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Eindelijk was het zover, eindelijk had ik een team  en de tijd om serieus mee aan de slag te gaan 
en ons te gaan voorbereiden voor een paar weken vertoeven in de sneeuw. 

Na deze korte intro wil ik uiteraard Roderick Glastra feliciteren met zijn behaalde resultaat en wel 
wereldkampioen 2009. Proficiat.  Zijn reactie: “Eindelijk, het is ons gelukt” geeft ook mij moed en 
vertrouwen dat goed trainen zowel thuis als in de sneeuw een belangrijk item is voor het behalen 
van goede resultaten. 

Na ruim 3 weken trainen in Haidmühle was mijn conclusie dat het trainen thuis echt wel beter 
moet gaan worden en dat de honden na 2 weken hetzelfde rondje in Haidmühle te lopen ook wel 
voor gezien hielden. 

Jammer genoeg ging het NK in Inzell ( wat voor de honden weer een afwisseling zou zijn ) niet door 
wegens te weinig sneeuw en het leek erop dat er meerdere wedstrijden gecancelled zouden worden 
door weinig sneeuw . In de week voor Taxenbach had een warme föhn wind over de Alpen ervoor 
gezorgd dat er veel sneeuw verdwenen was.  

Ik belde met Klaus Bäumer  en hij nodigde mij van harte uit voor de wedstrijd. Frans Rietveld was 
daar al en hij  verzekerde mij voor 98% dat de wedstrijd door zou gaan.  

Dat betekende: inpakken en wegwezen naar Taxenbach Oostenrijk 

In Taxenbach werd de Generale Repetitie gehouden voor het EK 2010 en het leger en de 
brandweer werkte uit volle macht om de trails in goede conditie te houden. Wanneer ik in 
Taxenbach arriveer ligt er net een klein laagje sneeuw op de stake-out met  veel ijs eronder.  De 
trail ziet er beter uit maar echt heel koud is het niet waardoor uiteindelijk de sneeuwkwaliteit een 
stuk slechter is geworden. De sneeuw is zacht en remt af.  Maar ik heb veel ervaring opgedaan en 
dat geldt ook voor de honden. 
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Uitslagen van de Nederlanders: 

A  2e plaats: Frans Weischer 
B  4e plaats:  Frans Weischer 
C1  4e plaats: Carel van de Mortel 
 5e plaats: Frans Rietveld 
C2  1e plaats: Frans Rietveld 
D1  3e plaats: Frans Rietveld 

 

 

Het mooie van Taxenbach is dat het vlak bij Werfenweng ligt en op dinsdag na de wedstrijd 
vertrek ik met, Frans en Berit Weisscher, Carel en Gudrun van de Mortel naar Werfenweng. Het 
zou mijn eerste WK zijn. 

 

Vanaf dat ik Werfenweng binnenrijd word ik overspoeld 
door een onbestemd spannend gevoel en dat heb ik 
vastgehouden tot het de officiële opening op donderdag 
avond is een hele belevenis.  

Toch zou ik wel wat meer eenheid in de Nederlandse 
presentatie willen zien. Maar dat is persoonlijk. De 
gehele stake-out wordt tijdens de wedstrijddagen 
volledig verboden voor publiek zodat de honden aan 
hun rust kunnen komen. 

Na een korte regenbui  dinsdagmiddag is het gaan 
sneeuwen en dat hield niet meer op tot de 3e dag van de 
wedstrijd.  De spanning steeg toen menig musher de 
trail verkend hadden en zich toch wel zorgen maakte 
over de hoge en vooral lange klim in het begin van het 
parcours. Er werd zelfs door menig musher overwogen 
om niet te starten……… 
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Maar aan het einde van de 1e wedstrijddag kon 
iedereen nog lachen en viel de berg toch wel mee. 
Het is een slopend stuk en de houtstapel op de 

top was werkelijk een verlossend beeld. Hierna 
gaat het weer helemaal naar beneden tot aan de 
finish. Althans in de C en D klasse. De B, O, A en 
SJ kregen nog meer flinke pukkels gepresenteerd. 
Tussendoor wel een heel saai stuk wat vals plat 
omhoog gaat en waar menig team totaal stil viel 
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Ook Inzell ligt niet al te ver weg van Werfenweng en op woensdag nadat de caravans uitgegraven 
zijn vertrok het Nederlandse kamp naar Inzell 

In  Inzell schijnt de zon.  Ik zet mijn boeltje weer op en ga in het dorp eerst wat boodschappen 
doen voor de rest van de week. Er wordt een sneeuwalarm afgegeven dus dan doen we voor de 
zekerheid maar wat extra boodschappen. 

Het bleef inderdaad gedurende de wedstrijddagen alleen maar sneeuwen. Zelfs mushers 
verdwaalde door omgevallen richtingsbordjes. Andre van de Brink raakte echt helemaal de weg 
kwijt en moest opgehaald worden ergens ver van de trail af en Andre Veenstra miste een bordje 
naar links en ging rechtdoor waardoor hij uiteindelijk op het kerkhof terecht kwam. En 
ondertussen bleef het maar sneeuwen en vervaagde de trail steeds meer. 

Maar gelukkig kwam iedereen en de honden weer veilig en wel aan op de stake-out plaats en 
konden er genoeg sterke verhalen verteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijden waren zwaar maar geweldig, ik heb in mijn leven nog nooit zoveel sneeuw 
weggeschept, een geweldige ervaring rijker en met een hoofd vol  ideeën  en plannen voor het 
volgende seizoen vertrek ik ‘s maandags na Inzell terug naar Nederland. 

Uitslagen Inzell 

O 1. Andre Veenstra 

A1 2. Roderick Glastra 

3. Frans Weisscher                        

B1 2. Sandra Makkreel 

 6.Onno de jong 

 8. Andre Veenstra 

10. Teunis Bos 

C2 1. Francien Kamp 


