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Zondag 19 juli.
We hadden de zaterdagavond nog het Jaarlijks Dorpsfeest in Rimovice, voor ons een
mooi afscheidsfeest na 6 dagen bij en mèt onze vrienden Moni en Marc.
Zondagmorgen, de verschillende versgetapte  Pivo's waren gedurende de broeierige
nacht  goed  uitgezweet,  namen  we  afscheid  van  onze  gastvrouw  en  -heer  en,
uiteraard, hun honden Mamo en Alina en daarmee van Rimovice.
Via secundaire wegen, erg mooi maar over kilometers lengte vaak hobbelig, gingen we
op zoek naar een geprikte CP. Om deze te bereiken moest er echter een korte helling
van circa 25 a 30% genomen worden, dat wilden we de camper niet aandoen!
Een volgende CP bleek niet meer te bestaan vanwege eigenaarswisseling. Okee, dan
maar door naar Cesky Krumlov dat we als erg mooi in herinnering hadden.
Na ongeveer 165 km (temperatuur circa 35 graden....) konden we de camper op een
schaduwplekje bij een grote bus- annex camperparking zetten. Voor € 10,= mochten
we er ook overnachten, zonder enige vorm van service. Maar.........: Het uitgebreide
bezoek aan het nabijgelegen historisch centrum maakte alles goed.

E
Een vrij grote lus in de Vlatava, bij ons meer bekend als de Moldau, omsluit een deel
van het prachtig in stand gehouden danwel perfect gerestaureerde centrum. Boven dit
mooie deel torent een indrukwekkende burcht met haar zeer karakteristieke toren.
Het is er super toeristisch maar dat mag dan ook wel. Opvallend was het grote aantal
Chinese en Japanse toeristen. Deze werden met busladingen aangevoerd.
Hier en daar waren straatmuzikanten, dit aanbod had voor ons wat groter mogen zijn.
Na dik 3 uur slenteren en genieten gunden we ons een camper-pauze om tegen de
avond opnieuw het stadje in te trekken. We gunden ons een etentje op een boven het
water gelegen restaurant-terras. Het uitzicht was schitterend maar dat konden we van
het verstrekte voedsel en weinig vriendelijke bediening niet zeggen. 
Okee, de calorieën waren aangevuld en de versgetapte halve liters wisten hun weg te
vinden. Ook maakte Els gebruik van de WiFi om met dochterlief te Whatsappen.



Nog  een  wandeling  door  het  stadje  in  de
schemering  was  een  mooie  afronding  van  dit
bezoek aan Cesky Krumlov.

Maandag 20 juli.
En toen had Fred er weer last van: Na enige tijd
voor zijn doen analfabetisch leven: Weinig of niets
begrijpen van de Tsjechische taal, noch in woord,
noch  in  geschrift,  vond  hij  het  welletjes.  Daarom
prikte hij als volgende standplaats de Teufelmühle
in Haslach im Mühlviertel in Oostenrijk.
Dit  idyllische  plekje  bezochten  we  enige  jaren
geleden ook en zat stevig in ons geheugen. 
Toen we er na ongeveer 80 km rijden aankwamen:
Dode bedoening!  Blijkt  het  restaurant  waartoe de
CP  behoort,  Ruhetag(en) te  hebben.  We  zaten
even in twijfel toen er een jongedame aankwam die
ons  in  een  soort  op  Duits  lijkend  taaltje  duidelijk
maakten dat we er toch mochten staan. Er was ook
stroom,  water,  toilet  en  douche beschikbaar.  Een
echte sanipunt hebben we niet kunnen ontdekken.
Omdat het  restaurant gesloten was werd het een
heel echte rustdag. We hebben zeker 6 auto's op
afstand voorbij zien komen, iets meer sportfietsers
en 6 a 7 keer een treintje. Maar rustig was het!

Na intensief snuffelen in onze documentatie werd besloten om
de volgende dag verder  te  trekken naar  het  Bayrisches Wald
omdat we langzaam naar Zuid-Duitsland zouden gaan om daar
dochter Debby en haar Peter,  kleinzoon Kai en logé Thom te
ontmoeten en dan een paar dagen samen op te trekken.



Dinsdag 21 juli.
We waren echt van zeer goede wil, maar toen we Haslach-Teufelmühle verlieten was
er  geen levende ziel  te  vinden waar  we  ons  standgeld  konden voldoen.  Met  een
symbolisch “Dankeschön” voor het aangename verblijf verlieten we de CP om via het
prachtige Mühlviertel naar het Bayrisches Wald te reizen. Hier vonden we een mooie
gratis  CP  in  Waldkirchen.  Munt-saniservice
aanwezig, géén afvalbakken, weinig schaduw. \En dit
bij circa 35 graden........!
Waldkirchen,  een  mooi  stadje  met  zo'n  typisch
centraal  plein  met  mooie  geveltjes  en  veel  leuke
beelden  en  beeldjes.  Neem  daarbij  een
waterstroompje midden door het plein en het beeld is
compleet.
Vlakbij de CP ligt een groot waterpretpark. 

Wij  gingen echter aan de wandel,  uitgedaagd door het
bord  “Zauberwald”.  In  de  schaduwrijke  bossen  waren
overblijfselen van een Bundesgartenschau. De wandeling
werd even onderbroken omdat Fred het nu hoog tijd vond
voor een koel, getapt Weizenbier en Els de verleiding van
een lekkere ijscoupe niet kon weerstaan.
Na  een  puf-pauze  bij  de  camper  gingen  we  in  de
namiddag naar het stadje, daarbij stevige berg-op-berg-af

trotserend.  We beloonden onszelf  met  een
lekkere  pizza,  begeleid  van  Weizenbier  en
Apfelschorle. 
De camper was nog steeds een sauna, plus
30  graden,  toen  we  probeerden  nachtrust
tevinden. Bijna als op verzoek begon het te
onweren waarna het  klimaat  in  de camper
dragelijk  werd.  Stevig  onweer,  maar  niet
bedreigend.

De woensdag 22 juli werd een mooie wandeling gemaakt door de Saußbachklamm.
Het  was  vaak  stevig  klauteren,  maar  mede
daardoor  kregen  we  erg  mooie  uitzichten  en
doorkijkjes. Vanwege het broeierige weer werd
de dag verder gevuld met een overtuigd luieren.
Donderdag 23 juli. 
Na een toch heel behoorlijke nachtrust, ondanks
de warmte, werd de saniservice uitgevoerd om
daarna te verkassen naar  Freyung-Solla waar

we bij de Eishalle voor € 5,= mochten bivakkeren.
Stroomzuil  en  sani  aanwezig  en......:  SCHADUW!
Omdat  we er  al  erg  vroeg  waren  konden we de
uitdaging  van  een  wandeling  door  een  andere
Klamm (Schlucht) wel aan. Dat dit uiteindelijk een
wandeling  van  18  km  werd  wisten  we  bij  de
aanvang nog niet. 



Maar het was alweer
een  indrukwekkende
wandeling. Vaak over
vrij  moeilijke  paden
maar o zo mooi. 
Bij  het  Karbidwerk
besloten  we  langs
vrijwel  dezelfde  weg
terug te gaan. 
We  waagden  ons
zelfs  nog  aan  een
bezoek aan Freyung-
stad,  boven  op  een
stevige berg gelegen.

En  wat  doe  je  dan  anders  dan  een  ferm  glas  Weizenbier  en  een  emmertje
Ananasschorle naar binnen laten glijden.......?
Terug bij de camper moesten we aan elkaar toegeven dat we 'Uitgeteld' waren.
Vrijdag 24 juli. Na een korte trip plaatsten we de camper in  Spiegelau, alweer een
charmant stadje. Fred haalde broodjes bij de nabijgelegen supermarkt die met smaak
werden opgepeuzeld. Daarna een iets bescheidener wandeling door het stadje en de
ruimschoots  aanwezige  bossen.  In  het  stadje  bezochten  we  verschillende  winkels
waar glas, kristal en porceleijn, specialiteiten van het Bayrisches Wald en Bohemen, in
ontelbare  varianten  werden  aangeboden.  Erg  verleidelijk  maar  “Waar  laat  je  het
allemaal”!
We snuffelden langere tijd in onze documentatie om als volgende bestemming een
plekje te vinden waar het minder bergachtig zou zijn, dit op vriendelijk verzoek van
onze kuitspieren. Misschien zelfs weer eens fietsen....?
Benieuwd of Viechtach haar beloftes waar kon maken.................
Zaterdag 25 juli. We waren nog maar net wakker toen er op de deur geklopt werd.
Een boswachtereuse vertelde ons dat we illegaal overnacht hadden. We hadden al
een beetje het vermoeden want er stonden veel borden met vermelding dat er in de
diverse parkeerhavens van 06.00 tot 22.00 uur geparkeerd mocht worden. Wij stonden
op een plekje waar dit bord niet stond......  Het parkeergebied ligt in een Nationalpark
en daar geldt deze regel. We beloofden rap te vertrekken en dat deed de dame dan
ook maar, zonder verdere gevolgen.

Op naar Viechtach, gelegen aan het riviertje de Regen.
Dat hield echter niet in dat het er vlak was, zoals we
gehoopt hadden. Ook hier klimmen & klauteren! 
We wandelden een uurtje  door  het  stadje,  snuffelden
even  op  een  rommelmarkt  en  gingen  naar  het
toeristenburo  om  te  kijken  of  er  WiFi-mogelijkheden
waren.  Daar  waren  ze  overvraagd,  zeker  toen  we
vertelden dat we  Ausländer waren. Er was WiFi maar

men moest  zich  eerst  aanmelden,  dit  ging  alleen met  een  Duits  adres.  Maar  niet
moeilijk doen want we hadden al besloten dat Viechtach niet onze droomplek was.
Boeken erbij en besloten om nog eens 85 km aan de reeds gereden 45 km toe te
voegen en door te rijden naar Schwarndorf. Hiermee namen we ook afscheid van het
Bayrisches Wald. 



Gaandeweg ging het stevig waaien en verschenen zware zwarte wolken die ijverig
richting Grote Arber, de hoogste top van het Bayrisches Wald jaagden. Het verbaasde
ons dat de ruitenwissers niet in actie hoofden te komen.
Schwarndorf werd probleemloos bereikt, voor het grootste gedeelte via goede wegen.

We vonden de grote CP, direct aan de oever
van een stuwmeertje  in  de Naab.  Gratis  en
zelfs gratis sani en watervoorziening. 
Op  10  minuutjes  wandelen  lag  het  leuke
centrum waar we deze keer wel WiFi vingen,
gratis gebruik voor 30 minuten. 
Met  Els'  smartphone  werden  mail  en
Facebook gecheckt  en een paar Whatsapps
uitgewisseld met Debby die vermeldde dat het

bij hun 14 graden en regenachtig was.
Het verdere werk via internet moest maar wachten tot we ook in de camper verbinding
konden maken. Lang hebben we getwijfeld over de aanschaf van een smartphone
maar inmiddels zijn we overtuigd dat dit een perfect middel is tijdens het reizen.
Het  waaide  nog  steeds  behoorlijk  hard,  het  had  veel  weg  van  een  föhn.  De
temperatuur lag nog steeds rond 30 graden. Toch was het lekker bijkomen van de
laatste wel erg warme dagen.

In de late namiddag verschenen er donkere wolken maar die lieten ons verder met rust
en tegen het invallen van de duisternis ging ook de wind liggen. We waren het er
beiden over eens dat we het op deze plek wel wat langer zouden uithouden, temeer
omdat  er  ook  fietsroutes  werden  aangegeven  die  min  of  meer  vlak  waren.  Even
afwachten wat het weer en, vooral, de wind zou gaan doen.
Zondag 26 juli. Goed geslapen, geen storende factoren. We wandelden eerst maar
weer naar het stadje waar, ondanks de zondag, markt was. Altijd weer leuk om rond te
snuffelen. Via de bakker gingen we, beladen met broodjes en Toon Hermans-perzikken
naar de camper voor de lunch. Het weer was goed, niet al teveel wind dus maakten we
een fietstochtje, overwegend door landerijen. Keerpunt was een klein dorp met kerk en
kasteel-hotel. Onze ontwende bibsen vonden de 20 km voldoende dus gaven we hen
hun zin en namen een uitgebreide pauze. In de namiddag nog maar een wandeling
door  het  gezellige  stadje  waar  alle  terrassen  goed  bezet  waren  en  hier  en  daar
livemuziek te horen was. Rond half acht waren we terug en luidden de avond in.


