
Touring Flyer 10/11 maart Rothenburg O.D.T. 
 

Een goed uur later keek je de hemel uit, en had het voorjaarszonnetje zijn werk meer dan voortreffelijk 

gedaan.  

 

Op naar de eerste pitstop Dahlemer Binz (EDKV) voor koffie. De D-EYAL zou rechtstreeks doorvliegen naar 

de lunchbestemming Pirmasens, omdat zij vanwege onderhoud pas later weg konden. 

Het vliegveldje van Pirmasens is er eentje zoals er zoveel in Duitsland zijn, met een verharde baan, prima 

tankfaciliteiten, een paar euro aan landingsgeld én natuurlijk een “voedzaam” Duits restaurant erbij. Wel zat 

diezelfde hond (zie TF Freibourg) het eten uit ons bord te kijken.  

Goed gevuld gingen we met 5 kisten op weg naar Rothenburg. Onderweg konden we genieten van een 

prachtig landschap, waarbij de wijnranken klaar stonden uit hun winterslaap te ontwaken. 

Na op Rothenburg afgetankt te hebben gingen we in 2 ploegen naar het  

hotel. De bagagedragers namen een taxi, maar de diehards gingen 

te voet, door de velden evenwijdig aan een spoorlijntje al 

wandelend naar het hotel (ca 40 minuten). Tijd voor een 

biertje zullen we maar denken. In het centrum van 

Rothenburg hadden we een in en in Beiers restaurant 

gevonden waarbij de goed gevulde “dirndls” vrolijk door 

het restaurant zwierden. Gerrit Amsing had zich 

opgeofferd om wat eerder naar het restaurant te gaan 

om op zijn gemak de wijnkaart te kunnen bestuderen. 

Het mag gezegd worden dat zijn missie volledig 

geslaagd was; er is niet één biertje in het restaurant 

gedronken. 

 

Zaterdagmorgen zaten de eersten al om 07.30 uur aan het 

ontbijt, want we zouden nog een stadswandeling. Paul van den 

B. en Marcel H. hebben hun gekookt eitje onderweg moeten 

opeten, anders zouden ze te laat zijn.  

 

 

 

 

De oooh’s en de aaah’s waren niet van de lucht toen 

we – zonder noemenswaardige toeristen – zo vroeg 

in de ochtend door het stadje wandelden. Wat een 

prachtig geconserveerd cultureel erfgoed is 

Rothenburg!! Sorry Guy’s, we moeten terug want onze 

vliegplicht roept. 
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Opvallend fris ging iedereen aan het werk om de eerste track naar Reichels-heim voor te bereiden.  

 

Het werd een prachtig stukje vliegen over het glooiende Frankenland. Ik zou bijna vergeten te vermelden 

dat waar je op Orbifly ook klikte, je in West-Europa alleen maar CAVOK opgelicht kreeg. Zeldzaam mooi 

vliegweer zo vroeg in het jaar. Reichelsheim kent trouwens een hoog gehalte aan MLA’s, die met zijn allen 

circuitjes aan het draaien waren.  Anneke mocht tijdens wat touch en go’s meemaken dat onderwijl de baan 

gedraaid werd. Ze draaide prima mee; goed voor het zelfvertrouwen. 

De tweede, en laatste stop in Duitsland was Marl Loemuhle waar je op final op aanraak afstand de para’s 

naast je ziet landen. Het doet wel een aanslag op je concentratievermogen om dan ook nog een mooie 

landing te kunnen maken. 

 

In de Biergarten hebben we met zijn allen kunnen genieten van Duitse schnitzels met pommes en 

overheerlijke salades waar het grazend vee 

jaloers op zou zijn geweest. 

 

Dames en heren tijd om weer te gaan vliegen 

want anders blijft Michiel met het bier en de 

bitterballen zitten. 

Zo geschiedde, en liep de eerste Touring Flyer 

van 2017 rustig ten einde. 

Reichelsheim 



 

 
 Pirmasens 

 


