Fietsreis naar St Egyden in Karinthië 2014
Inleiding.
Dit jaar hadden we beslist om Frankrijk nog eens links te laten liggen en onze steven te wenden naar het,
normaal gezien, zonnige Karinthië in Oostenrijk.
Onze kampeerders gaven dit jaar niet thuis om uiteenlopende redenen en in totaal schreven 9 leden zich in
om dit deel van Oostenrijk met de fiets te verkennen.
Onze uitvalsbasis was St Egyden, een klein dorpje tussen Villach en Klagenfurt dichtbij de Italiaanse en
Sloveense grens.
Ons hotel Lorenzihof werd geboekt via Neckermann voor een spotprijsje in Half pension.
Daar Arthur met zijn dame met eigen vervoer kwamen hadden we aan één busje genoeg om de verplaatsing
te doen en dit keer zouden Dirk en Toon onze chauffeurs zijn.
Op het voor mij heel vroege tijdstip van 4u vertrokken we met slaapoogjes richting Oostenrijk.
Op tijd en stond werd gestopt voor een plasje, een drankje of een hapje. De afstand bedroeg een 1200 km,
het zou dus een lange dag worden. De vele werken op de autowegen in Duitsland hielpen ook niet zodat na
een tijdje de verveling toesloeg.
Adam en Eva zaten op de achterbank naast Willy. Adam kon aan de verleiding van de appel niet weerstaan
en nadat hij ervan gegeten had werd Eva gestraft met een diepe snee in haar vinger. Het bloed spatte tot op
de voorruit waardoor Toon verbouwereerd zijn ruitenwissers liet gaan maar dit hielp uiteraard niet. De
schade was groot. Pees over, zenuw over. Maar na een uitroep “Pol” van Eva tegen Adam keerde de rust
terug. Eva, een vermaard verpleegster in het UZ behield haar kalmte en verbond zelf heel deskundig haar
vinger. De pijn ebde weg en zo konden we toch met een gerust gemoed verder. Adam bleef heel stil voor de
rest van de dag.
Na het nodige fileleed en een fikse regenbui kwamen we toe op onze bestemming waar we Arthur en Elsie
begroetten.
Samen konden we direct aan tafel en na het uitladen van fietsen en bagage konden we genieten van een
weldoende rust.
Robert

Dag 1 Zondag 31 augustus: De Villacher Alpenstrasse.
Na een lange en bewogen dag in het busje en een goede nachtrust staan we welgezind op om onze eerste
fietsdag aan te vatten.
Op onze agenda staat een ritje van 106 km dat dwars door Villach naar de Villacher Alpenstrasse leidt. Met
1400 Hm is dit een hapklare brok voor de eerste dag.
Het is zacht weer zonder noemenswaardige wind en door de wolken priemt af en toe het zonnetje.
Arthur moet zijn moutainbike nog monteren maar dit is in een wip klaar.
Met zijn allen trekken we erop uit. Ann haar gekwetste wijsvinger is goed ingepakt maar toch is ze er niet al
te gerust op.
Dit jaar heeft bijna iedereen een GPS op en nog nooit hebben we zoveel mis gereden. Blijkbaar moeten de
meesten van ons er nog leren mee werken maar in de loop van de dag zal het beteren. Voorlopig echter
doen we regelmatig beroep op de bierkaartjeswegwijzer van Paul.
Na een dik uur rijden zien we de aanwijzing “Villacher Alpenstrasse” en het spel kan beginnen.
Het eerst schouwspel dat we zien is een springschans waar een wedstrijd bezig is zonder sneeuw wel te
verstaan.
Voor sommigen van ons verloopt de beklimming voorspoedig maar voor anderen is dit niet het geval. Ann
voelt zich niet goed in haar vel met die gekwetste vinger. Ze kan aan haar stuur niet trekken en heeft ook
schrik dat de afdaling moeilijk kan zijn om te remmen zonder wijsvinger.
Willy heeft ook zijn dagje niet en klimt tot 500 meter van de top waar hij afstapt en koppig weigert om nog
verder te gaan. Arthur die hem vergezeld heeft komt ons dit melden en tenslotte komt Paul die Ann heeft
bijgestaan ons vervoegen in het bergrestaurant waar we onze eerste lekkere taart van de week bestellen.
Toon gaat op zoek naar een jodelende marmot maar de exemplaren zijn hem wat te groot om mee te voeren
op de fiets zodat hij van een aankoop afziet. Tim echter neemt er eentje mee voor zijn Miaatje.De
beklimming van 16 km was best leuk en pittig. Spijtig waren er nogal wat wolken waardoor we enkele mooie
panorama's moesten missen.
Na de lekkere taart vatten we de afdaling aan en stoppen enkele keren om een paar kiekjes te nemen. Aan
de schans wordt gestopt om enkele foto's te nemen. Spijtig genoeg is de wedstrijd gedaan en kunnen we
geen foto's van de deelnemers nemen. We gaan dan maar op onderzoek en betreden de schans waar we
niet mogen komen en beelden ons in dat we met onze fiets de schans afvliegen.
Hierna zetten we onze afdaling verder en na wat zoeken vinden we terug de weg die we uitgestippeld

hebben. Het zijn nu vooral vlakke wegen die gemakkelijk verteerbaar zijn. Het zonnetje schijnt en het is leuk
fietsen. Op een bepaald moment zien we meer en meer Harley Davidsons tot we in een zone terechtkomen
waar je op de koppen kan lopen. Er zijn ontelbare motards en er worden nog tenten opgezet voor het Harley
Davidson evenement dat een ganse week zal duren.
Door de drukte moeten we wel vertragen en worden we opgeslokt door de menigte.
Opeens zien we twee reclame girls onze richting uitkomen. Ze hebben Willy opgemerkt en smeken om op de
foto te mogen met hem. Aan Willy moet je dat geen twee keer vragen en binnen de kortste keren zijn de drie
vereeuwigd.

Hierna rijden we langzaam verder genietend van het spektakel.
Eens door de drukte heen is het nog slechts een boogscheut naar ons hotel hoewel de laatste 500 m nog
een flink hellinkje genomen moet worden.
Elsie zit op ons te wachten en we laten de Weizen smaken op het terras alvorens ons te gaan wassen.
Robert

Dag 2 Maandag 1 september: langs De Drau
De weergoden waren ons ongunstig gezind, het beloofde de slechtste dag van de week te worden,
apocalyptische omstandigheden de nacht voordien, donder en bliksem, de hemelsluizen wijd open,
besneeuwde bergtoppen begin september, ongezien!
Mensen met een beetje gezond verstand besloten naar het Porsche museum te gaan, alleen de prettig
gestoorden Tim en Ghislain gingen met de fiets op pad voor weliswaar een ingekorte rit van 90km!
Volgens Robert zou dit een vlakke rit worden, het tegendeel werd al gauw duidelijk, met het ontbijt amper
verteerd werden we reeds bij het buitenkomen van het hotel getrakteerd op een eerste klim van 2,4km,
nadien liep het constant op en af tot km 35 waar we het hoogtepunt bereikten van onze tocht!
Nadien volgden een aaneenschakeling van wegversperringen, omleidingen, afdalingen met zand en grind,
tot we aan een brug kwamen om de Drau over te steken! Na onze pitstop was het gestopt met regenen, de
volgende 45 km waren vrij vlak en uiteindelijk kwamen we wegens de vele GPS-conflicten toe met 100 km
op de teller!
De overige Rhodelanders zagen op de middag dat het opklaarde en vertrokken na het bezoek aan het
museum nog voor een tochtje van 50 km in het droge! Uiteraard konden we nadien nog genieten van de
après-bike met lekker eten en bijbehorende dranken! Wat onze 2 helden niet wisten, is dat er de volgende
dag voor hen een veel groter avontuur staat te wachten, to be continued.
Tim

Dag 3 Dinsdag 2 september: Gerlitzen
Opnieuw waren de weergoden ons niet gunstig gezind, en opnieuw 2 zotten die vertrokken, rara wie... we
kregen 114km voorgeschoteld! Onder luide aanmoediging van de andere clubgenoten vertrokken Tim en
Ghislain in de striemende regen!
Door het jodelende gezang werd de moraal hoog gehouden tijdens de eerste 40 km en zo kwamen ze aan in
een plaatselijke bergcafé! Onder het motto "Wir bringen die Sonne" namen zij kletsnat plaats! Buiten begon
het ondertussen nog een beetje harder te regen, een ware zondvloed!
In een, zoals de plaatselijke bevolking het noemde, warme winter vertrokken we richting Gerlitzen
Alpenstrasse, een col boven buitencategorie 12km en 1224hm te overwinnen, gemiddeld 10.2% met vele
stukken 15 à 16 procent! Deze col deed meteen denken aan die andere moordcol, de Mortirolo van 2 jaar
geleden op fietsvakantie (12.4km en 10.5% gemiddeld), alleen deze keer in totaal andere
weersomstandigheden. Het "eigenaardige" was dat we op de col geen enkele andere fietser of motard zijn
tegengekomen, u verneemt verder waarom! Boven gekomen was het ijskoud en hadden we te maken met,
zoals Tim het noemt, "dikke regen" (smeltende sneeuw)!
De afdaling was echter een ware hel... koud, nat en veel te stijl, de remblokjes versleten er razendsnel! Na
verschillende tussenpozen en verdere afkoeling sprong bij Tim op 3 km van de voet de veer toen ze de enige
taverne dat open was binnen stapten, volledig onderkoeld en niet meer in staat verder te fietsen, gelukkig
snelde zijn kompaan Ghislain ter hulp met een vers droog onderlijveken en 3 warme chocomelkskes hielpen
"Marcske" om terug een beetje op temperatuur te komen! Ondertussen werd in Sankt Egyden na het rustig
verder opeten van hun taartje met man en macht (Toon, Dirk, Robert) de reddingsoperatie opgestart om
onze 2 vrienden met het busje te komen halen! Eind goed al goed, alweer een heroïsche dag overleefd en
een ervaring rijker.
Tim en Ghislain

Dag 4 Woensdag 3 september:
Drielandenrit naar Italië en Slovenië
Deelnemers: Toon, Dirk, Tim en Ghislain.
Do you want a surprise?
De " drie landen rit" werd verreden door een viertal moedigen van wie werd verondersteld dat ze bovendien
nog beschikten over de zo broodnodige sterke onderste ledematen om de klus te klaren. Oostenrijk,Italië en
Slovenië waren de te doorkruisen ( nu ja... ) contreien en de dappere ridders op het stalen ros droegen de
naam Dirk, Ghislain , Tim en Toon.
Het o zo geroemde gunstige Karinthische klimaat liet het toch af weten, en we waren al dik tevreden dat het
net niet regende. De startplaats was Arnoldstein en de af te leggen afstand een dikke 100 km. Over de te
overwinnen hoogtemeters durfde niemand luidop te spreken , er was ons alleen gemeld door Robert dat dit
de koninginnenrit moest worden.
Onder het gezelschap van ettelijke Harleys en nog meer Davidsons werd de eerste klim achter de kiezen
geduwd. Tim werd ook vriendelijk begeleid met een claxonconcert in de diverse tunnels uiteraard gepaard
gaande met een overheerlijk uitlaat gebulder.
Op de eerste top vonden we een kleine groep Amerikaanse wielertoeristen met o.a. zelfs een kleine
plooifiets. Je moet het maar doen! All the American way!
Fluks wendden we de steven naar het Sloveense dal waar we er op letten dat we onze kostbare remblokken
niet al te veel aan slijtage onderhevig lieten worden.
Tot ons genoegen bevond zich op onze weg een leuk restaurant en aangezien het middaguur naderde
parkeerden we onze tweewielers snel aan de bijhorende afsluiting.
Een drankje en bijhorend knabbeltje werd besteld. Alleen Tim wou toch iets meer en vroeg in zijn beste
Engels een kleine spaghetti. De vriendelijke en sympathieke juffrouw vroeg in even keurig Engels of hij een "
kids spaghetti " wou. Jawel dus. De bestellingen werden prompt geleverd. Intussen kregen we het
gezelschap van een horde (of hoe noem je zoiets ) bikers die met de nodige uitlaatknallen de oprit waren
opgedenderd. Met lederen pakken ,en toeters en bellen. Knappe machines,die bromfietsjes,waar onze
bescheiden vehikels tegenover in het niets verdwenen . Dit kon evenwel niet worden gezegd van de diverse
bestuurders van de diverse voertuigen! Eenmaal ontdaan van de lederen pakken en helmen leken de bikedrivers te beschikken over fors uitgezette ledematen en rompen. Ons viertal daarentegen beschikte over een
torso waar de omgeving met goedkeurend gemompel naar toe blikte! Vooral de atletische spierbundels van
Dirk en Ghislain werden door de aanwezige vrouwelijke bikers met meer dan gewone aandacht
aanschouwd. Maar we lieten ons niet van de wijs brengen en vroegen de afrekening. Maar... dan kwam de
vraag van de hupse serveerster,gericht aan Tim :" Do you want a surprise? "We wisten niet wat we

hoorden,en staarden elkaar in stomme verbazing aan. Welke verrassing hand men in hemelsnaam in petto
voor onze brave Tim? Gelukkig kwam onze dienster snel met het verlossende antwoord door doodsimpel en
ijskoud te vermelden dat bij een kindermenu ook een kinderijsje hoorde....Hilariteit alom, en konden wij dan
ook met een gerust geweten het ijsje laten aanrukken en onze koffie leegdrinken.
De benen voelden nog goed, de maag gevuld de temperatuur enkele graden gestegen en de stemming
opperbest! ( Wat een ijsje kan doen nietwaar ) Vanaf nu ,we hadden de rit grondig bestudeerd, was het
bergop. En niet zomaar. De eerste kilometers liepen vlot . Vals plat,zoals in wielertermen al eens wordt
gezegd. Maar wat volgde was andere koek . Ondergetekende heeft al menige (fiets) watertjes
doorzwommen en kreeg vrij snel in de gaten dat dit geen hapklare brok bleek te zijn. De onderste ledematen
werden danig op de proef gesteld, en de ademhaling diep en zwaar. Geen verpauzing werd gegund,na elke
steile bocht doemde een zo mogelijk nog steilere op. Met de regelmaat van een klok bulderde een Harley
langs de oren voorbij,in elke bocht een dot gas gevend om duidelijk te laten horen hoe leuk hij deze
beklimming wel vond.
Maar toch slaagde ons viertal erin om zonder kleerscheuren de top te bereiken en verpozing te zoeken in de
plaatselijke berghut. In tegenstelling tot de vriendelijke bediening in het dalrestaurant was hier alles " een
kouwe bedoening ".Aangezien het hier ook letterlijk koud was werden de nodige overjassen en beenstukken
aangepast. De afdaling die volgde was niet echt om over naar huis te schrijven wegens de aanwezigheid in
elke haarspeldbocht van onvervalste kinderkopjes. Hier dienden we dus wel tot onze ergernis beroep te
doen op de broodnodige remblokjes.
Eens in het dal volgde er verderop nog een kleine beklimming,om de grens met Oostenrijk over te steken.
Helaas begon het lichtjes te druppelen,werd de weg glad en de daarop volgende wel heel steile
afdaling( 14%) met alle remklauwen dicht aangevat. Toon,die nochtans geen slechte daler is,kwam als
laatste met de billen dicht bij de reeds wachtende anderen....
Het einde was in zicht, de regen werd erger,maar gelukkig stond aan de meet het busje nog steeds op
wacht. Deze scalp hadden we toch weer aan onze gordel!
Toon

Dag 4 Woensdag 3 september – Gerlitzen verkort
Met de lange mouwtjes en de nodige regenuitrusting bij de hand na de regendag van gisteren vertrokken
Robert, Arthur, Willy, Ann en Paul rond 9 uur voor een ingekorte versie van Gerlitzen.
In Sankt Egyden vertrokken we bergaf en dan langs rustige wegen zonder uitgesproken hellingen langs Lind
naar Landskroon.
Vandaar langs de rand van Villach naar de Drau die we tot in Töplitsch en Puch volgden.
Daar ging de weg omhoog! Een steile klim van ongeveer 5 km gevolgd door een mooie afdaling naar Treffen
waar we de eerste rustpauze hielden. De lange mouwtjes waren al uitgetrokken.
Van Treffen ging het naar Annenheim aan de Ossiacher See en verder langs een smal fiets/voetpad dat
kronkelde tussen het meer en de spoorweg. In Badendorf aan het meer lieten we de beklimming en afdaling
van “Gerlitzen” terzijde en fietsten door naar Steinhaus aan het meer en verder tot het uiterste punt waar we
het meer verlieten in de richting van Glanhofen. Daar moesten we alle kracht in onze benen steken om via
een steil en op meerdere plaatsen niet verharde weg de Kösterberg te beklimmen. Een klim van een 10 km
kronkelend door het bos met onverwacht steile stukken en een druilerig weertje.

Over de top hadden we een mooi uitzicht over de Wörthersee. We blaasden er even uit aan een huis in
opbouw. Arthur was geïnteresseerd in de werkzaamheden en had er zelfs een handje willen helpen moest hij
niet in koerstenue geweest zijn.
Van de Kösterberg werd het een lange afdaling naar Velden aan de Wörthersee waar we doorheen de drukte
van het Harley- Davidson gebeuren op zoek gingen naar een rustig terrasje aan het meer.
Gesterkt na de rust en een drankje namen we de laatste klim tot Augsdorf en dan bergaf naar Sankt Egyden
waar we moe en voldaan toekwamen.
Paul

Dag 5 naar Feldkirchen en St Veith over 107 km met 1180 Hm
Deze rit is een overgangsrit tussen de 2 zwaarste ritten in. We rijden deze rit allemaal tesamen behalve
Willy. Die ziet het niet meer zitten. Hij heeft op de ritten die hij gereden heeft zoveel afgezien dat hij denkt
een ziekte uit te broeden.
We moeten vandaag geen hoge cols beklimmen dus dat wordt een makkie.
We rijden langs de esplanade van Velden waar veel motorvolk te zien is. Hierna volgen we een tijdje de
oevers van de Wörthersee. Een eind verder slaan we linksaf weg van het water de heuvels in. Vanaf hier
gaat het gezapig op en af tot de GPS ons een vervaarlijk padje wil opsturen. Enkelen durven het aan dit
paadje te bereiden. De anderen keren om na de kaart te hebben bekeken en zullen langs een deftige weg
hun doel bereiken. Echter, ook deze deftige weg valt tegen want een bord duidt 17 % aan. Amai, het was
pompen of verzuipen. Ttz stoempen of omvallen. Gelukkig duurde dit maar enkele kilometer want het stak
rap tegen.
Na deze verschrikking spreken we af om zo vlug mogelijk eens te stoppen om iets te eten en drinken. Maar
zoals gewoonlijk, als de nood het hoogst is is de redding veraf. We moeten nog heel wat kilometers fietsen
om een afspanning te bereiken. Als klap op de vuurpijl is dat terrasje enkel te bereiken via een korte maar
steile klim.
Het frisdrankje of koffietje met taart of koek smaakt op het terras buiten.
Even later zijn we terug weg richting St Veith. We rijden nu over heel leuke weggetjes langs boerderijen.
Hierna hebben we de passage door St Veith waarna we weer omhoog moeten de velden in. Ook hier weer
leuke weggetjes en een stuk klimmen tot over de rug van de helling.

We zijn op zoek naar een terrasje en vinden dat aan de oevers van de Wörthersee vlakbij Klagenfurt.
Hierna rijden we nog een tijdje langs het meer tot we linksaf gaan omhoog richting St Egyden.
Ondanks het zogenaamd lichte ritje voel ik het aan mijn benen. Ik zal morgen de Nockenalmstrasse aan mij
moeten laten voorbijgaan.
Robert

Dag 6 Vrijdag 5 september naar Velden
Rond 11 uur bij mooi weer vertrokken Robert, Toon en Paul voor een rustige rit naar Velden. De moedigen

Dirk, Ann, Ghislain en Tim waren al met het busje vertrokken naar Radenthein voor de rit naar de
Nockalmstrasse.
Na een mooie afdaling naar Velden kwamen we in de wereld van Harley Davidson terecht. Ongelooflijk
hoeveel verschillende modellen er zijn! Robert wist een uiterst rank model te spotten.
Op het gezellig terras van restaurant Leopold vlak bij de Wörthersee genoten we van een goede lunch, de
zon en de mooie omgeving.
Een rustige fietstocht langs het meer, wat zoeken naar de juiste afslag voor de klim over de bergrug naar
Schiefling en dan de afdaling langs de Fahrendorfstrasse brachten ons terug naar Sankt Egyden.
Het zwembad lag er uitnodigend bij voor een frisse plons.
Paul

Dag 6 Vrijdag 5 september DE NOCKALMSTRASSE
35km natuur door Nationaal park Nockberge, zo uniek is dit oorspronkelijk middelgebergte, en voert ons
langs de mooiste wegen !
De laatste rit van een toch wel bewogen week, van minder goede weersomstandigheden veel regen,
Porsche museum en lekkere Oostenrijkse taarten en heel Lekker bier, maar deze morgen ziet het weer er
droog en zonniger uit, dat belooft !
Bij het ontbijt staat het min of meer vast wie de Nockalmstrasse gaat oprijden , dat zijn de 3 Musketiers van
de week, Ghislain, Dirk en Tim.
Toon gaat het rustig houden om zaterdag de kilometers met de auto te rijden
Ik heb ook beslist om mee te rijden en Paul twijfelt tot het laatste moment om dan uiteindelijk niet mee te
rijden !
We worden uitgewuifd door de thuisblijvers die een plaatselijke rit gaan rijden naar de Wörther See om er te
genieten van de terrasjes met een biertje en die typisch lekkere Oostenrijkse taarten !
Wij moeten eerst nog een 70 km rijden met de auto om aan de vertrekplaats te komen in Millstatt !
Eenmaal aangekomen op de parking en uitladen van onze stalen rossen starten we zo rond 10u, eerst een
groot deel langs de Millstätter See dus platte kilometers
Het is al snel duidelijk dat Vanhove en Speekaert sneller zijn dan mij en zo ontstaat er een groot gat tussen
ons, Lampaert offert zich volledig op om bij de laatste te blijven,
Zo’n 30Km rijden we langs nogal drukke banen doorheen skidorpen, die voor mij minder bekend zijn
Radenthein, Bad Klemkirchheim, Zirkitzen,Patergassen,
we passeren een marktje waar Ghislain toch even een kijkje neemt om de plaatselijke specialiteiten
te zien en te ontdekken !
Ondertussen rijden er heel wat Harley Davidsons op een zalig tempo voorbij !
We verlaten de grote weg in Ebene Reichenau waar Het landschap verandert in prachtig natuur gebied,
met bijna geen verkeer, het decor zijn de bergen en ja, nu begint het echt te stijgen en er rijden bijna geen
auto’s meer langs, wel de genietende motards met de handen aan hun hoge stuur en de benen gespreid !
Ja, ik begin het al te voelen, het is stijgen zo continue 6 à 7 % dat gaat nog maar na zo’n 10km voorbij de
tolpoort waar de motards 11€ moeten betalen begint het alsmaar mooier te worden maar dan ook zwaarder,
Ik hou vol, maar heb toch de sterke hand van Ghislain nodig om toch iets vlotter te kunnen ronddraaien, 13%
is veel ik zou nog eens lager willen schakelen maar ik zit al op het kleinste verzet , gelukkig heb ik de
Colaman naast me die me een duwtje in de rug geeft !
De laatste meters zijn het zwaarst, maar we houden vol tot boven aan de
Glockenhütte waar Dirk en Tim al iets lekkers gegeten hebben en al op adem gekomen zijn !
Ik trek een droog onderlijfje aan en we bestellen een grote Cola en een heerlijke pannenkoek met appeltjes
en warme vanillecreme , hmm dat smaakt !
Het uitzicht is prachtig we zitten nu op iets meer dan 2000m !
Na half uurtje repos en nog wat foto’s op de top, gaan we voor 5km naar beneden tot Karlbad dan weer

stijgen tot Friesenhals-Zechneralm waar we weer samen komen en in de souvenirwinkel nog eens gaan
rondsnuffelen waar Tim weer nostalgisch wordt en leuke dingetjes wil kopen voor zijn kleine Mia en
vrouwtje !
Vanaf nu is het nog alleen maar dalen, dalen en nog eens dalen tot in Millstat ,
Dirk gaat als een arend naar beneden en Tim er achteraan
We rijden langs Innerkrems tot Kremsbrüke waar we weer halt houden om weer samen te zijn, ik heb mijn
fluovestje aan opdat ze me niet zouden kwijtraken want ja, ik kom steeds als laatste aan !
We zijn allen gelukkig, we hebben afgezien en worden beloond met de mooiste zaligste afdalingen door een
prachtige natuur
Nu nog een 20 tal kilometer richt Gmünd en het wordt weer steeds drukker van verkeer, Tim begint last te
krijgen van zijn knie en rijdt nu als laatste met volle vaart samen richting Seeboden terug naar Millstat !
Na zo’n rit met drie mannen, ben ik voldaan en gelukkig, voor mij was het de koninginnenrit van de week
Tijd voor een biertje hier aan de See lukt jammer niet want het is al bijna 18u en we willen de groep niet te
lang op ons laten wachten voor het avondeten !!!
Bij aankomst in het hotel verdienen we een warme douche en een goed gevuld glas en bord, iedereen is
tevreden en blij om terug naar huis te keren.
Vanavond drinken we nog samen een glas op het terras en worden de afspraken gemaakt om onze koffers
tegen 7u naar de camionette te brengen waar Willy en Robert het laden voor hun rekening nemen !!
Nu lekker slapen en het regent niet meer !!!
Ann

