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Om 06.00h woensdagmorgen 22 mei vertrokken de leerlingen van 6AT, samen met hun 
begeleidende leerkrachten, richting Neckarsulm. Via Koblenz, Speyer en Sinsheim kwamen 
we na de middag aan te Neckarsulm, de thuishaven van de autoconstructeur Audi. 

We bezochten er het zeer moderne Kundenzentrum, waar de vele tentoongestelde 
modellen een mooi beeld gaven van de knowhow van deze constructeur. In ditzelfde 
Kundenzentrum kunnen klanten die een nieuwe Audi besteld hebben, hun wagen komen 
afhalen. Er wacht de klant een warm onthaal dat onder andere een Werksführung omvat, 
samen met etentje in het plaatselijke Audi-restaurant. Eén van de weinige opties waarbij de 
klant geld terugkrijgt, daar er geen transportkosten meer zijn naar de plaatselijke dealer. 

Om 16.00h werden we verwacht voor de Werksführung; een twee uur durende rondleiding 
in de assemblagefabriek Audi-Werk Neckarsulm. Hier worden verschillende modellen 
geproduceerd en exclusief de Audi A4 berline en Audi A5 cabriolet. Wat onmiddellijk opvalt 
zijn de hypermoderne assemblagelijnen, de ongekende netheid van de bedrijfsruimten en de 
vriendelijkheid van het personeel. Ook de productie van de meeste onderdelen gebeurt in 
Neckarsulm. Naar mijn mening één van de belangrijkste redenen voor de verankering van 
een autoconstructeur in een bepaald land:  alle plaatdelen die nodig zijn om een koetswerk 
te bouwen, worden hier vanaf de aangeleverde rollen plaatstaal geknipt, geperst en gelast 
tot complete koetswerken. Ook plaatdelen die nodig zijn voor de Audi A1 (die uitsluitend bij 
Audi in Vorst bij Brussel wordt geassembleerd) worden hier in Neckarsulm geperst. Als het 
dus ooit tot een fabriekssluiting bij Audi zal komen, zal het dus zeker niet in Neckarsulm 
zijn…                                                                                                                                                                                                                                                          

Van Neckarsulm ging het naar hotel Krone in Geislingen an der Steige. Na de kamerverdeling 
en het nuttigen van het avondmaal in het restaurant  werd in de hotelbar de eerste, mooie 
dag afgesloten én werd geklonken op de verjaardag van maar liefst 2 van onze leerlingen, 
die na middernacht welgeteld 18 jaar werden! Proficiat! 

Donderdag 23 mei begon met een bezoek aan Dachau, waar het concentratiekamp de stille 
getuige is van de vreselijke misdaden tegen de menselijkheid. “Nie wieder Krieg” is hier de 
boodschap die de wereld wordt ingestuurd opdat nooit meer zou gebeuren wat zovele, 
onschuldige mensen het leven heeft gekost. 

 



Na het bezoek aan Dachau stonden de letters B, M en W centraal! Vooreerst een bezoek aan 
de Fernsehenturm te Munchen. Op een indrukwekkende hoogte van 192 m is het hoogste 
restaurant van Munchen gevestigd, waarvan het 360° draaiende plateau een schitterend 
uitzicht geeft op het BMW-Museum, -Werk en -Welt. BMW-Welt; waar alle nieuwe modellen 
naar de gunst van de koper dingen en waar nieuwe eigenaars hun splinternieuwe wagen 
kunnen afhalen, net zoals bij Audi in Neckarsulm. Het bezoek aan BMW-Werk duurde ruim 2 
uur, de assemblagelijnen hebben dan ook een afstand van maar liefst 2,5 km. Hier worden 
de BMW-3 reeks modellen gebouwd aan een tempo van ongeveer 1000 stuks per werkdag 
van 18 uur! Net als bij Audi worden de rollen plaatstaal de perserij binnengerold en na een 
doorlooptijd van slechts 40 uur rijden de afgewerkte wagens buiten op eigen kracht! Ronduit 
indrukwekkend is het volledige productieproces: perserij, lasserij, lakkerij, motorenbouw, 
productie van dashboards en zetels, assemblage, afwerking; alles gebeurt in eigen regie 
zoals bij Audi.  Motoren worden gebouwd met onderdelen gegoten in eigen gieterijen, 
gietstukken worden bewerkt in eigen ateliers en alle motoronderdelen worden 
samengebouwd tot complete motoren in eigen werkstations.  De dag werd afgesloten met 
een bezoek aan het stadscentrum van München met het wereldvermaarde “Hofbrauhaus”. 
Hier wordt een biertje geschonken in glazen van 1 liter! Echter niet aan te bevelen bij matige 
dorst… Na het avondmaal, dat iedereen vrij in het historische stadscentrum kon nuttigen, 
werd omstreeks 22.30h koers gezet naar het hotel in Geislingen. 

Vrijdagvoormiddag 24 mei stond in het teken van het merk met de ster. Dat dit merk heerser 
is ter land, ter zee en in de lucht kon met eigen ogen aanschouwd worden in het zeer 
futuristisch ogende museum. Dit museum telt 8 verdiepingen, die verbonden zijn met elkaar 
door hellende vlakken. Hier toont men de zeer rijke geschiedenis van het merk dat tot het 
Daimler AG concern behoort, dat samen met Exxon een van de  grootste ter wereld is! En 
dat ze groot zijn, bewijst hun gamma producten: naast de personenwagens assembleert 
Mercedes ook vele niche-wagens zoals de CLA,CLS, SLS, SL, SLK, G, GL, GLK en een heel 
gamma bedrijfsvoertuigen gaande van de Citan over de Sprinter,Vario, Axor, Antor, Actros 
en Arocs tot de Unimog en Zetros. Ook vliegtuig- en scheepsmotoren behoren tot hun 
uitgebreide productiegamma.  Olie en auto’s, het is nog steeds onafscheidelijk.  Tien procent 
van de aandelen van Daimler AG is in handen van de staat Koeweit; wie de maaltijd betaald, 
kiest de drank…  

Na het nuttigen van een middaglunch in de brasserie van het Porsche museum werd het 
museum  en de Porsche Niederlassung Stuttgart bezocht. Net als Mercedes is ook deze 
producent van o.a. hippe sportkarren in Stuttgart gevestigd, meer bepaald in het stadsdeel 
Zuffenhausen. Wegdromen kon bij de tot de verbeelding sprekende sportwagens waarvan 
de Porsche 911 ongetwijfeld het icoon van dit merk is! In het museum waren trouwens 
werkzaamheden aan de gang om de 50ste verjaardag van dit model met de nodig grandeur te 
kunnen vieren. In de Niederlassung konden we Porsches in diverse exotische kleurstellingen 
aanschouwen. Ongetwijfeld besteld door oliesjeiks uit het Midden-Oosten. Wie 167 EUR/uur 
afdokt in de werkplaats om aan zijn speelgoed te laten sleutelen is volgens mij geen 



sukkelaar. De Mehrwertsteuer is vanzelfsprekend inclusief. De Duitse minister van financiën 
kan hier dus niet op vakantie komen. In het zwart is hier enkel de (metallic) koetswerkkleur 
en/of de kleur van de lederen binnenbekleding mogelijk. Na een afsluitende Chocolade mit 
Sahne in de 911 Bistro stonden we rond 16.00h terug met onze beide voeten op de grond, of 
beter gezegd, op de vloerplaat van onze 2 Chryslers Grand Voyager.  Bijgestaan door hun 2 
chauffeurs, brachten deze ons 6 uur later veilig terug naar ons VTI in Deinze… 

Het werd opnieuw een onvergetelijke reis, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de 
begeleidende leerkrachten. Voor iedereen een mooi voorbeeld  van een leerrijke, driedaagse 
bijscholing en teambuilding.  Zeker de moeite waard! 

Tot slot nog een woord van dank aan de directie, die toestemming gaf voor deze reis; aan de 
leerlingen voor hun voorbeeldige houding in het hotel en tijdens de vele bedrijfsbezoeken en 
tenslotte aan mijn collega’s, Martin Van Haute en Johan Van Hoecke die eveneens deze 
schitterende reis mogelijk hebben gemaakt! Van harte dank! 

Piet Versnick 

 

 


