
Stilzitten doe je niet op 
vakantie met vier kinderen. 
Gelukkig is Karinthië, het 
zuidelijkste puntje van 
Oostenrijk, met veel  bergen 
en water een uitvergroot 
kinderspeelparadijs. KCK 
zoekt de families Pruijsers 
en Van Nieuwkasteel op aan 
de Ossiacher See. 

TEKST RESI LANKESTER
FOTOGRAFIE AVD ROB HONSELAAR
ILLUSTRATIES DINQ MEDIA

Speelparadijs voor jong en oud 

Oostenrijk
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Wat is dat nou!
Een wolk? Wat krijgen we nou? Maar 
nee, het is een parapenter die de kort-
stondige zonsverduistering veroorzaakt. 
De schermvlieger zweeft vanaf de 
1.911 meter hoge Gerlitzer naar beneden, 
scheert over zwemmende, spatterende, 
varende en joelende badgasten in de 
Ossiacher See en belandt met een elegant 
plofje op het grasveld naast CampingBad 
Ossiachersee. Het loopt tegen vijven, 
maar in het meer, goed voor zo’n tien 
vierkante kilometer waterpret, is het nog 
steeds aangenaam. Wie goed kijkt, ziet 
bij het eind van de grote houten steiger 
twee kortgeknipte koppies met grote 
zonnebrillen boven het wateroppervlak 
uit piepen. Vriendinnen Anja en Anita 
hebben hun ‘peddelmomentje’. Hier 
wordt, in het prettig lauwe water van de 
Ossiacher See, na een drukke dag even 
het leven doorgenomen. Opvoeding, 
gezondheid en het boodschappenlijstje 
passeren de revue. Dan galmt er een 
harde schreeuw over het meer. 

“Maaaaaam!” Anita kijkt verschrikt als ze 
haar jongste zoon Max (12) hoort. Dan, 
gelaten knikkend naar Anja: “Hij zal wel 
een ijsje willen.” Ondertussen zijn aan de 
waterkant Eva (12) en Sanne (9), de kin-
deren van Anja en haar man Hans, druk 
bezig met het bouwen van een zandvul-
kaan die elk moment dreigt uit te bar-
sten.  Vader Hans is op het water verdiept 
in zijn grote hobby: de modelbouwboot. 
Jack heeft andere plannen: “Jongens, is 
het niet al lang tijd om de barbecue aan 
te steken?” 

Banaan varen
Aan water ontkom je niet in Karinthië. 
Net als aan schnitzels, aan Kaiser-
schmarrn (in de Nederlandse volksmond 
ook wel mislukte pannenkoek genoemd) 
en aan bergen.  Van de ruim 1.200 Karin-
thische meren is de Wörther See met 
haar twintig vierkante kilometer het 
paradepaardje van de streek. Ligt het aan 
het water, dat frisser en blauwer lijkt dan 
elders? Aan de ligstoelen op de oever, die 
mediterraner en luxueuzer ogen? Of aan 
de badgasten die hier wegdoezelen met 
een drankje in de hand, nadat ze op het 
terras van het Astoria hotel een gegrild 
visje aten? Het zal de kinderen een zorg 
zijn. Vandaag gaan ze voor de opblaas-
banaan. Tijdens het ontbijt, onder het 
pindakaassmeren en het hagelstrooien, 
zuchtte Sanne al dromerig: “Ik heb nog 
nooit op een banaan gezeten.”
“Niet te hard hoor!”, roept Anja nog naar 
de bestuurder van de speedboot wanneer 
de kinderen zich hebben geïnstalleerd. 
Haar dochters kijken haar vanaf de 

Tien jaar samen op de camping

Voor de familie Pruijsers en Van Nieuwkasteel is het inmiddels het tiende 
jaar dat ze samen op vakantie gaan. Tijdens een eerste spontane ontmoe-
ting op een camping in Valkenburg klikte het zo, dat sindsdien jaarlijks 
minstens één grote vakantie gezamenlijk wordt doorgebracht. 
Het geheim van de vriendschap? Dat ze elkaar vrij laten. De plannen voor 
de volgende dag zijn zeker tot het moment dat ze weer worden omgegooid. 
Inmiddels is er onder de kinderen zelfs een liefdesrelatie opgebloeid: Max 
vroeg een aantal jaar terug verkering aan Eva.

Kaiserschmarrn, een zalige 'mislukte pannen-
koek'; een smakelijke topper in Karinthië

Een boomtoppenparcours is 
niet voor 'watjes'
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banaan verveeld aan. Juist wél hard, toch? 
Anja schudt haar hoofd: straks krijgt ze 
twee dochters met permanente water-
angst retour.  De bestuurder doet zijn 
best, maar het water is grillig. Een onver-
wachte golf, veroorzaakt door een iets te 
scherpe bocht en een vlaag wind en daar 
gaan ze. Gejoel alom, gesnif, geproest. En 
gelach: Anja’s vrees blijkt onterecht. Ster-
ker: nog een keer graag! Het water werkt 
verslavend. Als tegen de avond de water-
sportactiviteiten sluiten, wil dat niet zeg-
gen dat er geen bommetje meer gemaakt 
kan worden. En nog een, en nog een 
allerlaatste. Gelukkig is er bij de camping 
ook volop zwemwater. “Anders hadden 
we hier vannacht nog gestaan”, zie je de 
ouders denken. 

Sterke verhalen
Twee kabelbaantjes, één keer overstap-
pen en je staat met je hoofd in de wolken. 
Voor de echte bergfanaat is het hier, 
vanaf de machtige Gerlitzer, eindeloos 
toppen tellen. Maar Max werpt een 
bezorgde blik op Roy, Jack en Hans die 
gehuld in fietstenue en met helmen op 
klaar staan om met hun mountainbike 
omlaag te roetsjen. Vader Jack glundert. 
“Het gaat vanaf hier straks heel steil 
omlaag!” Het plan? Vanaf de top naar de 
Sonnenarena op 1.440 meter en dan door 
naar de voet van de berg , bij het dorp 
Annenheim. Hans straalt, maar Roy is 
minder uitgelaten. Niet fijn, instabiel 
grind. Avontuurlijk is het wel.
Tijdens de barbecue is het tijd voor sterke 
mountainbikeverhalen. Over remmen 
die net niet doorbrandden, over zorg-

“Kunnen we de frisse 
lucht meenemen?”

Apen en AdelAArs

Bezoek Burcht Landskron: niet alleen vanwege het uitzicht en de interes-
sante geschiedenis, ook vanwege de adelaarsshow en de apentuin. 
Kom vroeg, want het wordt snel druk. 
i www.burg-landskron.at, www.affenberg.com

net Als Heidi

Tragtenkleidung oftwel klederdracht, zoals een dirndl, koop je bijvoorbeeld 
bij Kärtner Heimatwerk in Villach. i www.kaerntnerheimatwerk.at

Voor de echte bergfanaat is het vanaf de machtige Gerlitzer eindeloos toppen tellen
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wekkende rookpluimen en noodzakelijke 
afblusmomenten (“Hoorde je het sis-
sen?”), de onverwachte kudde koeien op 
de weg en het essentiële verschil tussen 
de remschijf en het remblok. 

Hilarisch
Hilarisch hoogtepunt van de trip blijkt de 
man met lederhosen-print fietsbroek. 
“Die willen wij ook”, roepen de heren, 
waarop de vrouwen schateren. 

Roy ziet de bui alweer hangen. Die mid-
dag in Tarvisio, de ‘zwarte markt’ in Italië 
waar vooral heel veel leren tasjes worden 
verkocht, staat hem nog helder voor de 
geest. Saai! Hij vermaakt zich de rest 
van de avond met zijn modelbouwauto, 
broertje Max doet éven een rondje op 
zijn waveboard. Eva en Sanne starten 
voor de tent een wedstrijdje badminton.  
De ouders kijken tevreden toe. Anja 
ademt eens diep in.  “Konden we maar 
een zakje met die frisse berglucht mee 
naar huis nemen. Het ruikt hier zo heer-
lijk ... naar Oostenrijk”. “Alsof al je papil-
len extra open staan”, vult man Hans aan. 
“Alles heeft meer smaak, zelfs de cola.” 
Jack werpt een blik op Max, die voorbij 
wavet. “Als hij later groot is en misschien 
ook wel met zijn gezin naar Oostenrijk 
gaat, herinnert hij zich deze geur. Dan is 
het van: dit doet me denken aan vroeger. 
Aan die vakanties met z’n allen.”   •

“Het ruikt hier zo heerlijk … 
naar … Oostenrijk”

Top 3 volgens eva (12)
1 De banaan!
2 De flying fox in het park waar je 

ook dat boomtoppenparcours kan 
doen. “Ik ben één keer geweest 
maar ik wil heel graag nog een 
keer.” i www.waldseilpark-tschep-
paschlucht.at

3 Het meer bij de camping.

HeT allergaafsTe 
volgens roy (16)
Mölltaler Gletsjer, 3.150 meter 
“Waar kan je nou in de zomer 
sneeuwballen gooien?”  Goed punt. 
www.gletscher.co.at

Oude chic aan het meer

Stukje worst bij het aperitief? Ja graag!
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CAMPING STRAND-
BAD KLAGENFURT 

WÖRTHERSSEE
Menitzstrand 5
A-9020 Klagenfurt
t (0043) 463 28 78 10
i www.camping-woerthersee.at
gps  46.61840, 14.25629
open 19 april t/m 30 september
terrein 4 ha, 355 toeristische 
staanplaatsen, 40 vaste, 4 huur
Monique en Marco Zevenberg 
(niet in deze reportage) en hun 
drie kinderen van 15, 14 en 9 
komen hier al voor de tiende keer. 
“Schoon, er is genoeg schaduw, 
het strandbad om de hoek, de 
kinderen kunnen er zelf heen 
lopen”. Voor het strandbad betaal 
je als campinggast eenmalig € 10 

Info
AFSTAND

Utrecht - Klagenfurt 
1.143 kilometer

borg per persoon, waarvan je aan 
het eind weer € 8 terug krijgt. Wifi  
tegen betaling: € 5 voor 7 dagen. 
Het charmante stadje Klagenfurt 
ligt 4,5 kilometer verderop. Snack-
bar, pizzeria en zelfbedieningsres-
taurant aanwezig. 

CAMPINGBAD OSSIA-
CHERSEE 

Seeuferstrasse 109
A-9520 Annenheim
t (0043) 4248 2757
i www.camping-ossiachersee.at
gps 46.65697, 13.89223
open 27 april t/m 30 september 
terrein 5,5 ha, 290 toeristische 
staanplaatsen
Vanwege het prachtige Ossiacher 
meer en het uitzicht (aan de ene 

kant het meer, aan de andere kant 
de Gerlitzerberg) kozen de fami-
lies uit de reportage voor deze 
camping. Daarbij ligt de camping 
vlak bij de hoofdweg, dus je bent 
zo op pad. Er is veel gevarieerde 
animatie, zoals Zumbales, een 
openluchtbioscoop en regelmatig 
een mobiele kinderboerderij. Na-
deel: er is geen apart trekkersveld 
en een plaats tegenover de glas-
bak is ook niet ideaal. Wifi  tegen 
betaling: € 12 voor 10 uur. Ruime 
eetgelegenheid op de camping: 
snacks, restaurants.
Kampeerkorting: ACSI

1

2

Campings

VOORDELIG

Koop een Kärnten Card. 
Vanaf € 36 per volwas-
sene en € 15,50 voor 
kind van 7-15 jaar. Met 
deze kaart kun je naar 
meer dan 100 attracties. 
i www.kaerntencard.at 
De App Kärnten Card is 
gratis te downloaden.

INDRUK MAKEN

Download op de je smart-
phone de App ‘Peaks’. 
Dan zie je meteen hoe al 
die bergtoppen heten en 
hoe hoog ze precies zijn. 
Of gewoon online: www.
trachtenwelt.com/shop

HANDIGE SITES

i www.karinthie.com
i www.woerthersee.com
i www.strandbad-klagen-
furt.at.
i www.ossiachersee.net

Tips
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