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4-5 weekjeweg KLEINKINDEREN ZIEN
Wie: Liza en Eddy
Woonplaats: Roosendaal
Waarheen: Thailand
Duur: twee weken
Accommodatie: resort
Geboekt bij: Liza: „Geen idee.
Onze dochter heeft dit gere-
geld.”
Verwachting: Eddy: „We gaan
in Thailand vakantie vieren met
onze dochter, schoonzoon en
hun twee kinderen. Zij wonen
in Australië en zijn nu vrij. Wij
gaan ook wel eens naar hen, of
zij komen bij ons, maar nu
hoeven we allemaal niet zo ver
te vliegen en zijn we toch bij
elkaar. We vliegen eerst naar
Kuala Lumpur en gaan daarna
meteen door naar Phuket. We
hebben er heel veel zin in,
want we hebben elkaar vijftien
maanden niet gezien. De kin-
dertjes zijn nu twee en drie jaar
oud. We zien ze wel op Skype,

maar dat is natuurlijk heel
anders dan in het echt.”
Eddy: „We gaan deze vakantie
heerlijk relaxen en vooral veel
met de kindertjes optrekken.
Verder willen we aan het
zwembad liggen en zwemmen.
En met een auto met chauffeur
op pad. En misschien een boot-
tocht maken. Er zijn ook na-
tuurparken in de buurt, dus
daar kunnen we ook heen. We
hebben een kamer met ontbijt
geboekt. Verder gaan we bui-
ten de deur eten, dat is daar
prima te doen. Het resort ligt
vlak bij het dorpje Bangtao in
het rustige gedeelte van Phu-
ket. Er is ook een opvangcen-
trum voor olifanten in de buurt.
Ook altijd leuk. Nee, we gaan
niet op de olifanten rijden. Dat
is zo slecht voor de rug van het
dier. Dat willen we niet.”
Kosten: geen idee. 

Wie: Celia en Anke
Woonplaats: Krimpen aan den
IJssel
Waar vandaan: Turkije
Duur: een week
Accommodatie: hotels
Geboekt bij: RSD reizen
Verwachting: Celia: „We wil-
den graag eens een rondreis
Turkije maken en toen zagen
we dit. Het was een erg scher-
pe aanbieding.”
Werkelijkheid: Anke: „Het was
een heel mooie reis. Zeker voor
dat geld. En we hadden een
erg goede gids. Het was een
Turkse man, maar hij sprak
perfect Nederlands en was heel
gezellig om naar te luisteren.
We zijn onder meer naar Kusa-
dasi, Efeze en Troje geweest.
We zaten met 34 Hollanders in
de bus en hebben op vijf ver-
schillende locaties overnacht.

Allemaal vier of vijf sterren. We
reden met vier bussen achter
elkaar die allemaal dezelfde
rondreis deden.”
Celia: „Vooral Efeze was fantas-
tisch. Dat is echt een heel
mooie opgraving. Allemaal
brede marmeren straten met
fraaie mozaïeken en beeld-
houwwerken. Troje was ook
leuk. Daar hadden we natuur-
lijk al veel over gehoord en
wanneer je er dan echt bent, is
dat heel mooi ook al zijn er
alleen maar ruïnes. En dan
staat daar ineens dat paard;
natuurlijk is het een replica,
maar toch… Dat spreekt echt
tot de verbeelding. We hebben
enorm genoten.”
Kosten: 129 euro p.p. voor het
hotel en de vlucht. Met excur-
sies en eten kwam het p.p. op
369 euro. 

MOOIE OPGRAVING

Celia en Anke maakten een scherp geprijsde rondreis door Turkije.
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Liza en Eddy hebben kinderen en kleinkinde-
ren 15 maanden niet gezien. 

UIT &
THUIS

Voetje voor voetje
over de graat
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■ NATUURGEBIED
De Grossvenediger staat in het
Nationaal Park Hohe Tauern,
een van de grootste natuurge-
bieden van Europa, met 1800
kilometer aan wandelpaden
en 266 pieken boven de 3000
meter. Het park ligt in de
provincies Salzburg, Karintië
en Tirol; de zuidwestelijke
rand in de Italiaanse provincie
Zuid-Tirol. In dit immense
natuurgebied vind je ook de
hoogste watervallen van
Europa: de Krimmler waterval-
len. Het gebied staat vol ge-
zellige hutten waar je kunt
overnachten of gewoon een
hapje of drankje kunt nutti-
gen.
In de Hohe Tauern leven meer
dan 10.000 diersoorten. Om
wat meer over de dieren in dit
beschermde gebied te weten
te komen, kan er een dagtocht
met boswachter geboekt
worden. 

en coördinatoren van de NKBV op
een camping en ga je met elkaar de
bergen in. Dit jaar willen mijn
dochters de gletsjers oversteken,
klettersteigen en een top bereiken.
Omdat ik dat als alleenstaande
moeder niet in mijn eentje met de
kinderen kan doen, is deze cursus
ideaal.” 

We rijden eerst naar het dorpje
Innergschlöss, op 1690 meter. Daar
overhandigen gidsen Robert
Oblasser en Manfred Reitsamer
ons de klimgordels. Voor alle ande-
re spullen, inclusief karabijnhaken
en touwen, hebben we zelf moeten
zorgen. Iedereen draagt een rugzak
met kleding en een goed gevulde
waterzak. En dat water zullen we
hard nodig hebben. Het is dertig
graden op het moment dat we de
tocht ondernemen en we moeten
naar de eerste hut lopen; de ruim
1000 meter hoger gelegen Neue
Pragerhütte. 

We hebben allemaal al een paar
dagen in de bergen rond 2000 me-
ter gewandeld, om te acclimatise-
ren en de kans op hoogteziekte te
verminderen. Maar toch, de warm-
te en de hoogte maken deze tocht
niet gemakkelijk. Maar wat voelen
we ons geweldig als we uiteindelijk
de hut bereiken, onze verblijfplaats

voor de volgende vier dagen. De
sloffen staan al voor ons klaar en
vanuit de keuken komt ons een
heerlijke lucht tegemoet. De gezel-
lige hut wordt gerund door de ge-
passioneerde huttenwaard Paul
Presslaber en samen met zijn
vrouw zal hij ervoor zorgen dat het
ons aan niets ontbreekt. 

Na een stevige maaltijd leggen de
gidsen de werking van de klimgor-
dels uit en leren ze ons de belangrij-
ke knopen. Robert Oblasser (45), in
het dagelijks leven leraar Engels,
geeft drie weken per jaar gezinscur-
sussen voor de NKBV. „Ik ben ja-
renlang werkzaam geweest als ski-
leraar en gids in Lech en Zürs. Ik
heb nog gitaar gespeeld voor prin-
ses Beatrix en skiles gegeven aan
Marco van Basten”, vertelt hij en-
thousiast. Met de komst van zijn
dochtertje wilde Robert vaker thuis
zijn. „Maar gids blijft een geweldig
beroep.” Hij groeide op in deze
streek en ziet deze bergen als zijn
speeltuin. Het geeft ons in ieder ge-
val een veilig gevoel. 

In de dagen die volgen leren we
stapje voor stapje hoe we ons veilig
in deze hoge bergen kunnen bege-
ven. Allereerst gaan we rotsklim-
men. Gids Manfred laat ons ver-
trouwen krijgen in onze stugge
bergschoenen (categorie C) door
op steile stukken rots naar boven
en naar beneden te lopen. We oefe-

nen hoe we moeten stoppen als we
op een steile, besneeuwde berg-
wand vallen en beginnen te glijden.
Met en zonder pikhouweel; de kin-
deren vinden het prachtig. We lo-
pen steeds zelfverzekerder op de
gletsjer en dalen zelfs af in een
gletsjerspleet. We beklimmen ijs-
wanden. Allemaal geweldige oefe-
ningen in een overweldigend mooi
berglandschap. We verwonderen
ons over de natuur, de eeuwige

ger op. We vertrekken om 7 uur
met rugzak, klimgordels, stijgij-
zers, pikhouweel, een lunchpakket
en de waterzak. De tocht begint op
de rotsen, maar gaat al snel over de
eeuwige sneeuw. Gezekerd aan el-
kaar lopen we urenlang over de
gletsjer. Lurken aan de slang van de
waterzak lukt op een gegeven mo-
ment niet meer. We ademen zó on-
gelooflijk snel, dat we een ademha-
ling moeten overslaan als we wat
drinken en dan letterlijk naar adem
happen in de ijle lucht. 

Net voor de top ligt een graat;
een smal ijzig pad met aan weers-
kanten een afgrond. Voetje voor
voetje, het ene moment met een
strakblauwe lucht, dan weer omge-
ven door wolken, lopen we erover-
heen. En dan zien we hem staan:
het kruis, het teken dat we op het

sneeuw en het kroost. Manfred:
„Het is zo mooi om te zien hoe de
kinderen hun grenzen verleggen.
Niet omdat ouders zeggen dat ze
het moeten doen, maar omdat ze
het zelf willen. Soms vinden ze een
onderdeel niet leuk, maar als ze het
dan toch voor elkaar hebben ge-
bokst, zijn ze apetrots op zichzelf.
Je ziet ze in de loop van de week
groeien.”

Elke avond zitten we gebogen
over de bergkaarten (we leren ze le-
zen met kompas en gps), plannen
we onze volgende tocht en bekij-
ken elkaars prachtige foto’s terwijl
de kinderen kaart- en bordspelle-
tjes spelen of buiten (het is hartje
zomer) een sneeuwpop maken. 

En dan breekt de dag aan dat we
naar de top gaan, de Grossvenedi-

■ REISWIJZER
Matrei ligt op 984 km rijden vanaf Utrecht.
Vliegen kan op Innsbruck en Salzburg. Vanuit
Innsbruck is het nog 158 km naar Matrei, vanaf
Salzburg 155 km. Bij de Nederlandse Klim- en
Bergsport Vereniging zijn verschillende cursus-
sen te volgen; van wandelen tot extreem klim-
men. Kijk daarvoor op www.nkbv.nl

■ UITRUSTING
Bergschoenen, rugzakken van 40 liter, regen-
broeken, jassen, stijgijzers, pikhouwelen. Het
zijn geen goedkope zaken om zo even aan te
schaffen. Wij gingen naar Basecamp in Den
Haag, een ware snoepwinkel voor outdoorspor-
ters met goede kwaliteit spullen in alle soorten,
maten en kleuren. Het bedrijf heeft een ’try
before you buy’-formule. Bevalt het product
goed, dan kan het daarna gekocht worden. Zo
niet, dan betaal je alleen de huur.
www.base-camp.nl

Sloffen
staan al
klaar 
in hut 

hoogste punt van deze berg zijn.
Gelijk het hoogtepunt van onze va-
kantie. Iedereen feliciteert ieder-
een, high fives. We hebben het ge-
haald. Moe, maar voldaan gooien
we onze rugzak af. We zijn met ons
hoofd in de wolken, letterlijk en fi-
guurlijk. Op de momenten dat de
bewolking minder wordt, is het uit-
zicht adembenemend. Stilletjes ge-
nieten we, hier zijn woorden over-
bodig.

Na foto’s, heel veel foto’s, dalen
we weer af naar de 100 jaar oude
Badenerhütte, waar we twee nach-
ten zullen slapen. Voor de deur van
de 2608 meter hoog gelegen hut
ligt nog net een besneeuwd stuk
alpenweide waar we ter afkoeling
op blote voeten doorheen rennen.
Van hieruit gaan we een pittige
tocht maken, de 3329 hoge Kris-
talwand op. Een klettersteigtocht
waarbij we hard moeten werken,
maar waar het uitzicht – aan de ene
kant de bergtoppen van Duitsland
en aan de andere kant het Italiaan-
se hooggebergte – een geweldige
beloning is. De kinderen, die iets
minder oog hebben voor de pracht
van de natuur, krijgen hun belo-
ning iets lager: naast een berg-
meertje vinden ze kleine bergkris-
tallen. Elk kind gaat met een leuke
buit naar huis. En allemaal besef-
fen we dat nu de mooiste routes
voor ons openliggen.

■ Meer over bergvakanties vindt u op
www.reiskrant.nl/weekjeweg
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MatreiMatrei

InnergschloßInnergschloß
Vol trots
laten we
ons foto-
graferen
bij het
kruis op de
top, op
3674
meter
hoogte. 

Eén voor één springen we voorzichtig
over metersdiepe gletsjerspleten. 

Elke avond
plannen we
met kompas
en gps in de
aanslag de
route voor
de volgende
dag. 

weekactie.telegraaf.nl
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€59,-
p.p. vanaf € 118,-

Schilderachtig Sauerland
Haus am Steinschab
✔ 2 overnachtingen obv halfpension
✔ Ontbijt en driegangendiners
✔ Koffie en thee bij aankomst
✔ Gratis parkeren, gebruik WiFi 
✔ Wandelen, fietsen en cultuur-

snuiven in prachtige natuur!

Alléén 

dit weekend

te boeken!
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