
C6-friends in 

Sauerland van 4 

mei tot 7 mei 

2017 

Donderdag 12.00 uur: een aantal C6-en in het gelid en de inzittenden op 

weg naar de koffie in museum Zeche Zollern, waarna een uitgebreide 

wandeling langs machines voor en exposities over de winning van 

steenkool. De machines waren indrukwekkend, maar ondanks alles wat 

men destijds deed om het de mijnwerkers en hun gezinnen naar de zin te 

maken, was snel duidelijk dat dit niet de arbeid voor de gemiddelde C6-

rijder is. 

Vervolgens op weg naar hotel Waldhaus in Ohlenbach, over Autobahnen waar de bolides hun reislust 

naar hartenlust konden botvieren. Wellicht ontvangen enkelen van ons nog een justitieel “prentje” 

gemaakt bij wegwerkzaamheden waar de snelheid terug moest naar 80 km/u. Onderweg nog even 

een stop op een Raststätte, waar we, geheel onverwacht, twee “vreemde ‘eenden’ in de bijt” troffen, 

die met hun C6-en die toerders uit Holland, waarover zij op internet gelezen hadden, weleens wilden 

ontmoeten. Leuk dat het zo werkt! 

Het hotel lag op ruim 600 meter hoogte en bood dan ook een bijpassend uitzicht, al werd dat soms 

wat verstoord door enige mist. Binnen was het goed toeven: lounge en 

restaurant waren in orde en de kamers ruim en comfortabel genoeg voor een 

aangenaam verblijf. Met de wijn konden we ook  goed uit de voeten: 

het duurde even voor een glas leeg was, maar na drie glazen kon je 

zeggen dat je een fles geledigd had. Het vijfgangendiner was ruim toereikend om knorrende magen 

tot stilte te bedaren. 

 De volgende ochtend, na een solide ontbijt, zoefden we naar het Esloher Heimats 

Museum waar we werden rondgeleid langs “Stoom, Land en Mensen” en een 

goede indruk kregen van geschiedenis en leven in het Sauerland. 

Van daaruit door naar Attendorn om op een recent en fraai gebouwd 

platform vanaf 90 meter hoogte een “Blick” te werpen over de Biggesee. 

Het had nog iets helderder mogen zijn, maar toch konden er mooie plaatjes 

geschoten worden.  

 Op tijd terug in het hotel was er voor wie wilde nog genoeg tijd 

om in een buitenzwembad met een weelderige temperatuur van 

33 graden te baden en daarbij van het geweldige uitzicht te 

genieten. Anderen kozen ervoor zich te laven aan de geneugten 

die de bar bood, alvorens wederom een vijfgangenmenu werd 

opgediend. 

Zaterdagochtend had iedereen ruimschoots de gelegenheid de nachtrust tot een 

volledig einde te brengen: niet eerder dan 12.00 uur vertrokken we naar Kahler 

Asten, de bekendste berg van het Sauerland met een hoogte van 841 meter. Daar 

hebben we rondgelopen en foto’s gemaakt bij wisselende lichtomstandigheden. 



Ook was er breed ruimte voor een “statiefoto” van een elftal limousines en hun berijders. 

 

Bij de afdaling op weg naar Schmallenberg reden ons wederom beide C6-en van de Raststätte 

tegemoet, zodat we uiteindelijk met 13 bolides de parkeerplaats van de Besteckfabrik Fleckenberg 

bezetten. 

In de fabriek werd eerst uitgelegd hoe waterkracht in de “eigen” 

elektriciteitsbehoefte voorzag en vervolgens konden we alle stadia van het 

fabricageproces van een cocktaillepel volgen, zoals dat in vroege jaren 

ging. Prachtig om te zien hoe met één fikse dreun het gewicht van pakweg 45 

C6-en de lepel in een mal zijn bolle vorm gaf. 

 

Eenmaal weer buiten bleek de zon eindelijk echt ruimte gekregen 

te hebben en was ieder vrij te gaan waar hij wilde. Dat liep uiteen 

van linea recta naar het terras van het hotel, tot via een 

landelijke route en een wandeling door een zonovergoten dorpje 

en een bezoek aan een “kunst”-smederij naar dezelfde 

eindbestemming.  

 

De dag werd afgesloten met een royaal vis- en vleesbuffet, dat weinig te wensen overliet. 

 

De volgende ochtend verscheen iedereen “moe maar voldaan” 

aan de ontbijttafel in de aanloop naar de terugreis en stelden we 

gezamenlijk vast dat het wederom alleszins de moeite waard was 

om als C6-friends bij elkaar te zijn: dezelfde auto maar heel 

verschillende mensen die het uitstekend met elkaar kunnen 

vinden. 

 


