50-pluscamping Fisching

“We genieten
enorm van
de stilte hier”
‘Alpendennenland’ noemen de Oostenrijkers liefkozend het gebiedje
in de zuidelijke Stiermarken. Het groen van de dennenbomen kleurt de weidse, vlakke omgeving. Thuisbasis: camping Fisching, de enige
50-pluscamping in Oostenrijk.
Tekst en fotografie Resi Lankester en 50+ Camping Fisching
Met dank aan 50+ Camping Fisching
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Groene
vergezichten
in Zirbenland

V

De top-5 van
Ton en José
1 Charmante dorpjes, zoals
St.-Georgen
Ton: “In St.-Georgen (richting
Obdach) kwamen we uitgeput
aan in het lokale barretje, na
een nogal pittige fietstocht. We
werden zorgzaam onthaald met
koffie en koek.”
2 De indrukwekkende Benedikter abdij van Seckau
En als je toch in Seckau bent:
koop wat ‘lebkuchen’ bij het
winkeltje van de familie Regner,
dat sinds 1660 deze kruidkoeken bakt. www.abtei-seckau.at
3 Een fietstocht met Franz,
de vader van Bernd
José: “Franz is 65, maar superfit. En hij heeft veel goeie tips.”
4 Judenburg
Een leuk stadje met een
geschiedenis. ’s Zomers
gegidste rondwandelingen op
vrijdag om 10 uur, voor € 5,50.
5 De boerenmarkt van
Judenburg
Groente, fruit, jams en sapjes
van de lokale boeren. Elke
zaterdag tot 12 uur.
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akantie volgens Ton,
José en Suus

Ton (59): “Onze vrienden lagen in
een deuk toen we vertelden dat we naar
deze 50-pluscamping gingen. Tja, het
klinkt inderdaad een beetje belegen.
Maar dat is het niet, hebben we ontdekt.
We wilden rust, ruimte, schoon sanitair,
geen herrie tot laat op de avond. Dat
hebben we hier allemaal gevonden. En
daarbij: we zíjn nou eenmaal 50-plus.
Eeuwig jong is niemand.”
José (57): “Eerst vond ik het hier een
beetje té rustig, na tienen is het stil. Ik
denk ook niet dat het wordt gewaardeerd
als je tot laat buiten zit te borrelen met
elkaar. Het was even wennen, maar
inmiddels genieten we enorm van de
stilte. Overdag gaan we lekker fietsen, of
we bezoeken een stadje in de buurt.
’s Avonds maken we een wandeling met
onze hond Suus. En daarna kruipen we
op de bank in de caravan, met een boek
en een wijntje. We merken nu pas dat we
echt even moesten afkicken van het hectische leven thuis.”
Wie ’s avonds toch zin heeft in een beetje
vertier, is zo bij campingbar-restaurant
Plaschkothek, waar eigenaar Bernd cocktails shaket. José: “Met een Duits stel dat

De top-5 van
Wim en Arja
we hier leerden kennen, zijn we er een
avond geweest. Die Tequila Sunrise zal ik
niet snel vergeten: lekker, maar oef, wat
sterk!” (Bernd later, desgevraagd, grinnikend: “Misschien had ik er iets te veel
sunrise in gedaan.”)
Ton: “Straks reizen we door naar een Italiaanse camping, bij het Comomeer. Het
is daar veel drukker en commerciëler. We
twijfelen inmiddels of dat wel een goed
idee is, deze volgorde. Het zal een hele
omschakeling worden.”

Het vakantiegevoel van
Wim en Arja

Elke ochtend maken Wim (67) en Arja
(64) een plan voor die dag. Met koffie
erbij nestelen ze zich voor de caravan,
routekaart bij de hand. Vandaag gaan ze
naar het dorpje Zeltweg. Daar houdt de
eigenaresse van een kledingzaak een
modeshow, met een hapje en drankje.
Wim en Arja zijn uitgenodigd omdat ze
er regelmatig kleding kopen.
Voor het vijfde jaar op rij komt het echtStift Seckau

paar vanuit Brabant naar de 50-pluscamping. “De naam zorgt automatisch voor
een bepaalde categorie gasten,” drukt
Arja zich voorzichtig uit. Geen herrie en
hectiek, wél gezelligheid: dat is wat Wim
en Arja zoeken. Heel fijn dus, dat er bijna
elke week een barbecue wordt georganiseerd. Zo spreek je je medecampinggasten eens op een andere manier.
Ook een pre, bij lekker weer althans: het
zwembad met aangenaam warm natuurwater. En campingbaas Bernd heeft altijd
wel weer goede tips. Wim: “Twee jaar
geleden zijn we op zijn aanraden naar de
verkiezing van de Zirbenkoningin
geweest. We houden wel van dat lokale.”
Elke vakantie ontdekt het stel weer iets
nieuws. Laatst nog: de perfecte dagtrip.
“Eerst naar het stadje Bärnbach om het
glasmuseum en de Hundertwasserkerk
te bezoeken. En dan naar de Lipizzaner
paarden in Piber, vlakbij Köflach.”
De kans dat het volgend jaar weer Oostenrijk wordt, is groot. “We zijn echte
Oostenrijkgangers: we zoeken ruimte en
rust. En iedereen is aardig. Hier loopt een
caissière nog zo achter haar kassa vandaan om iets voor je te zoeken.”

1 Paul’s Café in Knittelfeld
Voor goede koffie en enorme
stukken taart.
2 Het planetarium
In de 500 jaar oude stadstoren
van Judenburg.
3 Eettentjes waar je echt
lokaal kunt eten
KCK ging een kijkje nemen bij
Schloss taverne Farrach. Kok
Alexander bereidt zoveel mogelijk uit eigen tuin. Vraag vooral
of je er even een kijkje mag
nemen.
4 Kürbiskernöl
Pompoenpittenolie, lekker door
de sla of over roerei.
5 Naar een auto- of motorrace in de Red Bull Ring
(Spielberg)
Het frisdrankenmerk Red Bull
heeft behoorlijk geïnvesteerd in
de racebaan in Spielberg en
doet flink aan marketing. Wees
dus niet verbaasd wanneer je in
een restaurant vraagt welk
lokaal drankje de moeite waard
is en het antwoord luidt: ‘Red
Bull’.
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Geen
herrie,
geen
hectiek,
wél
gezelligheid

De top 5 van
Bernd en Maria
1 Wandelen naar de 2.397
meter hoge Zirbitzkogel
Vanaf de Winterleitenhütte,
heen en terug ongeveer tien
kilometer. Bij het Schutzhaus
op de top kun je wat eten.
2 De zomerse buurtfeesten
Elk weekend is er wel iets
anders te doen, van een Marktfest in Obdach of Weisskirchen
tot een Bauernfest in Murtal.
3 De Wipfelwanderweg in
Rachau
Een boomtoppenparcours met
mooi uitzicht. Ook leuk voor
kinderen.
4 IJs eten bij Perko
De beste ijssalon van
Knittelfeld.
5 De Zirbenshop in
Weisskirchen
In de naar dennenbos ruikende
winkel annex werkplaats van
Gerhard en Dagmar kun je zien
hoe dennenolie wordt gewonnen. Natuurlijk kun je de kruidige Zirbenschnaps proeven en
souvenirs kopen, tot aan sleutelhangers van dennenhout toe.
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“Conditie
heeft niet zo
veel met
leeftijd te
maken”

Het verhaal van eigenaren Bernd
en Maria

Vroeger was camping Fisching een stierenboerderij, gerund door de ouders van
Bernd Pfandl. Tot de vader van Bernd
besloot om er in 1996 een camping voor
de oudere doelgroep van te maken.
Bernd (39): “Ik was nogal verbaasd, want
van huis uit kampeerden we nooit. Maar
het was een perfect idee. We waren de
eerste en zijn nog steeds de enige die zich
richten op deze specifieke doelgroep. Er
bestaan campings voor gezinnen, voor
jongeren - waarom dan niet voor mensen
die niét met een gezin op vakantie gaan
en ook niet meer heel jong zijn?”
Zelf hebben hij, Maria (38) en hun twee
kinderen Rainer (14) en Paula (9) in de
zomer nauwelijks tijd voor vakantie. “We
zijn elke dag aan het werk, we runnen de

camping met elkaar. Maria en mijn moeder verzorgen de maaltijden en ik doe
met name alle administratie en bardiensten. Mijn vader is vooral heel sportief
bezig. Elke week maakt hij tochten, met
of zonder gasten.” Bernd klopt nadrukkelijk op zijn buik en lacht: “Zo zie je maar
weer, dat conditie niet zo heel veel met
leeftijd te maken heeft!”
De gasten die hen bezoeken zijn heel
gemêleerd: gasten die hun tent voor één
nacht willen opslaan tijdens een fietstocht langs de rivier de Mur (365 km). Of
juist stellen die hier al tien jaar komen en
cadeaus uit Nederland meenemen. Zoals
laatst nog, een paar houten klompen.
“Die komen aan de muur: we zijn bezig
een wall of souvenirs van al onze gasten
te maken.”
Na het drukke hoogseizoen en het naseizoen heeft de familie vanaf de winter
eindelijk zelf vakantie. Het dromen over
een reis kan nu al beginnen: met een
camper door Amerika. •
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Info
Afstand

Vanaf Utrecht:
1.100 kilometer
i www.steirischeszirbenland.at
i www.zirbenland.at
i www.austria.info
i www.steiermark.com/nl

Campings
50-Plus Campingpark Fisching

1 Groene camping op vijf minuten lopen
van Weisskirchen. Verse broodjes ‘s morgens op
bestelling. Er is een zwemvijver met ligstoelen.
Simpel, maar verzorgd en schoon sanitair. Wifi
tegen betaling en er zijn fietsen te huur.
adres Fisching 9
A-8741 Weisskirchen (Steiermark)
t (0043) 357 782 284
i www.anwbcamping.nl/44780
www.camping50plus.at
gps 47.163149, 14.737466
open 1 april t/m 15 oktober
terrein 1,5 ha, 50 ruime staplekken
Kampeerkorting: ANWB CKE
De redactie selecteerde in de omgeving
(staan niet op het kaartje):
Camping Dachstein

2 Kleine Charmecamping, geschikt voor
actievelingen die in de zomer en in de winter
er graag opuit trekken. Rustig gelegen in de
natuur, op het Ramsau plateau op ruim 1.100 m
hoogte. Nederlandse eigenaren. Buitenspeeltuin,

skifaciliteiten en wifi op de hele camping.
adres Hirzegg 26
A-8972 Ramsau am Dachstein
t (0043) 3687 81280
i www.anwbcamping.nl/58056
www.camping-dachstein.at/nl
gps 47.42943, 13.58232
open Hele jaar
terrein 0,5 ha, 25 toeristische staanplaatsen
(18 in de winter)
Camping Draufluss

3 Op de oever van een snelstromende rivier,
aan de rand van het plaatsje Spittal an der Drau.
De toeristische staanplaatsen liggen onder
fruitbomen aan een lang pad.
adres Schwaig 10
A-9800 Spittal
t (0043) 4762 2466
i www.anwbcamping.nl/44660
www.drauwirt.com
gps 46.78504, 13.48691
open 1 mei t/m 30 september
terrein 0,7 ha, 40 toeristische staanplaatsen
op gras.

50-Plus Campingpark Fisching

speciaal
voor KCKabonnees

Arrangement
op 50-Plus
Campingpark Fisching
Inclusief:

• 7 campingovernachtingen op een kampeerplaats van 100 m2, inclusief kabel, water,
elektriciteit en alle belastingen.
• 1 dinercheque t.w.v. € 25 p.p, te besteden in
campingrestaurant Plaschkothek.
• 1 glas Schlumberger Sekt p.p. in de
campingbar van Bernd.
• 20 uur wifi per kampeerplaats t.w.v. € 9,90.
• Fietsroute in het Murtal, of bij minstens
6 deelnemers een fietstocht met Franz, de
vader van Bernd.
• Uitgebreide brochure met fiets- en wandelroutes en kaart van de omgeving.
• 1 cadeaubon t.w.v. € 20 per boeking, te
besteden in de Zirbenshop in Weisskirchen.
• Toegang tot het Puchmuseum in Judenburg.
• Toegang tot het planetarium in Judenburg.
• 1 huisdier is welkom, ter plaatse afrekenen
(€ 24,50 per week).
Reisnummer:
15035 op www.anwbkampeerreizen.nl
Reisperiode:
aankomst elke maandag van 6 april t/m
8 juni 2015
Reissom bij 2 personen:
€ 149 p.p. Alleenreizenden: € 219 per persoon
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