
VAN SURFPAK NAAR LEDERHOSE

de hippe kant
van Beieren

Chiemsee

104



105



e Beierse Christian Kaufman lijkt 
wel een Italiaan. Diepgebruind en 
met een dikke bos donkere krullen. 

Sinds z’n dertiende is hij fervent surfer en 
op zijn achttiende opende hij surfschool 
Chiemsee in Bernau. Nu is hij vijftig – al 
zou je ‘m eerder achterin de dertig schat-
ten. Nog steeds geeft hij dagelijks wind-
surf- en suples (stand-up paddling), je 
weet wel, staand op een plank met een 
roeispaan peddelen. Vandaag staan er 
twaalf tieners op het strand aandachtig 
naar hem te luisteren, terwijl ze om beur-
ten nadoen wat hij hen leert over zeilen 
en surfplanken. Al snel moeten ze zelf 
het water op. Ze proberen zich dapper 
maar in onhandige houdingen staande te 
houden op het gladde oppervlak. 
Terwijl we Christian en zijn leerlingen 
observeren, valt ons oog opeens op zijn 
broek. Een Lederhose! Een leren broek ... 
is dat wel handige kleding voor een beach 

boy? “Nou, surfen doe ik hier niet in”, 
zegt Christian. “Maar het is een comfor-
tabele broek voor overdag.” Wie ‘m zoals 
Christian weet te dragen, losjes rond de 
heupen en met een achteloos onder de 
arm gedragen surfplank, maakt met de 
Beierse-broek-met-sto'ge-reputatie 
opeens een fashion statement. “Gaan jullie 
nog mee?” O ja, varen. 

GEEN OPBLAASBANANEN

Chiemsee is een meer, maar voelt als een 
afgelegen baai van een mediterrane zee. 
Misschien komt het door het enorme 
oppervlak van het grootste meer van Bei-
eren. Maar liefst tachtig vierkante kilo-
meter. Voor het plaatje: een vierkante 
kilometer is ongeveer 150 voetbalvelden. 
Of misschien komt het mediterrane 
gevoel door het uitzicht op de hoge ber-
gen in de verte. Of door de stilte. Want 
ook al gebeurt er van alles, gemotoriseerd 
verkeer is niet toegestaan.

We koersen richting Prien. Dicht bij de 
kust varen we bijna tegen de catamaran 
aan van Dennis, Charlotte en hun zoon-
tjes Valentino (10) en Stefano (8). Ze staan 
met hun caravan op camping Harras, pal 
aan de Chiemsee. “Deze catamaran met 
opblaasbare boeien hebben we meegeno-
men!”, roept Dennis met een trotse grijns 
vanaf het water. Valentino en Stefano 
helpen hun moeder met het klaarmaken 
van het zeil. De campinggasten met een 
staanplaats aan de kade zitten op de eer-
ste rang voor deze watershow. De jonge-
tjes zwaaien naar ons, maar als de wind 
het zeil grijpt, zijn ze in no time uit het 
zicht verdwenen. 

CLUB TROPICANA

“Lastig dit”, verzuchten we als we aan het 
eind van de middag zijn neergestreken bij 
de Beach Bar van Strandbad Übersee. We 
zijn dus níet op een Aziatisch eiland 
beland, ook al zitten we onder een rieten 

 Voor gezinnen is Chiemsee een 

heel actieve bestemming 
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Als tiener naar Duitsland op vakantie. Mét je ouders. Sa-haaai! 
Hoewel? Rond de Chiemsee in Beieren gebeurt bijna net zo veel als 
langs de Spaanse Costa’s. Neem surfles. Hang bij strandbarretjes. 
En – bonus! – ontdek hoe hip Lederhosen kunnen zijn.
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parasol en voelen we zacht zand onder 
onze blote voeten. En ondanks de vuur-
korf, de gekleurde lampionnen en de 
loungemuziek: dit is dus níet Club 
Tropicana in Mexico. Onthouden: Dit 
is Beieren. 
Voor ons dobberen suppers in het water. 
Achter ons gloeit een barbecuerooster, 
we ruiken de geur van gegrilde vis. “Vers 
uit het meer”, vertelt de jonge kok terwijl 
hij een forel aan een spiesje rijgt. We 
kopen voor twaalf euro één hele vis met 
twee vorkjes.
Dan komt aan onze lange houten tafel 
een groep mannen van middelbare leef-
tijd in fi etstenue aangeschoven. Na een 
fi etstocht rond het meer – 55 kilometer, 
vertellen ze trots – kunnen ze wel wat 
krachtvoer gebruiken. Ze bestellen Curry-

würst, Kartoff elsalat en bier. Reality check: 
ja, we zijn echt in Duitsland. 

Relax-

momentje: 

verdiend! 

TIPS VAN RESI 
EN JEROEN 
Zorg dat je een traditioneel 

feest meepikt, zoals het 

Gautrachtenfest in Prien.

www.gaufest-prien.de/gau-

fest

De beste strandjes vind je aan 

de Julius-Exter-Promenade in 

Übersee, zoals de Beach Bar.

www.facebook.com/strand-

baduebersee

Lunch met (in de verte) uitzicht 

over de Chiemsee: Berggasthof 

Weingarten in Rimsting. 

www.ratzingerhoehe.info
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FEEST VOOR IEDEREEN

Zijn we underdressed met een spijker-
broek en gympen? In een enorme tent ter 
grootte van een voetbalveld staan dui-
zenden in Lederhosen en dirndls gehulde 
Beier. Volgens Silvia Rabe (22) uit Prien 
maakt het niks uit dat we geen traditio-
nele Beierse outfi t aan hebben. “Het jaar-
lijkse Gautrachtenfest is er voor iedereen”. 
Zelf draagt ze een door haar moeder 
gemaakte traditionele jurk. Er zijn mun-
ten opgenaaid die nog van haar oma 
waren. Voor haar is dit feest een mooie 
manier om de traditie van Beieren leven-
dig te houden. Ouderwets? “Néé joh!”, 
schudt ze lachend haar hoofd, verbaasd 
bijna. “Het is gewoon gezellig. Vanwege 
de muziek, de biertjes en het geklets met 
iedereen die ik ken binnen de kleder-
drachtvereniging.”
Voor ze zich weer bij haar vrienden voegt, 
die met hun één-liter-bierpullen naar ons 
staan te zwaaien, verklapt ze ons nog een 
verborgen boodschap die is af te lezen 
aan de manier waarop de mannen hier 
hun sokken dragen. Hoog optrokken 
sokken: getrouwd. Mannen met korte, 
beenwarmerachtige sokken: onge-
trouwd. “En hoge, omláág gestroopte 

sokken dan?”, vragen we verwachtings-
vol. “O, dat is voor wie hoge sokken niet 
hip vindt”, is Silvia’s nuchtere antwoord.

HIPPE BROEK

Tradities: Beieren is er gek op. We 
moeten weer aan Christian denken, in 
z’n Lederhose. “Is het niet tijd dat de rest 
van Europa deze potentieel hippe broek 
leert kennen?”, vragen we hem op onze 
laatste avond. “Kansloos”, vindt hij. “Om 
een Lederhose te mogen dragen moet je 
Beiers spreken”, zegt hij met pretogen. 
Maar even serieus: hij vindt het belang-
rijk dat elke regio zijn eigen tradities 
koestert en die niet gaat importeren of 
exporteren. We snappen z’n punt. Maar 
toch – de broek laat ons niet los. Dus wij 
voorspellen dat ergens in de zomer van 
2016 plots de lederen korte broek 
opduikt in het straatbeeld/aan het 
strand/op de catwalk. En dan weet je: 
het is allemaal begonnen bij dat 
surfstrandje aan de Chiemsee. •

 Hippe jonge mensen dragen 

traditionele kledij, mét trots 

Drinken uit 

één-liter 

bierpullen  
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Onthouden: 
dit is écht 

Beieren
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Info

Campings 
www.anwbcamping.nl

1
Panorama Camping 

Harras

Het unique selling point van deze 

camping is de locatie, pal aan 

het water. Wie een plek aan het 

meer wil, kan vooraf bellen en 

reserveren. De plekken zijn niet 

duidelijk van elkaar afgeschermd, 

waardoor het geheel een beetje 

rommelig overkomt. Veel kiezels. 

Geen wifi , uit principe. Redelijk 

veel schaduw. Verzorgde was- en 

toiletruimte. Een toplocatie voor 

waterratten. Hond mag mee.

adres Harrasser Strasse 135

D-83209 Prien am Chiemsee

t (0049) 8051 904613

i www.camping-harras.de

gps 47.5027, 12.2217

open begin april-begin 

november

terrein 2,2 ha met 180 toeristi-

sche en 35 vaste staanplaatsen 

Kampeerkorting: Camping 

Cheque

2 Campingplatz Hofbauer

Verzorgde camping met een 

klein openluchtzwembadje. 

Staanplaatsen aan de zijkanten 

hebben uitzicht op een weiland 

vol schapen. Ondergrond: gras 

en wat kiezels. Staanplaatsen zijn 

duidelijk afgebakend. Veel groen, 

maar geen contact met het meer. 

Op het grootste deel van de cam-

ping gratis wifi . Op loopafstand 

van het dorpje Prien. 

adres Bernauer Straße 110, 

D-83209 Prien am Chiemsee

t (0049) 8051 4136

i www.anwbcamping.nl/37148, 

camping-prien-chiemsee.de

gps 47.83866, 12.35093

open eind maart -eind oktober

terrein 1,5 ha met 100 toeristi-

sche en 40 vaste staanplaatsen 

Kampeerkorting: ANWB Camping 

Key Europe, BestDeal

 3  Camping Kaiser

Grote camping voorbij het 

charmante stadje Rosenheim. De 

staanplaatsen zijn van elkaar ge-

scheiden door heggen. Langs de 

camping loopt een beekje en een 

fi ets- en ruiterpad. Uitgebreide, 

verzorgde campingwinkel. Gratis 

wifi  bij acht wifi -punten op het 

terrein. Verwarmd buitenzwem-

bad met overkapping voor als 

het regent.

adres Reithof 2, 

D-83075 Bad Feilnbach

t (0049) 80 6688 44 00

i www.kaiser-camping.com

gps  47.7893, 12.0107

open hele jaar

terrein 14 ha met 376 toeristi-

sche en 300 vaste staanplaatsen 

Kampeerkorting: ANWB Camping 

Key Europe, BestDeal

 Uitzicht op weiland vol schapen bij Hofbauer

Zien en doen!

Leuk bij mooi én bij minder 

mooi weer: een bezoek aan 

het megalomane Versailles-

paleis van Lodewijk II op het 

eilandje Herrenchiemsee. Het 

nabij gelegen Frauenchiem-

see hee@  geen paleis, wel 

veel natuurschoon. 

i www.herrenchiemsee.de

Huur een elektrisch bootje bij 

Surfschool Chiemsee en vaar 

de rivier de Alz af. 

i surfschule-chiemsee.de

Wie wil leren suppen of eens 

sup-yoga wil proberen, meldt 

zich bij: 

i www.sup-chiemsee.de

Tips van gasten op Pano-

rama Camping Harras

Bezoek per trein de 1.838 

meter hoge berg Wendelstein 

aan de Chiemsee.

i www.wendelsteinbahn.de

Kinderen en tieners kunnen – 

gezekerd en wel – van boom-

top naar boomtop klauteren 

bij het aan het meer gelegen 

Parker Outdoor. 

i www.parkeroutdoor.com

ALGEMEEN

www.chiemsee-alpenland.

de

www.tourismus.prien.de

AFSTAND 

Utrecht – Prien am Chiem-

see: 880 kilometer

LEZEN

ANWB Ontdek Duitsland 

Zuidoost

€ 17,50 leden, 

€ 17,95 niet-leden
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