Wandelend Paal wandelvakantie
van 12 tot 20 juni 2010

Mühlbach am Hochkönig :
voor herhaling vatbaar

Onze wandelweek, die dit jaar doorging in het Oostenrijkse Salzburger Land, werd weer maar
eens een absolute voltreffer. Zowel de streek als het hotel bleek bij iedereen erg in de smaak
te zijn gevallen. Vandaar ook dat we nog voor onze terugreis reeds een volgend verblijf in
Gasthof Alpenrose reserveerden. Wie volgend jaar mee wil houdt nu reeds zijn kalender vrij
vanaf zaterdag 3 september tot zondag 11 september 2011. Dan gaan we opnieuw naar
Mühlbach am Hochkönig, naar Rupert en Margrit, al zullen zij tegen dan het roer officieel
hebben doorgegeven aan zoon Rupert Junior en zijn echtgenote.
Wie de Oostenrijkse weersites wat had gevolgd in de week voor ons vertrek, die wist dat er
toen een onwaarschijnlijke hittegolf boven Oostenrijk had geheerst. De temperaturen stegen
er tot een tropische 35°, dit door toedoen van een stevig blazende zuidenwind die zorgde voor
de rechtstreekse aanvoer van oververhitte lucht van boven de Sahara. Gelukkig waren de
voorspellingen voor onze week heel wat draaglijker : wij zouden kunnen rekenen op wat
wisselvallig weer waarbij we iedere dag wel wat regen konden verwachten.
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Zaterdag 12 juni
Al van vóór half vijf stonden de valiezen keurig in een lange rij langs de weg aan de parking
van de sporthal van Paal. Freddy en Theo, de twee Busfahrers, hadden alle moeite van de
wereld om de waanzinnige hoeveelheid bagage in de buik van de bus te tasten en stelden zich
dan ook de vraag of iedereen wel zeker was dat we slechts voor één week op reis gingen.
Enkele minuten over vijf stuurde Theo, de rijder die de Demerstee-autocar tot in de buurt van
Keulen zal manoeuvreren, zijn proppensvol geladen bus van Paal weg en kon onze reis
beginnen. Rijden op een zaterdag betekent dat je in Duitsland geen hinder ondervindt van het
vrachtverkeer, dat tijdens de weekends van de Autobahnen wordt geweerd. Het werd dan ook
een voorspoedige rit en al om vier uur in de namiddag lieten we Salzburg links van ons
liggen. Net toen we iets onder Salzburg richting zuiden gingen rijden, trok de hemel dreigend
dicht en aan de afslag Bischofshofen, waar we de snelweg verlieten – met zicht op de
schansen van het Vierschansentornooi – ging het pijpenstelen regenen. Ondertussen waren
we het smalle dal ingereden dat werd uitgeschuurd door de Mühlbach. Vragende gezichten
tuurden naar buiten : we zijn dicht bij ons doel en we zien nog geen bergen … Vooraan had
de reisleiding hier duidelijk “spik” in. Immers, zij wisten van bij de verkenning dat je
inderdaad pas op het allerlaatste ogenblik, bij het binnenrijden van het dorpje Mühlbach, kan
genieten van de pracht van de berg- en almenwereld. Het regende niet langer en exact twaalf
uur na ons vertrek reden we het dorp binnen. De sleutels werden verdeeld en iedereen pakte
zijn bagage mee naar de kamer waar hij of zij gedurende acht nachten zou slapen. Tegen
zeven uur werden we in het restaurant verwacht en heette Rupert en zijn Margrit, samen met
Rupert Junior, ons allemaal van harte welkom in hun heimat. Daarna kreeg iedereen een
welkomstschnaps en genoten we voor het eerst van het lekkere eten dat in Gasthof Alpenrose
wordt geserveerd.
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Zondag 13 juni
De zon staat al van ’s morgens vroeg aan de hemel en het is buiten zalig warm. Voor de
middag laten we ons door Rupert, de hotelbaas, rondleiden door zijn dorp. We maken een
korte tocht langs de ene en de andere kant van de Mühlbach en krijgen onderweg wat
deskundige uitleg over Sepp Bradl, de legendarische skispringer die tot zijn dood in
Mühlbach woonde, over de kopermijnwerkers en over verschillende soorten bloemen op de
almen. Met Mühlbach in de achtergrond maakt Rupert een mooie groepsfoto. Tegen half elf
staan we aan de Dorfsmühle, vlakbij de dorpskern en zit onze kennismakingsronde erop.
Rupert keert ons de rug toe en verdwijnt, richting hotel met de laconieke melding : “kijk nog
maar wat rond in het dorp en dan zien we mekaar tegen de middag aan tafel …”. We blijven
wat verweesd achter en met de kaart in de hand wordt naar een alternatief gezocht om alsnog
tot de middag te genieten van het heerlijke weer. We trekken langs de kolkende beek naar het
Karbachkabinentalstation en even verderop nemen we de slepend klimmende weg naar het
schitterend gelegen Hotel Aldiana. Over een erg avontuurlijk zigzagpaadje door het bos dalen
we af tot het dorp. In het hotel staat ondertussen een rijkelijk buffet klaar, waar we ons aan
tegoed kunnen doen. De zon straalt nog steeds heerlijk en de temperatuur is ronduit zomers :
ideale omstandigheden dus om te genieten van onze maaltijd, op het terras van Alpenrose.

Na de middag laten we ons door Freddy afzetten in Elmau, waar Rupert zich op de kop van
onze groep zet. We zullen richting Vier Hutten trekken en onderweg een Erlebungswanderung maken. Wat dat inhoudt, weten we al vrij snel. Rupert vermijdt stelselmatig het
gemarkeerde pad en leidt ons “offshore” over de almen. We kunnen hierbij ten overvloede
genieten van de bloemenpracht. We kozen deze periode om te genieten van de bloeiende
almen en dit blijkt inderdaad een schot in de roos te zijn. We spotten gentianen, allerhande
bontgekleurde weidebloemen waarvan noch Rupert, noch wij de naam kennen en orchideeën,
die werkelijk massaal bloeien tussen al die andere kleurige bloeiende weideplanten.
Ondertussen is het broeierig heet geworden en in de verte horen we de eerste donderslagen.
In geen tijd betrekt de lucht en voor we er erg in hebben, plenzen de eerste dikke
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regendruppen naar beneden. We vluchten één van de Vier Hutten binnen waar we zullen
wachten tot de bui over is … Was dat even verkeerd gerekend ! Twee uur lang zitten we
gevangen in die kleine hut. Er wordt gezongen en gedronken en … gewacht. Ondertussen
gutst het water bij beken uit de lucht. Af en toe hagelt het ook fiks en de langgerekte
dondersalvo’s rollen langs de steile flanken van de Hochkönig. Wanneer het ergste over
blijkt te zijn, volgen we ons Plan B. We zullen niet naar Stegmoosalm wandelen, waar
Freddy ons zou vergezellen, op weg naar zijn bus, maar nemen de brede almenweg naar
beneden, richting Koppalm. Ondertussen is het weer harder gaan regenen en regelmatig
gorgelt de donder nog door de dalen. Weggestoken onder de uitstekende dakrand van de
Koppfhütte trotseren we een laatste hagelbui. Door het bos dalen we verder af naar Hotel
Aldiana en zo gaat het verder naar het dorp. Tegen twintig voor zeven komen we daar aan.
Dit had een “inloopwandeling” moeten worden, doch de omstandigheden beslisten er anders
over. In totaal wandelden we voor de middag 8 km en na de middag 10 km met
respectievelijk 250 en 300 m hoogteverschil.
’s Avonds, na het avondeten, vergast Rupert ons op een filmvoorstelling met hallucinante
beelden van sportieve waaghalzen die in alle seizoenen onwaarschijnlijk halsbrekende toeren
uithalen in het gebied waarin wij het braafjes bij wandelen zullen houden. Keurig op tijd
duiken we onze bedden in.
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Maandag 14 juni
Het weerbericht is niet echt veelbelovend. Zeker voor de middag wordt nogal wat neerslag
verwacht, doch vooral in de namiddag zouden we mogen rekenen op wat schaarse
opklaringen, al zijn ook dan nog steeds (onweerachtige) buien mogelijk. Buiten gutst de
regen naar beneden en de dorpsstraat lijkt wel veranderd in een brede bergbeek. We beslissen
om de plannen voor vandaag om te draaien : we rijden eerst naar de Liechtenstein-klamm, aan
de rand van Sankt Johann im Pongau en komen dan te voet over de Pronebenalm terug naar
Mühlbach. Een half uurtje later dan eerst voorzien stuurt Freddy zijn “58” door de
opeenvolgende bochten naar beneden in het dal, richting Bischofshofen, waar we de bocht
naar rechts nemen, richting Sankt Johann. Daar vinden we de groene richtingbordjes die ons
naar de Liechtensteinklamm wijzen. We laten ons overdonderen door de schoonheid en het
natuurlijke spektakel van deze smalle kloof. Op de terugweg, richting uitgang, gaat het steeds
feller regenen en zoeken we beschutting onder de luifel van één van de gasthoven. We
beslissen om op de parking, lekker droog in de bus, onze meegebrachte broodjes te eten om
dan tegen de middag door te rijden naar de plaats van afspraak (Sankt Johann) waar Rupert
ons zal komen opzoeken om een deel van onze stappers tot boven te rijden met zijn minibus,
zodat zij de 6 km-lange klim naar de Roslalm niet hoeven te maken. Als bij toverslag is het
net als we de bus verlaten, aan de rand van Sankt Johann, opgehouden met regenen. Met 49
gaan we in brede lussen de berg op. De zon priemt nu door de wolken en warmt in geen tijd
de boel op. Het wordt opnieuw aangenaam warm. Langs ons stijgen ijle wolkenflarden
steeds hoger uit het dal op. Ze doen me denken aan de stoomwolkjes die opstegen uit de
moor op de stoof bij mijn grootmoeder. Na de klim, met steeds een mooi zicht op het steeds
kleiner ogende Sankt Johann, komen we aan op de Roslalm waar we op het terras van de
Rettenebenalmhütte iets drinken. Na de stop nemen we het afkortingspad waar we in geen
tijd 200 m hoogte overwinnen. Hier is het stevig klimmen geblazen, doch met de hulp van
wat sterke handen komt iedereen, puffend en hijgend, boven. Eens we daar zijn krijgen we
een schnaps als beloning en zetten we de afdaling in naar de Pronebenalm Hütte, waar de
overige leden van onze Paalse bende ons opwachten. Al van ver horen we hen roepen en
zingen. Zij hebben zich hier blijkbaar niet verveeld in afwachting van onze komst. Na een
verkwikkende drinkstop, met prachtig zicht op het dal en de Hochkönig – de toppen netjes in
de (wolken)watten gelegd – gaat het dan in groep en met prachtig weer, naar beneden. Aan
Jausenstation Paüssbauer komen we op een smal asfaltje terecht dat ons in vele krullende
lussen afzet in het dal. In totaal wandelden we 17 km en overwonnen we 785 m
hoogteverschil.
Er rest nog net voldoende tijd om een verkwikkende douche te nemen en tegen zeven uur zit
iedereen weer keurig gewassen en opgeboend in het restaurant om er te genieten van het
avondmaal. Daarna staat de eerste van twee kwisavonden op de agenda. Er wordt gespeeld
op het scherp van de snee. Bij de vragen worden voorhoofden gefronst tot ze het uitzicht
krijgen van mini-Liechtensteinklammetjes en bij het geven van de antwoorden hoor je
regelmatig krachttermen die thuis, in het bijzijn van de kleinkinderen, angstvallig worden
gemeden. Na nog een laatste pint zit ook deze derde dag er alweer op.

-5-

Dinsdag 15 juni
De weercomputer laat ons wat in het ongewisse. Echt stralend ziet het er alvast niet uit. Het
is ’s morgens droog, doch de wolken zijn prominent aanwezig. In samenspraak met Rupert
beslissen we om vandaag toch maar de panoramaweg te bewandelen die ons vanaf het
Arthurhaus, op iets meer dan 1 500 m hoogte, richting Dienten zal brengen. Het is niet echt
zonnig, doch de Hochkönig is in zijn grootse geheel volledig zichtbaar, tot de top, en dus
rijden we met de bus naar het startpunt, aan het Arthurhaus. In een lang lint beginnen we aan
deze heerlijke tocht met steeds wisselende zichten op de verre en heel verre omgeving en met
rechts van ons steeds de imposante Hochkönig. In de Schartenhütte houden we halt en
drinken we iets. Velen kiezen hier voor de verse producten die op deze alm worden
vervaardigd : melk en botermelk. Tussen deze stop, in één van de Vier Hutten en de
Erichhütte, houden we nog halt voor een picknick op de alm. Het blijft bewolkt, maar zacht
en vooral : droog. Over bloemrijke almen, waarop de Leo-koeien zich tegoed doen aan het
prille gras, zetten we onze tocht verder tot de Erichhütte, waar we een ruime pauze inlassen.
Wie dat wil kan vanaf hier in een half uurtje afdalen tot de bus, de anderen krijgen nog een
prachtig slot met de afdaling naar de Übergossene Alm. We volgen een geaccidenteerd pad
langs een brede rivierbedding, met nogal wat gladde wortels om uiteindelijk op een brede
uitbolweg uit te komen. Een reuzengrote houten kikker kwaakt ons hier tegemoet. Met het
einddoel in zicht gaat het dan lichtjes regenen en tegen dat we het hotel bereiken, valt de
regen gestaag uit de lucht. Ook vandaag hadden we geluk met de gekozen timing. 16 km met
350 m HV.

Vanavond staat er niets meer op de agenda, zodat de dag eindigt bij een Cappuccino mit
Michschaum (oder Sahne), een frisse pint of een smakelijke Hefenweissen in de gezellige
Stube van ons hotel.
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Woensdag 16 juni
Wanneer we ’s morgens, bij het krieken van de dag, de gordijnen opzij schuiven, zien we dat
de wolken weer dreigend boven het Mühlbachtal hangen. De hemel is betrokken en tegen zes
uur gaat het regenen. Niet de meest ideale omstandigheden om een dag te beginnen, zeker
niet als je weet dat je geacht wordt daar een dag lang in rond te lopen. We hadden vandaag
een ritje met het kabelspoor voorzien, om vanaf de Karbachalm een hoogtewandeling te
maken. Vermits de Karbachkabinenbahn echter niet functioneert bij slecht weer, wordt het
weer een Plan B. Dit moet dan wel gebeuren in samenspraak met Rupert, die vandaag wel
érg lang op zich laat wachten. Nu ja, buiten giet het water, dus niemand is rouwig om nog
wat koffie te slurpen na het ontbijt. Rupert bekijkt de kaart, schouwt buiten het weer en
beslist : we rijden vandaag naar Hintertal om van daaruit naar de Pichlalmhütte te wandelen.
In allerijl wordt de Hüttenführer verwittigd van de komst van onze bende. Via Dienten rijden
we dan een ander, al even smal dalletje in en na een Kurvenreiche klim dalen we af tot in het
keurige Hintertal met enkele prachtige 4****-hotels. We parkeren de bus aan de kerk, waar
we net onder de dakrand (!) een markering van de sneeuwhoogte op 1 mei (!) 1837 vinden.
Bij het maken van de bocht, richting Hintertal, leek het weer plots wat vriendelijk geworden
te zijn en eenmaal we de bus hebben verlaten, is het gestopt met regenen, zodat paraplu’s en
regenjasjes kunnen worden opgeborgen. Timing noemen ze dat …
We gaan op pad met Rupert als gangmaker. Aanvankelijk gaat het over een smal
asfaltbaantje gestaag omhoog, in brede lussen door het woud. Het asfalt is ondertussen al
lang vervangen door een stenige bergweg en mondt, boven de Mossbachalm, uit in een
slingerend pad. Bovenaan de klim diept Rupert een fles schnaps op uit zijn rugzak en krijgt
iedereen alweer een opkikkertje ter beloning van de geleverde inspanningen. We zetten onze
weg verder en komen in een zompig stuk hoogveen terecht. Na net geen twee uur komen we
aan de hut, waar ondertussen de voorwacht al is aangekomen. Zij volgden onder leiding van
Michel T de weg vanaf het Filzensattel en waren zo in iets minder dan een uurtje aan de hut.
Er was voor iedereen een Jausenteller voorzien, een houten plank met spek, worst, kaas en
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enkele sneden donkerbruin brood. Toen iedereen zo goed als klaar was, nam de waard de
trekzak en stond binnen de kortste keren de tent in rep en roer. Er werd gezongen, geklapt en
zelfs gedanst. Iedereen die hem hielp bij het optreden kreeg een schnapske. Het slotlied,
Sierra Madre del Sud, vormde het (trek)orgelpunt. De accordeon begeleidde ons nog een
eindje op onze weg naar beneden, terwijl we koers zetten naar de Erichhütte. Om die te
bereiken moesten we eerst door een dubbel rivierbed om dan tergend lang te klimmen tot de
hut. Omdat buiten de wind nogal fris was, bleven we binnen, lekker dicht bij mekaar genieten
van onze drankjes (alweer bleek de botermelk erg in de smaak te vallen). Dan ging het bergaf
tot de bus en voor diegenen die nog energie in de reservetank hadden, volgde nog een toetje
onder de vorm van een lange afdaling te voet tot Mühlbach. Het weer was prima om te
wandelen, al sluierden wolken regelmatig de zon. Toch bleef het grotendeels droog, waarmee
we al best tevreden waren. Wie ons vanmorgen zou verteld hebben dat we een dag lang
droog zouden kunnen wandelen, hadden we heus niet geloofd. In totaal 17 km (of 10) met
een HV van 710 m.
’s Avonds volgde de tweede kwisronde. Ook nu weer kon je een muis horen trippelen en
werden de verste hoekjes van het geheugen doorzocht om toch nog dat ene antwoord te
vinden. Hilariteit alom toen een overjaarse wielerprof, in koersoutfit van toen, vragen kwam
stellen over zijn vakgebied. Tijdens de slotronde moesten nog 22 foto’s worden herkend.
Daarna werd het eindklassement opgemaakt. De Zu-Zu-Zuela’s, een equipe bestaande uit
Rita en Hervé, Ludo en Michel T, bleken uiteindelijk de sterksten te zijn geweest. Ze haalden
het nipt van De Waterloos, met daarin Guido, Beatrice, Charles, Godelieve en Busfahrer
Freddy. Op drie strandde één van de twee damesploegen, de Wandelende Hoedjes (Anni,
Godelief, Berthy en Mariette). Het belangrijkste objectief van deze dubbele avondkwis,
gezond amusement met een vleugje suspens, bleek weer te zijn gehaald. Wat later dan
gewoonlijk kropen we tussen de lakens. Op naar de volgende dag.
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Donderdag 17 juni
Voor het eerst tijdens onze vakantie schijnt ’s morgens de zon uitbundig. Net vandaag gaan
we met de kabelbaan tot de Karbachalm zweven. Niks dan opgewekte gezichten aan de
ontbijttafel dus. De volledige groep zet zich tegen negen uur in beweging, langs de
Mühlbach, naar het kabelstation. In groepjes van zes gaat het in de eivormige cabines van het
kabelspoor naar boven. Vanaf het plateau aan het bergstation hebben we een machtig zicht.

Rupert, die ons vandaag weer gedeeltelijk zal sturen, geeft vakkundige uitleg en noemt iedere
top, 360° rondom, bij naam. Het lange lint zet zich alweer in beweging en we volgen het
zigzag pad langs de berghelling. We vinden de eerste bloeiende alpenroosjes en slingeren
ons, over vochtige paadjes, tot een verlaten skihut waar we uit een bronnetje fris water
kunnen drinken. Vanaf hier zet Rupert een andere koers uit en laat hij de gele wandelbordjes
voor wat ze zijn. We vorderen traag tegen een schuine, volledig begroeide helling. Jager
Rupert vindt sporen van hert en ree en kan uit de pootafdruk afleiden of het om een mannelijk
of vrouwelijk exemplaar gaat en zelfs de leeftijd van het dier zou hij lezen in de sporen. Bij
een hoopje gedroogde keutels blijft hij langdurig staan en weet hij ons te vertellen dat dit
hoopje reststof geproduceerd werd door de Berghahn, een ietwat gekrompen versie van de
Auerhahn. Dwars door het groen, in zigzags langs de helling, trekken we naar boven. Eens
op de “graad”, het hoogste punt tussen twee valleien in, gaat het nog even rechtsaf tot de top
van de Schneeberg, op 1 921 m. Het zicht waarvan we vanaf deze hoogte kunnen genieten, is
adembenemend mooi. Dit is puur genieten, zeker nu de lucht zo kraakhelder is en we zonder
belemmering de verre omgeving kunnen overschouwen ! Iets verder ligt het Schneebergkreuz,
onze volgende halte. Nog een kwartier klimmen en we komen op het hoogste, en misschien
wel het hoogtepunt, van onze vakantie in Mühlbach. Hier wordt de fles schnaps nog maar
eens boven gehaald en drinken we op ieders gezondheid. Rupert geeft van bovenaf richtlijnen
over wandelmogelijkheden die er zouden zijn bij een tweede Mühlbachvakantie, mocht die er
ooit komen. Het aanbod lijkt wel onuitputtelijk. Het is hier, aan het Schneebergkreuz, dat het
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idee is gaan groeien om volgend jaar een tweede verblijf te boeken in Gasthof Alpenrose.
Wat volgt is een nogal technische afdaling, waarbij het lint erg lang wordt uitgerafeld.
Verderop gaan we over een pad dat egaal de hoogtelijnen volgt. Schitterende zichten op
Klingerberg- en Tiergartenalm, met de twee gelijknamige hutten, zijn hier ons deel. Aan de
Sunn Hüttl worden we opgewacht door enkele mooie, vriendelijk ogende paarden, doch met
de nog jonge veulens in hun buurt stellen de merries de menselijke aanwezigheid zichtbaar
niet erg op prijs. Het is dan ook aangewezen om hier snel door te gaan. Bovenaan de skilift
op Wastlhöhe kunnen we beginnen aan de afdaling naar onze middagstop in de prachtige
Bürglalmhütte. Wanneer de bediening van het eten begint, zijn de “waw’s” niet uit de lucht.
Ieder krijgt een dampend bord spaghetti, wat met erg veel smaak wordt geledigd. Rest nog
alleen de afdaling naar Übergossene Alm, waarbij we heel aan ’t eind zélf een paadje maken
om uit te komen in een bloemrijke weide. Wat verderop wacht Freddy die met ons naar
Gasthof Alpenrose rijdt.
Het is kwart voor vier en voor diegenen die dat willen, is er nog een dessertje : vanaf het
Arthurhaus naar beneden over de Erzenweg. Wie zou denken dat dit aanbod slechts door
enkele “kilometervreters” zou worden aangenomen, heeft het verkeerd voor. Met 26 gaat het
nog naar boven om op de parking van het Arthurhaus uit te stappen en te beginnen aan de
afdaling. En het moet gezegd : het wordt een prachtig slot van een al even prachtige dag.
Vooral wanneer het pad zich door de Sankt Barbaraschlucht schurkt, wordt het indrukwekkend mooi. Tegen tien voor zes komen we aan het hotel. Er rest nog voldoende tijd om
een douche te nemen en aan tafel te gaan. Het boerenbuffet dat voor ons staat opgesteld, valt
zeer in de smaak. Alleen leek de hoeveelheid eerder berekend op wel dubbel zoveel eters …
Toen na het eten een accordeonist zorgde voor sfeer, kon de dag al helemaal niet meer stuk.
Met een daverende samenzang van wat stilaan is uitgegroeid tot ons clublied, “Sierra
Maredsous”, sloten we de avond af. (14 km + 7 km met een HV van 525 m)
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Vrijdag 18 juni
De voorlaatste wandeldag – wat gaat een weekje stapvakantie toch vlug … Een vriendelijk
zonnetje en wat onschuldige wolken lachen ons toe als we de gordijnen openen. Vandaag
vertrekken we aan het Arthurhaus met Sepp als gids. We wandelen in gesloten formatie met
het grootste gedeelte van onze groep – slechts enkelen verkozen om zich met het redelijk
aftandse VW-busje van Gasthof Alpenrose naar boven te laten rijden – en zetten de lichte
klim in op weg naar de platte top van de Hochkeil. Een brede bergweg wijst ons de weg en
rondom kunnen we alweer genieten van die prachtige panorama’s die we nu al gans de week
mogen aanschouwen. Net voor we de top bereiken, lijkt het alsof er een controlepost voor
ons is klaargezet. Langs onze weg vinden we een aantal tafels en banken, waar we dankbaar
gebruik van maken om even bij te tanken. Vanaf de top van de Hochkeil wijst Sepp ons de
toppen rondom. Het Matrashaus, boven op de top van de Hochkönig, kunnen we net niet
zien, omdat rafelige wolken de top van de steenpuist waarop deze legendarische hut werd
gebouwd, steeds meer aan het zicht onttrekken. Na de stempel, die we naar gewoonte vinden
in een blikken doos onderaan het kruis bovenop de top, in het wandelboekje gezet te hebben,
zetten we onze afdaling, van 1750 naar 850 m in. We volgen groene boswegen met aan
weerszijden, tussen de metershoge dennen, aaneengesloten groene vlekken van bosbessen. In
brede lussen gaat het bergaf, langs de Mosotthütte en de Rostatthütte. Ondertussen vraagt
iedereen zich af waar we halt zouden houden om te eten. De verrassing volgt wat later. Op
het verharde erf van een bergboer staan tafels en banken opgelijnd en onder een afdakje heeft
Rupert II zijn gasfornuis opgesteld. In een grote ketel warmt hij versgemaakte Weisswursten
op. Het blijkt om een Beierse specialiteit te gaan die Rupert nog diezelfde morgen heeft
klaargemaakt. Met een vers broodje en wat pittige mosterd erbij laat deze stevige kost zich
aardig smaken. Frau Margrit, de gastvrouw van het hotel, vult de borden en deelt ze rond.
Ondertussen was de rest van onze wandelaars met de minibus naar boven gebracht en konden
we met z’n allen de laatste kilometers, bergafwaarts tot Mühlbach, aanvangen. Helaas begint
het nu te regenen, aanvankelijk zijn er slechts enkele verwarde druppels die ons besprenkelden, doch na een tijdje gaat het flink plenzen. Voor één keer klopt de timing niet … Tegen
dat we in Mühlbach aankomen zijn we dan ook allemaal behoorlijk nat. Het is nog maar
kwart voor drie, doch we besluiten om vandaag geen dessertje toe te voegen aan onze
wandeldag. Bakkerij Bauer blijkt voor velen de ideale gelegenheid om een goei tas koffie te
drinken en om zich eens laten te verleiden door een warme Apfelstrudel, mit Sahne met
daarbij een glaasje Williams-Birne Schnaps. (17 km – 375 m HV)
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Zaterdag 19 juni
De laatste dag wordt op de verschillende weersites aangekondigd als de slechtste dag van de
week met duurregen gedurende de ganse dag. De zon zou zich slechts uiterst zelden tonen en
ook de temperatuur zou een stuk lager liggen dan de vorige dagen. Niet de beste voorspellingen dus en toch besluiten we om ook deze laatste dag een fikse wandeling te maken.
Tegen het voorstel van Rupert in (hij wil absoluut naar Abtenau om daar een Mühlenweg te
bewandelen), puzzelen we zelf wat in mekaar waarbij we zullen vertrekken vanuit Hintertal.
Na het ontbijt miezert het lichtjes, doch het wolkendek vertoont niet echt blijvende dreiging
en tegen dat we in Hintertal aankomen is het alweer volledig droog. Opnieuw de correcte
timing dus. We wandelen in twee groepen, waarbij groep twee vanaf de weg tussen Dienten
en Hintertal vanop een parking koers zet naar de Hochmaisalm, de plek waar we ’s middags
allemaal samen zullen eten. De anderen vertrekken van aan de kerk van Hintertal en gaan van
daaruit naar de Poschalm, een klim van zo’n 380 hoogtemeter. Aanvankelijk volgen we een
zigzaggende, brede, stenige weg die na een tijdje overgaat in een smaller pad. Na iets meer
dan een uur klimmen bereiken we de Poschalm. De wolken liggen als wattendekens rondom
de toppen van het Hochkönig-massief gedrapeerd, zodat deze geheel aan het oog werden
onttrokken. Door een donker dennenbos met knoestige, aalgladde wortels, zetten we de
afdaling in om uiteindelijk uit te komen bij de Mossbachalm waar we in de gelijknamige hut
iets drinken (ook nu weer blijkt Buttermilch een veel gevraagd product te zijn). Het is een
stemmige hut met mooi houtsnijwerk en een erg vriendelijke waardin. Na deze drinkstop
dalen we nog even verder af om dan weer te gaan stijgen. Na de oversteek van de grote weg
moeten we een tijdlang een pad volgen dat door de bosbouwmachines danig gemassacreerd
was. Eens op de bredere klimweg, toont een richtingsplaatje dat we nog een kleine
40 minuten van de Hochmaishütte verwijderd zijn. Al van ver worden we begroet door de
leden van Groep Twee, die ons al inlichtten dat het een prachtige locatie was. Binnenin loont
het inderdaad de moeite om even rond te kijken. Allerlei jachttrofeeën en opgezette dieren
sieren de houten wanden van deze hut en buiten kan je genieten van een 270°-panorama.
Alleen dekken de wolken alles dicht vanaf een hoogte van goed 1 500 m. De Brettl-Jause
(vlees- en kaasplank) met (een fikse portie) brood, laat zich weer maar eens erg smaken.
Nadat iedereen genoten heeft van dit “laatste middagmaal”, zetten we onze tocht verder
richting Hintermoos, waar Freddy ons opwacht. De groep sluit zich tot een hecht geheel en
freewheelend gaat het nu steeds verder bergaf. Door donkergroene dennenbossen, bedekt met
een dicht, frisgroen deken van bosbessenkruid, gaat het naar Hintermoos. Iets voor vieren
start Freddy zijn Demerstee-car en keurig op tijd zijn we in het hotel voor de aangekondigde
“de-briefing”. Bleek dat dit een smoes was om aan te kondigen dat er voor iedereen een vers
gebakken portie Kaiserschmarren klaar stond. Van een smakelijke verrassing gesproken. (15
km – 615 HV)
En dan zijn er tradities om hoog gehouden te worden. Eén daarvan is dat de laatste avond van
zo’n stapweek door de jaren heen is uitgegroeid tot een avondje plezier maken op zijn
Vlaams. Architect en coördinator van de avond is net als vorig jaar weer Frans. Alvorens
wordt begonnen met het slotspektakel, worden de hoteliers naar voren geroepen. Rupert I en
II en Margrit worden geroemd om hun uitstekende service en we danken hen voor de
ongekunstelde gastvrijheid die we een weeklang mochten genieten. Een gepast geschenk,
naar goede gewoonte een fles van onze beste Belgische jenevers en een doosje heerlijke
Leonidas, wordt hen overhandigd. Ondertussen weten ook zij dat het geen vaarwel zal
worden, maar een tot weerziens in 2011.
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En dan is het lachen geblazen wanneer Frans, gehuld in
streepjescode en met een Rode Duivels-horenhoed op de
kop, in zangerig Limburgs dialect het leven van “Frenske”
komt voorstellen.
Daarna wordt een Afrikaanse gastvedette aangekondigd, die
samen met zijn twee bevallige danseressen een nummer zal
komen brengen. Luid aangemoedigd door een al goed op
dreef zijnd publiek komt Willy “Bumba” en zijn twee danseressen binnen. Willy is getooid
in een originele Marokkaanse jelaba waarin zijn rondingen volledig worden verdoezeld. Op
zijn kop staat een al even oosters aandoende fez. Blootsvoets en met molenwiekende armen
zet hij het publiek aan om in de handen te klappen. Langs hem dartelen zijn twee zwoele
danseressen over de dansvloer.
Uit de boxen weerklinkt nu de zeer herkenbare gitaarrif bij het begin van de meebrulhit
“Paradise by the Dashboardlight” van Meatloaf. Consternatie en ongeloof alom wanneer
Michel T en Eddy S de dansvloer opstuiven. Wat volgt is een stomende versie van het
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nummer dat ook nu nog hoog wordt genoteerd in allerlei hitparades aller tijden. Zwetend als
een coureur die bezig is aan de laatste meters van de klim naar Alpe d’Huez, met de lange
haren van de pruik wapperend in zijn gezicht en voortdurend zweet deppend met een
handdoekje, lijkt het wel alsof de echte Marvin Lee Aday (de échte naam van Meatloaf) voor
ons staat. Ook Ellen Foley, prachtig geïmiteerd door Eddy, is subliem. Gehuld in een net iets
te strak zittend wit kleedje, de namaakborstjes netjes verpakt in een knalrode BH, de teennagels rood gelakt, huppelt Eddy rond zijn grote vriend. Een verdiend, daverend applaus valt
hen dan ook te beurt na dit optreden.
Georges zet zich nu als dirigent voor het koor, bestaande uit Andrea, Charles, Godelieve,
Beatrice en Guido. Op de tonen van diepchristelijke, gregoriaanse gezangen, wordt onze
wandelvakantie samengevat. Geen enkel detail blijkt de inspirator van dit lied te zijn ontgaan.
De hoofdact van de avond wordt aangekondigd door Willy Micro. Onder een daverend
applaus komt niemand minder dan Lee Towers de zaal binnen gewandeld. Frans heeft zich
voor deze act strak in het pak gestoken, draagt een vlinderdas, een pruik en een veel te grote
bril en zet als een volleerd crooner dé Towers-hit “I can see clearly now” in. De gelijkenis is
treffend en ook qua houterige mimiek blijkt Frans de Hollandse Frank Sinatra perfect te
imiteren. Tijd dan voor de apotheose. De reisleiding, Eddy en Magda, wordt naar voor
geroepen en mag plaats nemen vóór de groep die ze een week lang door het mooie Mühlbach
en omstreken hebben geloodst. Een gemeend dankwoord, in naam van de ganse groep, wordt
voorgedragen door Guido en dan wordt op een rolwagentje van het hotel een immens pak
binnen gereden. Vorig jaar werden Eddy en Magda reeds vereeuwigd in een schilderwerkje.
Georges vindt echter dat de voorzitter en zijn vrouw meer verdienden : een standbeeld.
Toeval wil dat er zich binnen de Paalse groep iemand met een uitzonderlijk artistiek talent
bevindt : Mariette. Zij offerde veertien dagen lang al haar vrije tijd op om een heus
kunstwerk te maken. Onwaarschijnlijk hoe ze dit heeft kunnen maken. Tot in het kleinste
detail werd zowel Eddy als Magda gekneed, gekleed, geverfd, geplakt … tot een uniek
geheel. Woorden van dank schieten ons tekort wanneer we dit in ontvangst mogen nemen.
Na dit fantastisch slot zingen we nog een aantal van de clubliedjes die we tijdens de afgelopen
wandelvakanties aanleerden om te eindigen met nog één keer een erg emotionele samenzang
op de tonen van “Sierra Mare del Sud”.
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Zondag 20 juni
Het was beduidend stiller dan op andere dagen, toen we ’s morgens aan de ontbijttafel zaten.
Buiten regende het uit een grauwe lucht tranen van verdriet bij ons nakende afscheid van
Mühlbach en omgeving. Het was ook een stuk frisser dan de voorbije dagen. Rupert meldde
dat hij in alle vroegte met de tractor de berg was opgereden om een zoveelste lading hout gaan
op te pikken en dat er op zo’n 1 500 m hoogte sneeuw was gevallen. Voor de volgende dagen
zag het er ook niet echt goed uit. Ons kon dit echter niet echt veel meer schelen : wij stonden
met de neus richting huis gericht. Nog voor negen uur was alle bagage ingeladen. Rupert I
en II, hun respectievelijke vrouwen en de twee vlasblonde krullebollen van de kleinkinderen,
wuifden ons uit op het terras van Gasthof Alpenrose. Terwijl Freddy opschakelde waren er in
de bus al die begonnen met de countdown naar volgend jaar toe. Nog iets meer dan veertien
maand wachten …
De terugreis verliep al even voorspoedig als de heenreis. Zonder fileleed of andere
onvoorziene omstandigheden zouden we zelfs vóór negen uur weer op onze thuisbasis
aankomen. Het ging allemaal erg goed, tot enkele km voor de overgang van de DuitsHollandse grens Freddy erg verward begon te duvelen in zichzelf. Even tevoren zat hij nog
rustig te babbelen met zijn kleinzoon, die jarig was. Nu echter had hij het over “miljaar, ’t is
te laat” … Wat was er dan gebeurd ? Niemand wist wat er gaande was. Alleen konden we
met z’n allen voelen dat de bus in geen tijd snelheid verloor en dat ze uiteindelijk met
sputterende motor uitbolde op de pechstrook, net voorbij de oprit van een parking. Freddy
wrong zich in allerlei bochten om het euvel niet bij naam te noemen, had het alsmaar over
“vuil gezogen”, doch toen bleek dat hij op zoek was naar een stukje rubberdarm van ongeveer
een meter, konden we al raden wat er aan de hand was. Redder in nood was Louis, die de
drinkleiding van zijn Camel-Bag afstond. Freddy sneed het plastic darmpje af en rende ermee
naar de parking, naar één van de daar gestationeerde vrachtwagens. Wat later kwam hij terug
met een kruikje … mazout. Leon hielp om van een lege waterfles een geïmproviseerde
trechter te maken om langs die weg de brandstof in de tank te kieperen. Dan even proberen :
rochelend en reutelend sputterde de motor langdurig vooraleer dan toch weer een teken van
leven te geven. Nog één keer herhaalde Freddy de actie “kruikje hevelen” en bijvullen. Weer
starten en … deze keer sloeg de motor wel aan. Met een uurtje vertraging konden we verder.
Tien km verderop wachtte Theo, onze tweede driver, aan de Rast- und Tankstelle Aachener
Wald. Veelbetekenend knikten ze elkaar toe. Freddy liet de tanks weer vollopen en na een
licht avondmaal konden we de laatste etappe richting huis dan toch aanvatten. Net voor tien
uur bereikten we de Buiting waar Michel “Meatloaf” T eindelijk zijn Rita weer in de armen
sluiten …
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Epiloog
Wat in 2005 begon als een “we gaan dat eens proberen”, is ondertussen uitgegroeid tot één
van de jaarlijkse hoogtepunten binnen het clubleven van onze wandelvereniging. Ook dit jaar
waren er weer enkele “nieuwkomers” bij. En het moet gezegd : het doet deugd om te zien dat
ook deze nieuwelingen na zo’n weekje stappen met de Paalse vrienden, zich volledig hebben
weten te integreren binnen deze vriendengroep. Vrienden die mekaar helpen in moeilijke
momenten, die lachen met mekaars fratsen, die meevoelen met de pijn van de reisgenoten, die
samen willen gaan voor datzelfde doel : al wandelend genieten van de mooie natuur. Het is
voor ons steeds weer een niet te onderschatten opdracht om te trachten alles in goeie banen te
leiden, letterlijk en figuurlijk dan. Toch is de genoegdoening te zien dat alles aan het slot van
zo’n negendaagse op zijn pootjes is terecht gekomen, diep en intens.
Graag willen we jullie dan ook nogmaals gemeend danken voor de fijne dagen die we samen
mochten doorbrengen in Mühlbach. Jullie waren een fijne groep om te begeleiden. Zorg dat
jullie er volgend jaar weer bij zijn. We reserveerden opnieuw voor een negendaags verblijf in
Gasthof Alpenrose, van zaterdag 3 september tot en met zondag 11 september 2011. Wij
zorgen dan voor een totaal nieuw programma, waarbij we onze wandeldoelen zullen
verleggen naar o.a. Wagrain, Zell am See, Kaprun, Gastein en Grossarl. Begin september
gaan we een weekje paadjes zoeken, daar hoog in de bergen van Salzburgerland zodat we
jullie bij de voorstelling (en inschrijving) van onze volgende wandelvakantie, begin 2011,
mooie foto’s kunnen tonen van wat er jullie dán weer te wachten zal staan.
Eddy en Magda
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