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Zondagochtend om half zeven kwam de regen in Steenwijk met bakken uit de lucht. Veel gezichten 

waren niet alleen nog wat slaperig maar vooral vol spanning op wat komen zou. Om 7.10 uur kon de 

chauffeur het gas van de bus intrappen voor wat achteraf bleek een onvergetelijke busreis. 

Tot een kilometer of 10 voor Wiesbaden verliep de reis voorspoedig, even relaxed een filmpje kijken, 

een praatje met de buurman of de buurvrouw of toch nog maar even de ogen dicht doen om wat 

slaap in te halen. Vlak voor Wiesbaden nam onze chauffeur vrij abrupt een afslag naar een 

tankstation. Er bleek een lampje in het dashboard te branden waaruit bleek dat er iets mis zou zijn 

met de remmen. Een oververhitte rem en de schade hiervan bleek reden te zijn voor de melding. Na 

contact met de thuisbasis konden we de bus laten nakijken bij de dealer. Hier hebben ze grondig 

gekeken naar de schade en moeten constateren dat we met deze bus niet verder konden rijden naar 

Feldberg. Het tijdsverlies was op dat moment al meer dan 1½ uur. Omdat we met deze bus niet 

verder konden moest er vervangend vervoer opgeroepen worden, dit bleek nogal wat voeten in de 

aarde te hebben maar met doorzettingsvermogen van de busmaatschappij en de dealer werd dit 

toch geregeld. Dit zou echter wel even gaan duren. Die tijd hebben wij ondertussen benut om de 

kinderen van een overheerlijke Mac maaltijd te voorzien. 

Bij terugkomst bij de garage bleek de opgetrommelde nieuwe dubbeldekker juist de straat in te 

rijden en het overladen van de bagage kon beginnen. Hierin werd een goede samenwerking en 

eensgezindheid getoond. Hierna vervolgden we onze weg opgelucht met de hoop dat we rond 23.30 

uur bij de jeugdherberg aan zouden komen. We waren goed op weg om dit ook te laten gebeuren 

totdat een minder bekwame Poolse vrachtwagenchauffeur roet in het eten gooide. Hij kwam dwars 

op de toch al niet zo brede Passhöhe te staan. Helaas was er geen mogelijkheid om er langs te 

komen. Wachten was het enige dat we konden doen. Dik twee uren hebben we staan te wachten tot 

de chauffeur op aandringen van de opgetrommelde politie de wagen 10 meter achteruit wist te 

manoeuvreren en we erlangs konden. Het was toen inmiddels tegen half drie. 

Moe van de reis en indrukken maar strak van alle zoetstoffen gingen de kinderen tegen vier uur naar 

bed. 
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  Na een korte nachtrust en een stevig ontbijt mochten we de skimaterialen ophalen. Na intern 

beraad is unaniem besloten om op deze ochtend de latten nog niet onder te binden. Eerst 

acclimatiseren gezien de zuivere Schwarzwalder berglucht en de fysieke situatie van menigeen. 

Tegen 13.00 uur ging het dan echt los. Met 75 paar ski’s, dito helmen en skibrillen ging het richting 
de piste. Daar waar het allemaal om draait deze week. Of het nu aan de vermoeidheid lag of de wax 

onder de ski’s laten we in het midden maar vele leerlingen d(w)aalden in plaats van in een pizzapunt 

met een hoge “x factor”de hellingen af wat leidde tot veel hilariteit.  

De verkorte les was een uitstekende greep. Op naar de warme hap. Aan het einde hiervan werd de 

dagelijkse “pluim van de dag” uitgereikt. Guus D. ontving als eerste van deze week de zeer 

gewaardeerde prijs voor sociaal excellent gedrag. In dit geval het helpen van een leerling  die in een 

dubbele spagaat, met de ski’s in de nek en de stokken rondom de benen,  op de piste lag. 

Het warme eten was een echte Duitse Knödel met Schweinfleisch. Een welkome maaltijd die weer 

energie gaat geven voor de aankomende dagen. 

 ’s Avonds de Turnhalle in voor een potje zaalvoetbal of lekker in de Stube een spelletje doen. Het 

vertrouwde  all star team van docenten speelde zoals verwacht weer de sterren van de hemel en 

ging er vandoor met de wisselbokaal. Een herkansing voor de gedesillusioneerde leerlingen volgt in 

de loop van deze week. Op tijd naar bed om lekker bij te kunnen tanken. Morgen wieder einer Tag. 

Gute Nacht! 

 

 

 


