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Dwars door het Zwarte Woud 
 

Na een onderbreking van een jaar omwille van 
diverse redenen reisden we opnieuw naar 
Duitsland voor het tweede en laatste deel van 
deze permanente tocht. “We” dat waren dezelfde 
clubleden zoals in 2013 : Roger Pynaert (80j.), 
100 cols afgevaardigde Rudy Pede (66j.), zijn 
broer Ronny (56j.) en ondergetekende Willy 
(64j.). De verplaatsing van 615 km naar de 
deelstaat Baden – Würtenberg maakten we met 
de wagen. Rudy had opnieuw voor de reservatie 
en de indeling van de parcours gezorgd. Als 
alternatief voor een trektocht met pak en zak had 
hij een centrale plaats uitgekozen om zo de ritten 
in klaverblad af te haspelen.  

Zondag 21 juni. Na een vlotte autorit bereiken 
we ’s namiddags hotel “Waldeck” even buiten het 
stadje Todtnau. We bevinden ons hier in het  
 

 
zuidelijke deel van het Schwarzwald. Na 
installatie maken we nog een ritje van 25 km met 
onderweg een 4-tal colletjes. Onder een bewolkte 
lucht met af en toe een schuchter zonnetje fietsen 
we met onze MTB’s de eerste hellingen op. 
Samen met Ronny bereikt Willy de Notschreipass 
(1120m) heen en terug tot aan de afslag waar ze 
Roger en Rudy opwachten. Hun diesels moeten 
nog op temperatuur komen en dat gebeurt weldra 
op een bospad op weg naar de Winkeleck 
(1154m). Zoals je opmerkt worden de cols hier 
“eck”, “pass”, “höhe” of “sattel” genoemd. 
Ondertussen is het kaartlezen gestart en de GPS 
van Ronny doet het voortreffelijk. Met het 
fototoestel in aanslag bereiken we vervolgens de 
Lailehöhe (1100m) en de Hasbacher (1121m) om 
dan neerwaarts terug te fietsen naar Todtnau, 
gelegen op 659 meter hoogte. Na een 
verkwikkende douche kunnen we aan tafel in het 
gezellige decor van het restaurant. We genieten 
van een lekker avondmaal zoals iedere avond zal 
blijken.  

Maandag 22 juni. Het uitgebreid ontbijtbuffet is 
telkens voorzien rond 8.00 uur. Vandaag 
verplaatsen we ons met de wagen naar 
Buchenbach zo’n 30 km noordwaarts. Hier 
maken we twee lussen van samen 19 km voorzien 
van 4 colletjes. Na de eerste lus zijn we heel even 
de juiste richting kwijt en moeten we op onze 
passen terugkeren. In dit gebied kunnen we enkel 
beroep doen op een verouderde stafkaart vandaar 
dit ongemak. Terug in Buchenbach stappen we 
een bakkerij binnen om onze knorrende magen te 
vullen met een lekker gebak dat we doorspoelen 
met een koffie. Na deze pauze op naar de tweede 
lus en 300m te voet verder om de Kappeneck 
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(675m) te bereiken. Het wordt stil in het bos waar 
enkel onze ademhaling en gehijg is te horen op 
dit steil geval. De volgende col ligt bergafwaarts 
en luistert naar de naam Wiesenecksattel (492m). 
Terug aan de vertrekplaats moeten we onze 
kontrolekaarten laten afstempelen. De eerste van 
de vier resterende open vakjes wordt in een bank 
afgestempeld. Via de spleet van de gesloten 
glazen toegangsdeuren worden de kaarten 
doorgegeven aan een bediende die het nodige 
doet. Zien we er zo verdacht uit…? Vervolgens 
verplaatsen we ons naar Stegen een 7-tal km 
verderop. De temperatuur klimt niet hoger dan 
15° bij een bewolkte lucht. De Geisterplatz 
(468m) en de Breiteplatz (425m) worden zonder 
veel moeite op ons col-palmares geplaatst. 
Tijdens de terugrit naar onze uitvalsbasis doet 
Roger er nog een klimmetje bij naar de 
Notschreipass. Een col die hij gisteren rechts liet 
liggen. Rudy beklom deze bult reeds in het 
verleden langs de noordkant. 

Dinsdag 23 juni. We begeven ons per auto naar 
Bruderhalte zo’n 15 km oostwaarts en net voorbij 
de Feldbergpass. Onze voertuigen laten we achter 
op de parking van het “Gasthaus Löffelschmiede” 
en gaan van start voor een rit van 22 km met 5 
cols. Vanaf de eerste meters gaat het behoorlijk 
steil omhoog onder een flauwe zon en amper 12°. 
Op de kleinste versnellingen en soms te voet tot 
op de Dörnecker Höhe (1017m). Na de nodige 
rustpauze gaat het via goed berijdbare pistes naar 
de Fürsatzplatz (1112m) en maken we fotostops 
van o.a. de Feldberg (1493m). Deze is de hoogste 
bergtop van het Zwarte Woud en domineert hier 
zowat de ganse regio. In de berghut trekken we 
warme kledij aan want er staat een frisse bries. 
De derde col in de rij is de Lochrütte (1164m) en 
een makkie om er heen te fietsen. Het 
hoogteverschil met de Fürsatzplatz bedraagt 

nauwelijks 52 m op 2 km. Nu volgt er een heen 
en terug naar de Spähnplatz (1237m) maar dit 
vereist wel een ietsje meer inspanning. Via de 
verharde weg gaat het neerwaarts tot op de 
Rufenholzplatz (1088m) waar we op een grote 
parkeerplaats terecht komen. Even de koppen bij 
elkaar steken en de juiste weg kiezen op dit 7-
armen-kruispunt. Bij aankomst aan het Gasthaus 
is warme drank welkom en we worden 

getrakteerd door Roger voor zijn 80ste verjaardag. 
Tijdens de terugweg plannen we een stop op de 
Feldbergpas om van hier uit nog een col mee te 
pikken. Maar doordat het pad moeilijk te vinden 
en deels overwoekerd is hebben we de zoektocht 
stopgezet. Donkere wolken hangen nu boven 
onze hoofden en het begint ook te waaien en te 
druppelen…de col geeft zijn geheimen niet 
prijs…! 
Woensdag 24 juni. De zon is van de partij en dat 
telt. We trappen onze klimpaardjes ingang 
richting Feldberg. Op de brede tweevaksweg met 
stroken tot 10 % gaat het de hoogte in, elk op 
eigen tempo maar met oog voor elkaar. Motards, 
vrachtwagens en autocars puffen ons voorbij op 
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deze drukke baan B317 naar de Feldbergpass 
(1231m). In de jeugdherberg op de top laten we 
onze kontrolekaarten afstempelen. Het is helder 

weer en de vele vergezichten strelen het oog. 
Even voorbij de skipistes houden we een 
eetpauze om dan op zoek te gaan naar de 
Grüblesattel (1419m). Deze col bereiken we via 
de goed onderhouden en brede wandelwegen. Hij 

ligt tussen de Feldberg en de Seebuch (1448m), 
de tweede hoogste berg. We kruisen het pad van 
menig wandelaar die zich duidelijk afvragen wat 
die fietsers hier uitspoken. In dalende lijn gaat het 
naar de Todtnauhutte waar we de afslag missen 
naar ons volgende doel. Rechtsomkeer en terug 
bergop rijden tot aan het juiste kruispunt. Na wat 
zoeken en kaartlezen vonden we het pad naar de 
Bergerhöhe (1116m), de laatste col van de dag. 
Vanaf hier steeds bergafwaarts langs een steile 
4x4 weg met haarspeldbochten tot in het dorpje 
Brandenburg. Nu gaat het enkele kilometers over 
een wandelpad dat achter het hotel doorloopt. 
Deze avond gaan we uit eten aangezien de 
keuken van het hotel op woensdagavond gesloten 
is. We volgen verder langs een prachtig stukje 
natuur de wandeling naar Todtnau en komen in 

het centrum uit. In een Italiaanse resto nuttigen 
we spijs en drank.  

Donderdag 25 juni. Wanneer we de gordijntjes 
open trekken zien we terug een blauwe hemel. De 
verplaatsing van 8 km naar Präg maken we per 
fiets. Na 12 km op verharde weg bereiken we de 
eerste col, de Weisenbachsattel (1079m). Nu 
moeten we verder over een bospad het woud in 
opzoek naar de Passhöhe Rotes (1090m). Dan 
heen en terug naar de Schmaleck (1010m) waar 
we onze pic-nic verorberen op een zitbank in een 
schaduwrijke plek. Het prachtige vergezicht 

krijgen we er gratis bij. Het is ondertussen 
behoorlijk warm geworden en we moeten onze 
reserves aanspreken want de drinkbussen geraken 
stilaan leeg. Na de innerlijke mens versterkt te 
hebben gaat het langs een smal paadje over een 
bergtop. Hier ziet Ronny een voddenpop in een 
boom hangen die een heks op een bezem 
voorstelt. Een peperkoeken huisje of een frisse 
waterbron komen we echter niet tegen op dit pad. 
We belanden achtereenvolgens op de Prägereck 
(1089m) en de Boblingsattel (1230m) om dan via 
een steile afdaling met haakse bochten en 
piepende remmen op de Passhöhe Wacht (999m) 
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een drinkstop te houden. We kruisen de baan en 
volgen de bewegwijzerde wandeling opwaarts 
naar de Hummeleneck (1077m). Omdat we al de 

tijd van de wereld hebben kunnen we genieten 
van deze mooie omgeving. Een boogscheut of 
twee verder ligt de laatste hindernis van de dag, 
de Hofeck (1130m). In theorie gaat het vanaf hier 
bergafwaarts naar ons verblijf. Dat verloopt even 
anders want er wordt terug kleiner geschakeld om 
naar het uitkijkpunt Bernauer Kreuz (1154m) te 
fietsen. Dan eindelijk in dalende lijn tot aan het 
hotel waar de frisse biertjes door onze dorstige 
kelen vloeien. Een warme dag met 8 cols en 42 
km op de teller zit erop.  
Vrijdag 26 juni. We verplaatsen ons met de auto 
naar Atzenbach 17 km zuidwaarts. Laura – de 
zon – is terug van dienst tijdens de eerste 
klauterpartij naar de Sankt Antoniënpass 

(1079m). Eens boven gaat het via de goed 
berijdbare MTB pistes tot de eerste de beste 
zitbank waar we een eetstop houden. Het is reeds 
na de middag wanneer we op zoek gaan naar het 
Altensteiner Kreuz, een referentiepunt op de 
stafkaart. De te volgen piste is aangeduid met een 
rood ruitje en brengt ons tot op de Zeller Ebene 

(1090m). Vervolgens kunnen we wat herademen 
tijdens de afdaling tot op de Schwellen (1002m). 
Hier gaan we een half verharde weg op maar 
schone liedjes duren niet lang. Dus terug op een 
heel smal paadje peddelend naar een grote open 
plek in het woud. Hier maken we een praatje met 
een koppel dat een landingsbaan onderhoudt voor 
miniatuurvliegtuigen. Wanneer we terug het bos 
in gaan moeten we van de fiets om een duik te 
voorkomen. Te voet langs een heel steile afdaling 
met toegeknepen remmen de put in naar de 
Schwelle (957m) de kleine broer van de vorige 
col. Raar maar waar, het geografische punt van 
een bergpas of col ligt soms in een “zak” van het 
landschap. De topo kaarten bewijzen het 
waardoor we soms over een bergtop heen moeten 
fietsen of wandelen zoals hier. We klauteren 
terug uit dit gat en bereiken de Eckhag (876m) 
nabij een parking met info borden over de 
wandelroutes. De GPS van Ronny geeft ons de 
goede richting aan naar een kruispunt met boshut. 

Na een eetpauze voegen we er nog de Hebelhöhe 
(804m) en de Köhlerplatz (760m) aan toe om dan 
het dal te bereiken in Zell-im-Wiesental. Op het 
terras van een bierstube genieten we nog van een 
frisdrank met schuim erop. We worden bediend 
door een olijke volslanke dame in traditionele 
klederdracht die ook onze kaarten afstempeld. ’s 
Avonds na het eten maken we nog een wandeling 
langs een standplaats voor “down hill-rijders”. 
Morgen heeft hier een wedstrijd plaats dat in 
aanmerking komt voor het Duits kampioenschap.  
Zaterdag 27 juni. Vandaag de laatste rit met 
verplaatsing per auto tot Utzenfeld en vanaf hier 
een 11 kilometer lange klim naar de Wiedener 
Eck (1035m). Er vallen regendruppels maar dat 
belet niet dat we enkele fotostops maken. Verder 
gaat het nog steeds bergop via de gewone weg 
naar de 2de hindernis, de Lückle (1157m). Hier 
bekijken we de kaarten hoe we langs de beste 
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weg naar de Krinne (1117m) fietsen die in een 

afzink ligt. Dan volgt er een heen en terug op een 
piste naar de Eckle (1130m) waar we onze pic-nic 
aanspreken. Hier bemerken we in het dichte bos 
een kleurrijke mini watermolen en idem huisjes 
ineengeknutseld door handvaardige lui. De zon 
breekt door de wolken en we gaan opzoek naar de 
Böllener Eck (1110m). Er staat veel wind en in de 
verte pakken donkere wolken zich samen. We 
hebben nog 2 cols te gaan maar die liggen in de 
afdaling en luisteren naar de namen Untere 
Stuhlsebene (823m) en Sägeneck (811m) ze 
liggen op amper 250 m van elkaar. Bij ligt 
gedruppel en gedonder dalen we verder af naar 
Schönau. Met de regenjasjes aan bereiken we 
onze auto’s na een rit van 34 km met 7 cols. Net 
op tijd want een stortbui zet de ganse omgeving 
blank en met de ruitenwissers op volle snelheid 
bollen we  hotelwaarts. Deze avond en bij 
opklaringen heeft er een BBQ plaats op het terras 

…en of het smaakte! Tussen de braadworst en de 
schnitzels wordt de laatste stempel op de 
kontrolekaarten geplaatst. 
Zondag 28 juni. Na ontbijt, inpakken en 
afrekenen kunnen we de terugreis aanvatten. Met 

een buit van ongeveer 100 cols en 10 kontrole 
stempels op onze kaarten gespreid over twee 
periodes mogen we best tevreden zijn want van 
zware pech bleven we gespaard. Hoed af voor de 
prestatie van onze kranige Roger. Dank aan Rudy 
en Ronny voor de planning van deze tochten. 
Onze namen prijken nu op de lijst van de 
geslaagden van deze permanente tocht “ Forêt 
Noire”. 
 
Willy Tierens 

 
 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Roger Colombo colombo.roger@wanadoo.fr 
[cent_cols]  
To: cent_cols@yahoogroupes.fr  
Sent: Thursday, July 16, 2015 4:04 PM 
Subject: [cent_cols]  arrivées 
 

Bonjour à tous, 
 
Ce jour, j'ai eu le plaisir d'homologuer la 300° 
arrivée dans une Rando proposée par le CCC. Il 
s'agit de notre ami belge Roger PYNAERT qui a 
bouclé la belle "Rando FORET NOIRE" en 2 
sessions avec ses collègues Rudy et Ronny PEDE 
et Willy TIERENS du club wsc Merelbeke. 
Bravo à eux. 
Roger COLOMBO 
Responsable Randos CCC 

 

 


