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RAILHOBBY REISNIEUWS 2018 – NR. 3 
 

 

Alphen aan den Rijn,  november/december 2018 
 

 

Dames en heren, 

 

De deelnemers aan de reis naar Schotland zijn, met één dag vertraging, weer gezond en wel op 

Neerlands bodem gearriveerd. Deze 8-daagse reis vol avontuur werd één dag voor 

terugreis op vrijdag 21 september spontaan door de KLM met één dag verlengd! 

Men verwachtte “ code geel “ en dat betekende dat er op voorhand honderden 

vluchten werden geschrapt. Fijn dat je in het huidige digitale tijdperk zaken snel 

kunt organiseren. Nou ja, met uitzondering van de KLM, want die was en bleef 

onbereikbaar en dat betekende dat wij op eigen initiatief voor onze reizigers een 

extra nacht in Aberdeen boekten. Inmiddels waren wij ook al druk bezig om het 

reisprogramma voor 2019 af te ronden en dat is, al zeggen wij dat natuurlijk zelf, 

best aardig gelukt! Mede dankzij onze vaste touringcarchauffeur Ben Hoogstraten 

keerde de “Hemelvaartsreis” terug in het programma en omdat de KLM uiteindelijk beterschap beloofde 

en de financiële kant van het extra verblijf in Aberdeen keurig afhandelde, het besluit om de (zakelijke) 

nazaten van Albert Plesman nog een kans te geven in het nieuwe reisseizoen. Wij vliegen met de KLM 

naar Wenen, reizen per trein naar Bratislava en Budapest en keren per KLM vanuit de Hongaarse 

hoofdstad terug naar Amsterdam. Het volledige reisprogramma van de twee Railhobbyreizen die nu 

voor 2019 op het programma staan vindt u terug op onze website! 

Wilt u een papieren exemplaar ? Bel ons even of stuur een e-mail (info@railhobbyreizen.nl). 

Het jaar 2018 was het jaar waarin wij o.a. onze werkplek 

aan de H. Kamerlingh Onnesweg verruilde voor het 

thuiskantoor aan de Alphense Saffierstraat en wij helaas 

plotseling afscheid moesten nemen van onze reisleider- 

en reisgenoot Ad Venderbos.  

De feestdagen komen alweer met 

rasse schreden naderbij; mooie 

momenten om plannen te maken voor 

het nieuwe jaar en natuurlijk hopen 

wij dat “ Railhobbyreizen “ ook een 

plaatsje in uw reisplanning krijgt. Het 

aantal boekingen voor de 

touringcarreis “loopt” al naar de twintig en ook voor de 8-daagse vliegreis zijn de eerste reserveringen 

ontvangen. Wij wensen u, mede namens onze reisleiders, prettige feestdagen, een goede jaarwisseling 

en een gezond (reis)jaar 2019. 

Railhobbyreizen 

Wouter Koopman 

 

 

U kunt zelf uw reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten 
via www.railhobbyreizen.nl 

Klik op de pagina verzekeringen op de banner 

en voer uw gegevens in.   Hulp nodig ?   Wij helpen u graag.  

Meerdere uitstapjes per jaar ?  
Een doorlopende verzekering is dan al heel snel voordeliger 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unie.nl/Portals/1/images/Algemeen/pijl_links.gif&imgrefurl=http://www.unie.nl/OverOns/Voorwie/AndersActieven/2011julinieuwsbriefAndersActieven/05Kadercursussennajaar2011.aspx&h=601&w=570&sz=9&tbnid=e2cxOx-5jBzY-M:&tbnh=91&tbnw=86&prev=/search?q%3DPIJL%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=PIJL&docid=UuhpQHVy_XayrM&hl=nl&sa=X&ei=sYBwTqKdG4S0-QajwqmTCQ&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=2750
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.kagetravel.nl/page25/files/page25_1.jpg&imgrefurl=http://www.kagetravel.nl/page25/index.html&h=204&w=426&sz=19&hl=nl&start=20&um=1&tbnid=kPqnJUOf2H2tPM:&tbnh=60&tbnw=126&prev=/images?q%3Dannuleringsverzekering%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-18,SUNA:en%26sa%3DN
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ROYAL CLASS TOURINGCARREIS                    

5 DAGEN BAYERN ( STANDPLAATS MARKTBREIT ) 

 

Reisperiode: woensdag 29/05 t/m zondag 02/06/2019. 
Reissom €. 545,00 p.p.; toeslag 1 pers.kamer €. 80,00. Annuleringsverzekering €. 40,00. 

De reis wordt uitgevoerd op basis van half pension (ontbijtbuffet & diner) 
In- en uitstapplaatsen: Alphen a/d Rijn,Den Haag, Driebergen/Zeist, Rotterdam & Velp. 

Reisleiding : de heer Carel Neijenhuizen 
 

 

Bijna definitief; nog voldoende plaats in 2-pers.kamers; nog enkele éénpersoons kamers. 

( Kameropties vervallen op za. 15-12-18) 
 

 

Voor deze (Hemelvaarts)reis hebben wij de Duitse 
deelstaat Bayern uitgekozen, omdat o.a. het 

Bayerisches Eisenbahnmuseum in Nördlingen met 
allerlei festiviteiten haar 50 jarig jubileum viert. 
Daarnaast bezoeken wij de (tram)steden Neurenberg 

& Würzburg; een oude Schienenbus voert ons over 
de Mainschleifenbahn; er staan bezoeken aan het 
fraaie Verkehrsmuseum Nürnburg, het   historische 
tramdepot St. Peter en het Eisenbahnmuseum 
Würzburg gepland.  
Tot slot ook nog  een rit met de Partybahn over het 

tramnet van Würzburg. 

Wij logeren vier nachten op basis van half pension 

(ontbijt & dinerbuffet) in het bijzonder gastvrije InHotel Mainfranken in het historische stadje Marktbreit aan de 
rivier de Main even ten zuiden van Würzburg. Alle kamers zijn voorzien van TV/douche/toilet/föhn en (gratis) Wifi. 
Het hotel biedt verder o.a. een lift, bar, fitnessruimte, sauna en een terras. Marktbreit heeft een directe 

treinverbinding (Regionalbahn) met o.a. Würzburg . 

 

Het vervoer tijdens deze reis geschiedt met de nieuwste 
touringcar van onze reispartner Th. Lubbe Reizen uit 
Zoeterwoude.De touringcar (49 zitplaatsen)  is uitgerust met 

o.a. verstelbare stoelen,video, toilet en koffiebar. 

De touringcar wordt bestuurd door onze vaste chauffeur Ben 
Hoogstraten . 
De excursiebijdrage wordt bepaald op basis van het aantal 
deelnemers aan deze reis.   

https://it-it.facebook.com/bayerisches.eisenbahnmuseum.de/photos/a.1581450065415006.1073741828.1564048960488450/2235277140032292/?type=3
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      RAILHOBBY SPECIAL TOURS  
 

    8 dagen WENEN, BRATISLAVA & BUDAPEST 
 

 

Reisperiode : zondag 01/09 t/m zondag 08/09/2019 
Reissom €. 1.095,00 p.p.; toeslag 1 pers.kamer €. 185,00 . Annuleringsverzekering €. 75,00. 

De reis wordt uitgevoerd op basis van logies & ontbijtbuffet; 

alle entrees, bus, tram- en treinritten zijn bij de reissom inbegrepen! 
Vertrekplaats : Amsterdam Schiphol Airport.  Max 15 deelnemers. 

Reisleiding : de heer Leo van der Werf 
 

 

Voldoende plaats in tweepersoons kamers; nog beperkt aantal één persoons kamers 
 

Per KL 1845 vanaf Schiphol rechtstreeks naar Schwechat, de 
luchthaven van Wenen en aansluitend reizen wij per railjet naar 
Wien Hauptbahnhof. Schuin tegenover het station staat het 

comfortabele *** hotel Prinz Eugen. Alle kamers zijn 
voorzien van bad of douche en toilet,mini koelkast, safe, Wifi, 
telefoon en TV. Het hotel beschikt over twee liften. Wij 

verblijven hier vier nachten op basis van logies en 
ontbijt(buffet). Iedere deelnemer ontvangt een Wien-Karte, 
waarmee je 72 uur onbeperkt van het openbaar vervoer in 
Wenen gebruik kunt maken. 
 
 
 

Naast een uitgebreid “Wenenprogramma “ met o.a. 
museumbezoeken, tramritten en aandacht voor de 
muziek maken wij ook een dagtocht naar Bratislava. 
Heen per boot via de Donau en terug per trein; tijdens 
het verblijf in de Slowaakse hoofdstad bezoeken wij o.a. 

het spoorwegmuseum Vychod en maken per tram 
(nader) kennis met de stad. 

De derde hoofdstad tijdens deze reis is het Hongaarse 
Budapest, eveneens als Wenen en Bratislava gelegen aan 

de rivier de Donau. Wij logeren hier drie nachten in het 
centraal gelegen Silver Hotel Budapest City Center. De 
kamers zijn voorzien van douche en toilet, haardroger, 

internet, airco en TV. Het hotel (lift aanwezig) ligt aan 

het groene Hunyadiplein op korte afstand van 
metrostation Vörösmarty. In Boedapest rijden niet 
alleen bussen en metro’s rond. Maar er rijden ook 

trams. Ideaal! Sterker nog, tramlijn 2 wordt beschouwd 
als een van de mooiste tramlijnen ter wereld.  Tijdens 
het verblijf in Budapest bezoeken wij o.a. het grootste 
openluchtpark van Europa voor historische treinen met 
meer dan 100 locomotieven en wagons. Verder maken 
wij een rit met de befaamde “ Kinderspoorlijn “ in het mooie stadsgedeelte Pest, reizen per trein naar het 

romantische en schilderachtige stadje  Szentendre in de 

Donauknie en maken natuurlijk ook een boottocht op de 
Donau. Iedere deelnemer ontvangt een 72-uur kaart 
voor het openbaar 
vervoer. 
Op de laatste reisdag volgt 

een transfer naar de 

luchthaven van Budapest 
en vliegen we met een 
toestel van de KLM terug naar Amsterdam. U staat om 
ca. 19:15 uur weer op Nederlandse bodem. 
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(Verkort) Reisverslag 8 (+1) dagen Edinburgh &  Schotse Hooglanden  
vrijdag 14 september t/m zaterdag 22 september 2018 

reisleider : Ger Haaswinders                     Samenvatting : Wouter Koopman 
 

 
De eerste reisdag stond in het teken van de vliegreis Amsterdam – 
Edinburgh c.q. Frankfurt am Main – Edinburgh  kennismaking met de tram 

van de Schotse hoofdstad en een uitgebreide rondrit door het centrum 
van deze fraaie stad per Hop-on-hop-off-bus. Het weer was “Schots “en 
dat betekende dat de weergoden ons niet geheel goed gezind waren!  
Het gezelschap logeerde twee nachten in het Premier Inn Hotel Edinburgh 
Park op basis van half pension. Op de tweede reisdag reisde de groep, na 
het onbijtbuffet, per trein naar het stadje Linlithgow en reisde aansluitend 
met de bus naar Bo’ness, waar een stoomrit met de “Bo’ness & Kinnell Railway “op het programma stond. Na de 

lunchpauze  volgde een uitgebreid bezoek aan het interessante  Museum of Scottish Railways, waar in drie grote 
hallen diverse locomotieftypen, goederenwagons en vele andere spoorattributen te vinden waren. Op de terugreis 
werd nog aandacht besteed aan de imposante ruïne Linlithgow Palace en de St. Michaels Parish Church. Via de 
plaatselijk pub Platform 3 keerde de groep naar het hotel terug.  

De derde reisdag (zondag 16 september)  werd afscheid van Edinburgh genomen en reisde het gezelschap via 
Haymarket naar de volgende standplaats Inverness. Een mooie treinreis door een afwisselend landschap.  Bij het 

station van de hoofdstad van de Schotse Hooglanden stonden de taxis reeds te wachten voor de (korte) transfer 
naar het Premier Inn Hotel Center River Ness. De ontvangst was hier bijzonder gastvrij, de kamers prima en de 
maaltijden uitstekend. Het hotel, direct gelegen aan de rivier de Ness, lag ook gunstig t.o.v. het centrum.  
Reisdag vier begon natuurlijk met een ontbijtbuffet, waarna per taxi naar Tommahunch Bridge werd gereden om 
aldaar in te schepen op de rondvaartboot “The Jacobite Queen” die het gezelschap gedurende drie uren in 
spanning hield of er wellicht een glimp van het beroemde monster zou worden opgevangen! Helaas de 
waterspiegel van Loch Ness gaf geen krimp en “Nessie”liet zich dus niet zien! Na terugkomst stond een bus 

gereed voor een sightseeing, waarbij men dus wat nader kennis kon maken met Inverness, zijn 
bezienswaardigheden en directe omgeving.  Het weer was evenals de vorige dagen niet optimaal, maar er was 

genoeg te genieten! De vijfde reisdag startte, na het ontbijt, 
met een busrit naar het westelijk gelegen Fort William, waar, 
na een kopje koffie, de trein werd genomen naar 

Mallaig,vissershaven aan het eindpunt van de West Highland 
Line. Hier stond de stoomtrein “The Jacobite “ reeds op ons te 

wachten om ons terug te brengen naar Fort William. Een fraaie 
tocht  (met af en toe zon!) die o.a. via het beroemde 
Glenfinnan viaduct (1901)en Neptune’s Staircase (sluizentrap) 

liep. Aan het eind van de middag keer de groep per bus naar Inverness terug voor het diner. 
Voor reisdag zes werd storm en regen voorspeld! En dat heeft men geweten ook, want van de 27 treinlijnen 
waren er maar drie die volgens het spoorboekje functioneerden!  Voor vandaag sotnd de treinreis naar Aviemore 

op het programma; een retourrit met de The Stratspey Railway (stoomtrein) en en bezoek aan de 1100 meter 
hoge Cairngorm Mountain. Helaas, een ontsporing zorde ervoor dat er geen treinverkeer naar Aviemore was. Het 
busvervangend vervoer zag er ook niet al te georganiseerd uit, dus dan maar met de taxi richting Aviemore, 
want de stoomrit liet men niet graag aan zich voorbij gaan. En zo 
geschiedde! De rit met de funiculaire naar de top van Cairngorm 
Mountain was vanwege het slecht weer al geschrapt en nu werd het zaak 
om weer heelhuids in Inverness terug te komen. Reisleider  Ger 

Haaswinders kreeg het voor elkaar dat op kosten van Scottish Rail er 
weer per taxi naar de standplaats werd teruggekeerd. De zevende 
reisdag was het weer ons redelijk goed gezind en dat was bijzonder fijn 
omdat er vandaag een treinrit naar Kyle of Lochalsh ( 100 km ten 
westen van Inverness) op het programma stond. Vroeger was er vanuit deze havenplaats een veerverbinding 
met het eiland Skye, tegenwoordig maakt men gebruik van een brugverbinding.  In Lochalsh werd de groep 
namens The Friends of The Kyle Line ontvangen door Mary Jane Campbell. “The Friends “doen er alles aan om 

deze fraaie spoorlijn te promoten. Na de lunch werd de terugreis aanvaard en al snel werd duidelijk dat de 
achtste (en laatste) reisdag niet volgens planning zou verlopen. De KLM had vanwege “code geel “ de vlucht 
geannuleerd en de groep overgeboekt naar zaterdagmorgen.Al snel hadden wij op de airport van Aberdeen 
hotelaccommodatie voor de extra nacht geboekt en het werd ook duidelijk dat medereiziger Jan Vogels wel zijn 
geplande vluchten zou kunnen maken. De achtste reisdag werd na het ontbijt afscheid van Inverness genomen 
en per trein richting Aberdeen gereisd; Jan Vogels vloog van Inverness via Amsterdam naar Frankfurt en had het 

geluk dat hij in Amsterdam nog net zijn aansluiting haalde.  De overige deelnemers hadden extra tijd om het 
centrum van Abenrdeen te verkennen en namen aan het eind van de middag hun intrek in Hampton by Hilton 

Hotel op de luchthaven van Aberdeen.  
Zaterdag 22 september (reisdag negen!) vertrok de hele groep om 11:00 uur 
richting Amsterdam, waar om 13:35 uur werd geland. Hiermede kwam een 
einde aan een reis met hindernissen, regen, wind, zonnige perioden en 
voldoende hoogtepunten om bij de verwarming nog eens met een tevreden 

gevoel op terug te blikken. 


