Verslag Lichtenfels – Praag–Wenen
zaterdag 13 augustus 2011
Lichtenfels - Bischofsgrün
90 km (groep I) resp. 50 km (groep II)
Vrijdag 12/8/2011 vroeg uit Leiden vertrokken (Lodewijk, maarten en Flip). Via
Schiphol,Hannover en Leipzig aankomst in Lichtenfels, waar we vorig jaar gestopt
zijn. Het laatste deel met de
trein gaat door het mooie
Saal dal met plaatsen zoals
Jena (Carl Zeiss).

Diner bij de Italiaan “La
Nave”,waar we vorig jaar
geëindigd zijn, maar nu
zonder vuurwerk en binnen
i.v.m. de regen en een goede
nacht in hotel Garnie op 3de
verdieping.
Het begint goed. Flip is al
na 3 minuten zoek en we
rijden verkeerd omdat we niet
door hebben dat er een Weiss
Main en een Rot Main is.
In Kulmbach fietsen we voorbij de bekende Brouwerij en stoppen voor koffie in de
plaatselijke Milchbar. Dus helemaal geen bierproeverij!
Omdat we goed op schema liggen bezoeken we het Deutsches Dampflokomotiv-Museum.
in Neuenmarkt (www.dampflokmuseum.de)

Bij Bad Bereck de eerste echte beklimming langs een beekje door de bossen op een
oude geasfalteerde spoorlijn. Werkelijk prachtig.
Aankomst in Bischofsgrün,waar het lang wachten is op de andere heren, die de
Fichtelberg een paar keer beklommen hebben en uiteindelijk helemaal niet over
deze berg hoefden te gaan.
Dus pittig 50 km heuvel op i.p.v. de 24 km,die er voor stond. De heren zouden
wat stress bij het inpakken gehad hebben(fietsschoenen in Friesland laten liggen
etc…) Tijdens het wachten ontmoet Flip een Duitse fietsfanaat,die adviseert een
keer de volgende fietsroute
te doen namelijk De Donau
Radweg Quelle:
Donaueschingen-SigmaringenUlm-Regensburg-Passau-LinzWien-Budapest naar het
Schwarzes Meer (Zwarte Zee)
ca. 2300 km, Rückweg per
Schiff bis Passau.
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Enfin, we zijn weer samen en komen
terecht in het kampioenschap
Skispringen
Weltspitze Damen op de OchsenkopfSchanzenarena in Bischofsgrün op
kunstgras cq sneeuw en ontmoeten
ook de 2 Nederlandse deelnemers,
die resp 34ste en 56ste zijn
geworden in dit zwaar bezette
kampioenschap en morgen rond 15.00
uur nog een keer moeten springen.
Gasthof Deutscher Adler onderdeel
van het Kurhotel Puchler is onze
eerste gezamenlijke
overnachtingsplek (www.KurhotelPuchtler.de).

Zondag 14 augustus 2011
Bishopsgrün - Lazně Kynžvart:93 km
Vroeg vertrokken en onder de kabelbaan van de Ochselkopf door Fichtelgebergte
opgereden. Koffie met Flammküche zum Waffenschmied te Brand. Bart kreeg per
ongeluk om 10 uur s’ochtends een ijsje (heisse Milch),was misverstand.

Terwijl we de weg en beetje kwijt zijn, ontmoeten
we bij Ebnat wielrenner Schubert,die ons afraadt
over de hoge berg bij Arzberg (bekend om het
porselein) te gaan, maar ons langs de rivier leidt.
Hier laat hij ons een oude zilver groeve zien en
fietsen we langs een oude spijkerfabriek met als
resultaat lekke band Bart door spijker.
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Samen met hem bereiken we de Duits-Tsjechische grens,een memorabele gebeurtenis
en dus wordt er een groepsfoto gemaakt.

Onze goed geconserveerde 70-tiger,die met een Nederlandse vrouw is getrouwd,
fietst mee tot CHEB (Eger) en op het prachtige marktplein wordt geluncht met
spaghetti. Onze vriend drinkt een biertje mee en vertelt dat het stelen van
auto’s en hoeren uit Oostbloklanden hier een bloeiende handel is.
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Na Cheb langs de Roselei, veel heuvels, zeer vermoeiend en ook veel zoeken.
We zien het Ertsgebirge liggen en het Kaiser Wald, omdat de keizer daar altijd
ging jagen. Ten gevolge van heftige regenbuien halen we het hotel op 100 m na
niet. We schuilen in de plaatselijke golfclub en arriveren rond 19.00 uur in
hotel met prachtige kamers en heerlijk bier.
We zijn de enigen in het restaurant.
Wijn (rood): vino zkobyli frankovka vinarska-oblast morava www.vinozkobyli.cz

maandag 15 augustus 2011
Lazně Kynžvart – Plzeň: 88 km
Veel regen. Na het stoppen van de regen zijn we vertrokken. Koffie in Hlavni
Kolonáda in Marienbad in (Mariánské Láznĕ) met prachtige fontein,die op de maat
van klassieke muziek water spuit.
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Ook hier lukt het weer moeilijk de stad uit te komen en begint het ook weer te
regenen. In Tepla wordt een klooster en bibliotheek bezocht. Het klooster is 6 x
afgebrand. Inmiddels zijn we zeiknat. Vier heren besluiten mee te gaan met een
rondleiding van 40 minuten door de boekenkast van de bibliotheek.
Bernard, Flip en Julien besluiten door te fietsen gelet op de nog af te leggen
kilometers.
Forse helling met 12% stijging naar Sipin. Tocht met veel klimmetjes.
Supermarkt in voor fruit, drank en broodjes, dit alles voor slechts 5 euro en er
wordt afgezien van uitgebreide lunch. Flip valt het plaatsje Utery op. Er is
even contact met de andere groep, die een lekke band hebben, maar wij zijn 3
keer verkeerd gereden. Er is duidelijk wat spanning in de groep omdat wij
doorgefietst zijn, bevestigd door sarcastische toon van Niek aan de telefoon
volgens Bernard.
Rond borreltijd komen we aan op de
marktplaats van Pilzen met midden op het
plein de prachtige gotische kathedraal
van St.Barholomeus met zijn 102.6 m hoge
toren.
Eerst gaan we naar ons pension toe dat
op 5 minuten fietsen van het café ligt.
Het is een oude boerderij,waar we
hartelijk ontvangen worden door de
eigenaars. Uitleg over de weg naar het
station voor morgen en adressen om te
gaan eten.
We borrelen in café Fellini en wachten
op onze boekenkast wurmen, die
natuurlijk weer laat aankomen. Gelukkig
valt het allemaal mee en wordt het als
een test gezien hoe het met Bernard en
Flip in een kleine groep gaat.
Gelukkig hebben we al kwartier gemaakt
zodat bij aankomst alles vlot verloopt.
Het diner vindt plaats in Salzman
(www.usalzmannu.com)
Wijn: Habánské sklepy Cabernet Sauvignon
2008.
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Dinsdag 16 augustus 2011
Plzen-Beroun - Praag - 51 km
Na korte nacht in Pension vroeg op (6.30 uur)richting Bahnhof via een
indirecte,ingewikkelde weg langs snelweg en onder tunnels door om op tijd de
trein van 08.10 uur te halen. De trein stond er reeds en de tickets waren ook
reeds in ons bezit. In stinkende coupée waarschijnlijk t.g.v. niet gewassen
fietskleren brengt de trein ons naar Beroun. En inderdaad hier staat onze
geheime agent Lukas Svarovsky van de reisorganisatie in oranje sportshirt ons op
te wachten.
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Daarna uitgebreid met Lukas Svarovsky gebrainstormd hoe onze tocht nu verder
moet, want de route die we vanaf hier via Mozaïek Reizen gaan fietsen, wijkt
hier en daar af van de officiële Greenways route.
Enkelen bezoeken de fietsenmaker en pompen aldaar ook hun bandjes op. Lukas
Svarovsky legt aan Bernard en Julien de route uit en ze besluiten toch maar ook
de GPS van Lukas te lenen.

Daarna vertrekken we onder begeleiding van Lukas Svarovsky langs de Berounka
voor een schitterende tocht richting Praag.
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Er wordt een stop gemaakt in Karlstejn en met de fiets aan de hand lopen we naar
boven richting Kasteel, wel heel toeristisch. Daarna richting Praag over een
volledig nieuwe brug cq. fietspad, terwijl Lukas ondertussen veel vertelt over
de geschiedenis van Tsjechië. Lunch te Cernosice in prima Italiaans restaurant
met spaghetti en Lasagna. Langs Moldau Praag binnen gereden. Fraai uitzicht.
Lukas neemt ons mee naar het beroemdste plein (Wenceslas) van Praag, waar Dubcek
sprak.
Daarna plein met verschillende bouwstijlen, gerestaureerd voor de rijke mensen
(Kanofsky place).
Tour op de fiets door Praag met Lukas. Geweldige gids, zeer dynamisch, voelde
groep goed aan en als een van ons afhaakte ging hij hem direct zoeken. Dus geen
kans om te ontglippen!
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Een heerlijke borrel met warme amandelen en bierkaas.
Daarna voortzetting Tour, wat lastig, veel shortcut’s o.a door winkelgalerijen.
Langs memorial monument voor slachtoffers van communisme.
Tsjechië is op één na (IJsland) het meest atheïstische land. Jan Pallach, Kafka
huis (Jood en depressief).
Wederom Italiaans restaurant met Italiaanse wijn (Pizzeria Vabene op pleintje)
Kaart naar jarige Sue geschreven.
Wijn: poggiovero Toscane www.gruppoviniselezionati.com
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woensdag 17 augustus 2011
Praag – Tabor: 69 km
Met trein om 9.15 uur vertrokken naar Benesov na afscheid genomen te hebben van
Lukas, onze gids. Hij krijgt nog een extra zakcentje toebedeeld.
Er wordt vaak gestopt door veel problemen met GPS. Is ook niet alles.
Koffie gedronken in Benesov. Oorbellen gekocht door Flip.
Lunch in Vrchotovy Janovice (klokken kasteeltje, waar vroeger Hertogin gewoond
heeft). Hier dreigen enkele heren in slaap te vallen tgv de inspanningen.
Bij Dedlkov flinke beklimmingen, nauwelijks bevolkt.
Na Sedlec-Pricice geprobeerd iets te drinken, alleen supermarkt, die vol zat met
bierdrinkers.
In Tabor gegeten en geslapen in een prachtig Renaissance huis.
Borrel en eten op Marktplatz met Stella bier (Skochuv dum.

Donderdag 18 augustus 2011
Tabor-Telč: 95 km
Omdat Niek op deze dag een stuk meefietst en vervolgens terug naar Tabor fietst,
weten we nu dat er een veel leukere route is langs het water.
Na nacht in beroemd pension in Renaissance stijl en ontbijt in restaurant.
In Tourac is Niek afgehaakt. Via Diviola (pension Wzatnickey) doorkruist een
leuk stoomtreintje meerdere malen onze route.
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Lunch met schnitzel en kartoffelsalade te Jindrichv Hradec, beroemd om zijn
grootste Kerststal.
In donker bos hard gereden, schaduw van de fiets zichtbaar, veel meren,
hooirollen, zeer mooie omgeving.
Theepauze: Strimilov
Om 19.30 uur aankomst in ons Hotel. Lekker vegetarische hap.
Na het eten koffie gedronken, waar Bernard duidelijk genoeg heeft van Flip’s
klaagzang. Flip reageert met de opmerking dat wij over Engeltjes bezitten,
anders zou het geheel anders afgelopen zijn.
Wijn: zweigeltrebe Pozdni sbër 2008 (vinarská oblast Morava)
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Vrijdag 19 augustus 2011
Telč-Hnanice: 99 km
Met de zware etappe van gisteren nog in de benen en een goede nacht in ons hotel
bezoeken we in de ochtend het plaatsje Telč, omdat we de dag ervoor het plaatsje
alleen in het donker hebben kunnen zien.
Wat opvalt zijn de prachtige gevels (ook van het bedienend personeel) op de
marktplaats, waar helaas ook auto’s zijn toegestaan. Er is een alternatieve
kortere route door eerst met de trein een stuk naar Slavonice te gaan en vandaar
uit naar Hnanice te fietsen. Echter als blijkt dat de eerstvolgende trein pas
over 2 uur gaat is dit geen alternatief meer en wordt de langere route gevolgd.
Het kost enige moeite Telč uit te komen langs spoorlijn cq industrie terrein,
niet het meest fraaie deel.
Via Cernic naar Dacice, alwaar groot stuwmeer met algen.
Na Staré Hobz beklimming op zeer smalle weg. Hier werd Flip niet lekker. Hij
valt ter aarde zoals op het hockeyveld(buikkrampen waarschijnlijk tgv eerder
gegeten pruimen uit de boom). Theepauze in Lancov. Na bezoek aan WC is Flip weer
opgekrabbeld.
We gaan langs de rivier de Dyje, waar veel vakantiehuisjes zijn. Het landschap
bestaat uit mooi golvende korenvelden en doet denken aan het Zeeuwse platteland.
Er is enorme bedrijvigheid met machines, die de tarwekorrels oogsten.
Picknick in Písečné met lekkers uit de plaatselijke supermarkt. De deur van het
restaurant gaat pas open als wij klaar zijn met lunchen. Jammer…
Verder fietsend langs de grens zijn er allerlei bunkers te zien.
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Rechts aan de overkant van het dal ligt Vranov nad Dyjí met zeer fraai kasteel,
dat we rechts laten liggen en via een parkeerplaats bereiken we de Vranov Dam cq
reservoir, waar zich een waar toeristisch zwemparadijs heeft ontwikkeld met
restaurantjes, kraampjes en veel mensen oftewel “Modra Laguna” bij Vraneč
(Hradistĕ).

Daarna gaan we het bos in, langs aanvankelijk allemaal zomerhuisjes.
Midden in het bos barst het onweer los. Bijna een uur in de bossen gestopt ons
zo goed mogelijk beschermend tegen heftige regen en onweer.
Hotel en Lukas gebeld. Daarna lijkt de volgende onweersbui weer te komen, gaan
in bushokje schuilen. Uiteindelijk trekt het allemaal voorbij en gaan we door
het Podyji National park in de bossen. Hier komen we een eenzame andere fietser
tegen, die ons volgt, terwijl de meeste van ons een zeer steile helling oplopen
met de fiets aan de hand. Na een tijdje lijken we op een dood punt te komen.
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Wederom dook het Tsjechische Engeltje op dat vertelt dat je lopend met de fiets
aan de hand wel naar beneden kunt.
Zeer steil en glibberend dalen we af. Inmiddels is het al 19.30 uur.
Daarna over een wiebelende hangbrug met de fiets en volgens onze gids is het dan
nog 2 km naar Hnanice. In het donker na 21.00 uur zijn we in Hnanice, waar we
door 2 aardige meisjes warm ontvangen worden. Een authentiek pensionnetje waar
veel hartelijkheid is.
Forelletjes en schnitzels, toast, knoflooksoep en de uitstekende
wijn, de beste tot nu toe uit de streek zelf.
Vinici(Morava) Hnanice cabernet sauvignon 2009 POZDNIí SBĚR
www.vinice-hnanice.cz

Zaterdag 20 augustus 2011
Hnanice-Laa an der Thaya-Wolkersdorf:110 km
Er wordt om 9.30 uur vertrokken. We gaan richting Oostenrijkse grens
Het advies van Bernard om om 8.00 uur te vertrekken ivm de af te leggen afstand
wordt ruim geïnterpreteerd.
Er wordt gestopt bij de heilige steen, een bedevaartsoord omdat de kruisvaarders
daar langs kwamen.
Via Retzbach komen we in het wijnplaatsje Retz aan. Hier leuk Hotel Althof****
Koffie wordt gedronken vlakbij Haugsdorf. De prijzen zijn hier in Oostenrijk
ineens weer veel duurder.
Langs de wijn- en pompoenvelden vlierbessen, appels, peren, pruimen.
Ook passeren we een grote citoenzuur fabriek. Julien ziet Hennep langs de weg
staan en neemt een tak mee.
Zeer fraai fietspad Kamp-Thaya-March Radroute,ca 420 km
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Op de route komen we langs wijnstraatje,waar een kaarsje brandde.
In Laa an der Thaya komen we midden in het het Zwiebelfest terecht
(www.zwiebelfest.at.)

Met zijn allen eten we o.a Kotelett met gebakken Jungzwiebelen und Kartoffeln.
Verder is er Zwiebelfleisch met Nockerln, Zwiebelrostbraten met Zwiebelsauce
etc.
Flip en Julien stappen na de Zwiebelmaaltijd op de trein, nadat ze nog een
bezoek gebracht hebben aan het Biermuseum Laa an der Thaya.
De anderen zetten hun tocht per fiets voort naar Wolkersdorf.
Op het station worden we door vriendelijke spoorwegbeambte geholpen om een
automatisch kaartje te bemachtigen ook voor de fietsen (28 euro).
Na een uur met de trein via o.a. Mistelbach komen we ongetwijfeld gelijktijdig
aan met de anderen in Wolkersdorf.
Hier overnachten we en worden er weer schnitzels gegeten.
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Wijn:
Deutsch 2008 cabernet en Merlot reserve Niederösterreich( www.weingut-deutsch.at
Wit: WeinbauHolzmann weinviertel DAC 2010 Hamert( www.weinbauholzmann.com
Beide wijnen zijn duidelijk van mindere kwaliteit als de avond tevoren in
Tsjechië.

Zondag 21 augustus 2011
Na onze fietsen reisklaar te hebben gemaakt voor het bloembollen vervoer uit
Rijnsburg, worden we naar het vliegveld in Wenen vervoerd, maar niet alvorens
nog een uitgebreide rondleiding in Wenen te krijgen van onze taxichauffeur en
gids in de groep Maarten, die veel van Wenen weet. We bezoeken o.a de
Stefanskerk, hotel Sacher etc.
Moe maar voldaan laten we ons door KLM terugvliegen naar waar het ooit begonnen
is. Het duurt voor enkelen toch weer enige dagen alvorens weer helemaal hersteld
te zijn en het werk weer te hervatten.
Hierop reageert Bernard met de opmerking ’Het is maar goed dat ik je baas niet
ben’. Ja, daar zijn wij eigenlijk blij om. Volgend jaar Wenen-BratislavaBoedapest-Zagreb-Rijeka-Venetië. Wat vinden jullie daarvan?
Flip de Leeuw, Oegstgeest, december 2011
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