aanbieding. Na montage en
het instellen van deze aanwinst, we hadden er ruim drie kwartier voor nodig, gingen we in het zadel
om langs de Rheinradweg naar Koblenz te fietsen. Toen we het
punt bereikt hadden waar we de Deutsche Eck, de
samenstroom van Mosel en Rhein, bewaakt door een gigagroot
standbeeld konden bewonderen kwam een vrij abrubte
weeromslag. Het werd behoorlijk fris en ook de wind ging ons
judassen. Meer dan we van plan waren werd de motor
ingeschakeld en we waren redelijk verkleumd toen we weer in
Andernach aankwamen. De fietscomputer vertelde ons dat we
bijna 50 km hadden afgelegd. Na het eten zijn we een stevig
stuk gaan kuieren om weer door en door warm te worden.
Toch was het weer een mooie dag die afgesloten werd met een
vrij lange babbel met de Platzwart die de verschuldigde € 5,50 kwam kasseren. Geen stroom, wel
een sani-zuil.
Zondag 18 maart.
Wat is het toch prettig als je gewoon kunt starten, zonder toverbusje en vervaarlijke rookpluimen!
Deze dag stond een hernieuwd bezoek aan Braubach a/d Rhein
op het programma. Bij het vertrek uit Andernach was de hemel
donkergrijs en de temperatuur haalde met moeite 8 0. Dit werd
onderweg niet beter, al gaf de hemel af en toe een sprankje hoop.
CP Braubach was ook goed bezet. Even aanmelden en € 7,=
neertellen en afwachten tot de Platzwart de stroom kwam
aansluiten. Wat is Braubach toch een geweldige plek! Vanuit de
camper kijk je op de Rhein met voortdurende scheepvaart, aan de
achterkant een mooie rotshelling waarop een trotse burcht pronkt.
Omdat het fris, nee, echt koud was, besloten we de fietsen een
rustdag te gunnen en wandelden we via het mooie historische stadje naar de hooggelegen burcht.
Onderweg werden we royaal gezegend met een flinke plensbui.
Niet echt leuk, maar het behoort natuurlijk ook wel een beetje bij de
tijd van het jaar.
Na de wandeling zijn we lekker in de camper blijven tutten, kacheltje
aan, kopje koffie erbij en de passerende boten bekijken. Het tellen
van de passerende treinen hebben we snel opgegeven.
‘Men’ klaagt op diverse websites over deze treinen, voor ons hoort dit
onverbrekelijk bij het Rheintal.

Maandag 19 maart.
We hadden voor deze dag onze zinnen gezet op Bad Kreuznach. Hier ligt een CP bij een mooi park
met diverse Salinen. Dit zijn houten bouwwerken waarin honderden takkenbossen gestapeld zijn
waarover zoutwater sijpelt. Door hier te gaan zitten en goed diep te ademen zou men hartstikke
gezond worden of blijven. Toen we (weer) bij de CP aankwamen schrokken we toch wel van de
tarieven: Met stroom, kurtax en afvalverwerking kwamen we op ongeveer 14 a 15 euro. Dat vonden
we toch wel iets te pittig voor een camperplaats. We hebben de toiletcassette geleegd en
schoongemaakt en zijn toen maar doorgereden naar Bad Sobernheim, een kleine 30 km verderop.
Hier waren we ook al vaker en steeds tot tevredenheid.
Voor € 11,50 een goede standplaats, stroom, internet en 8
Frische Brötchen voor de volgende dag: Niet mopperen!
Het weer was fris maar droog dus op de fiets voor een
retourtje Sobernheim-Kirn. Het was zelfs erg fris maar we
hebben ons manhaftig gehouden.
De heenweg was erg veel ‘Vals plat’, als het te gortig werd
even een twee puntjes stroom erbij, dan was het toch wel
te doen. Na een uurtje kuieren door de stad Kirn ging het
onder merkbaar verbeterend weer terug naar Bad
Sobernheim waar we nog een mini-stadboemeltje
maakten. Via een rustige avond gingen we in de nacht….
Dinsdag 20 maart.
We werden gewekt door uitbundige zonneschijn die druk bezig was om de rijp van gras en daken te
verdrijven. Bij wijze van uitzondering zaten we vroeg aan het ontbijt want er stond weer een fietstocht
aan te komen. We waren al eerder vanuit Bad Kreuznach naar Bad Münster am Stein gefietst en
deze plaats wilden we best nog eens bekijken. Dit hield in dat we er een dag Bad Sobernheim aan
vastplakten. Hoewel het stralend weer was waren we blij dat we warm gekleed waren en onze
handschoenen meegenomen hadden. De ruim 20 km naar keerpunt Bad Münster liepen gesmeerd,
alleen was er een stukje mini-Alpe d’Huez ingebouwd waar we toch een stukje liepen. Zelfs met volle
accu-steun redden we het niet. De serpetines slingerden tussen de wijnbergen, dat maakte qua
uitzicht veel goed. Het was fijn om Bad Münster weer te zien. Mooi Kurpark, inclusief de
Salinenstellages, een qua bouwstijl apart Kurhaus en een
waterrad. We kuierden nog wat door de stad maar dat was
niet de moeite waard. Fietskes maar weer gevat en aan de
rand van het mooie park, met uitzicht op de Nahe en een
kasteel werd de lunch soldaat gemaaakt.
De weg terug was hetzelfde: De leuke Naheradweg. Rond
vieren waren we terug bij de camper. De fietscompuer en
onze bipsen vertelde ons dat we 45 km gefietst hadden.
Daarbij werd de Alpe d’Huez vanaf de andere kant helemaal
opgefietst. Volle accupower erbij, maar we zijn niet
afgestapt. In de camper even proberen: Warempel, internet
was weer in de lucht. Mail binnenhalen, even chatten met
zus en een mailtje verstuurd, toen viel de netverbinding weg. De foto’s gesaved en toen aan dit
epistel gaan werken. Voor ons mocht de avond langs de weg der geleidelijkheid gaan vallen.
Voor de volgende dag werd Lauterecken als standplaats uitgekozen. Maar eerst nog een
verkwikkende nachtrust!
Vervolg: Deel 2

