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Vroeg op, om op vrijdag 23 augustus op tijd te zijn bij de pendelbus bij het Centraal Station van 
Rotterdam. Nog maar net aangekomen, evenals de twee andere opstappers, of het pendelbusje 
komt al om de hoek. In Den Haag waren ze blijkbaar ook vroeg op geweest. We zetten koers naar 
station Woerden. De reizigers in Alphen zitten dan nog rustig aan de koffie. We arriveren ruim voor 
de afgesproken tijd op het overstappunt en wachten geduldig op de bus, die bestuurd wordt door 
Ben Hoogstraten. 
Voor negen uur zijn we compleet en zitten 
we met 18 reizigers ruim verdeeld over de 
grote bus van Th. Lubbe Reizen. In 
Oosterhout wordt de koffiepauze gehouden 
alvorens België in te duiken richting 
Charleroi. Daar is eindelijk weer een stuk van 
het metrosysteem in gebruik genomen en 
het gehele net nadert nu zijn voltooiing. 
Genoeg tijd voor de lunch en één of 
meerdere ritten op het net. Een groot deel 
van de groep verkent de nieuwe lijn 3 naar 
Gosselies. Andere proberen Anderlues te 
bereiken om de oude sfeer van de 
boerentram weer te ervaren. Aansluitend via  
het mooie Ardeense landschap met zijn 
karakteristieke dorpen en stadjes naar ons 
hotel in Reims.  
Het Ibishotel in Reims ligt pal naast het station, tegenover de halte van de tram en op een 
steenworpafstand van het centrum, waar we ook diverse gezellige terrasjes, restaurants en 
barretjes vinden. Het diner wordt in één van deze vele restaurantjes (Les 3 Brasseurs) geserveerd. 
We zullen er vier avonden een zeer smakelijke maaltijd voorgeschoteld krijgen, al dan niet 
vergezeld van een biertje uit de eigen brouwerij. De laatste avond hebben verschillende gasten dan 
ook een herinnering in de vorm van een paar flessen bier of een glas gekocht. 



 

 
De tweede dag (zaterdag 24/08) stond in het teken van de tram in Reims en we maken dan ook 
een retourrit op de lijn Neufchatel – Gare Champagne. Ieder tram heeft zijn eigen kleuren en de 
voorruit heeft de vorm van een champagneglas.  Na afloop is er nog ruim voldoende tijd om in de 
binnenstad rond te kijken en de kathedraal te bezichtigen. Voor de lunch vertrekken we vervolgens 
naar Soisson, één van de voormalige residenties van de Franse koningen. Iedereen bekijkt het 
stadje, waar vooral de klooster-ruïne met de grootse kerk de aandacht trekt. Aansluitend volgde 
een rit  over de “ Chemin des Dames “ (D18). Een weg die herhaaldelijk terugkeert in de 
geschiedenis van Frankrijk en dan voornamelijk ten tijde van oorlogen. Vooral in de periode 1914-
1918 (De Eerste Wereldoorlog) zijn hier zware gevechten geleverd en zijn vele geallieerden, maar 
ook Duitse manschappen 
gesneuveld. De vele grote kerkhoven 
langs de weg getuigen hiervan. Bij 
het museum gewijd aan de 
geschiedenis werd een pauze 
ingelast. De geplande rondleiding 
door het grottenstelsel, waar de 
hoofdkwartieren van de Duitsers en 
de Fransen waren gevestigd, kon 
helaas niet doorgaan. De wandeling 
duurde 1,5 uur, was in het Frans en 
kon niet worden  ingekort. Het 
museum gaf echter een goed beeld 
van dat wat er zich  allemaal heeft 
afgespeeld.  Onderweg hebben we 
nog diverse monumentale plaatsen bekeken, waaronder de ruïne van de Abdij van Vauclair, 
alvorens naar Reims terug te keren. 

Na het diner zijn een aantal reizigers naar de 
kathedraal gewandeld, waar een magnifiek 
lichtspel werd opgevoerd met de voorgevel van 
de kerk als projectiescherm. Na een afzakkertje 
op één van de vele terrassen werden de 
hotelbedden weer opgezocht. 
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Dag drie (zondag 25/08) bracht ons 
eerst naar de “ Chemin de Fer 
Touristique du Sud Ardennes “. Van 
Attigny naar Challerange werd door 
een afwisselend landschap een rit 
gemaakt met een Picasso. Onderweg 
werd uitvoerig door Nicolas de 
geschiedenis van de lijn, die van de 
motorrijtuigen en werden andere 
wetenswaardigheden toegelicht. 
Na aankomst in Challerange was het 
lokale cafe Le Tunnel geopend voor 
een lekker bakje koffie of thee. 
Ondertussen was het licht gaan 
regenen. Wij moesten echter met de 

bus de oversteek maken naar Epernay, DE Champagne-stad. We waren iets te laat, de Fransen 
nemen hun tijd voor het uitserveren van de middagmaaltijd en we hadden een afspraak voor een 
rondrit met een gids. Daardoor bleef er weinig tijd over om de stad te bekijken. Maar gelukkig was 
het weer droog geworden. De rit onder leiding van de gids maakte echter alles goed. En het bezoek 
aan het champagnehuis Guy Charbaut was 
ook de moeite waard. De uitgebreide uitleg 
van het proces van druif tot exclusieve 
champagne, een wandeling door de kelders, 
en aansluitend een proeverij waren zeer de 
moeite waard. Diverse gasten vertrokken 

dan ook met één 
of meer flessen 
champagne in 
de tas naar huis.  
De Franse taal 
bleek toch veel 
compacter dan het Vlaams van onze gids Patrick. Of verzon hij er meer 
bij dan werd verteld door medewerker van de boerderij? 
 
Parijs was de bestemming op de vierde dag (maandag 26/08) van deze 
reis. Een reis zonder files bracht ons in ca. 1 ¼ uur aan de rand van het 
centrum. In een exclusieve parkeergarage voor bussen was al een 
plekje gereserveerd en vanaf het zeer nabij gelegen metrostation Bercy 
konden alle bezienswaardigheden gemakkelijk worden bereikt. 
Aangezien het tramnet recentelijk uitgebreid was, werden de lijnen T1 

en T5 in St. Denis opgezocht. Speciaal T5 had ieders aandacht. Deze zogenaamde Translohr, tram 
op rubberbanden,  in het spoor 
gehouden door een centrale 
geleide-rail, was nog maar ruim 
een maand in gebruik. 
Onfortuinlijk had onze wagen 
wat storingen gehad en was de 
dienst verstoord. Met als gevolg 
een afgeladen ‘tram’. Na deze 
rit zwermde iedereen uit over 
de stad: Montmartre, de Seine 
oevers, het Louvre, de 
Eiffeltoren of een boottocht op 
de Seine. Om half zes  meldde 
een ieder zich weer bij de bus  
voor de retourrit naar Reims. 
Hoewel de dag regenachtig in 
Reims begon, bracht Parijs ons 
een stralend zonnige dag. 
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Na het laatste diner en nacht in het Ibis hotel werd het tijd Frankrijk weer te gaan verlaten. Maar 
dat zouden we niet doen zonder een bezoek aan de steden Laon, ook ooit een residentie van de 
koningen, en Saint Quentin. Onfortuinlijk strandde we echter ca. tien kilometer voor Laon op de 
autoweg door een verkeersopstopping, die ons ruim twee uur in het schema zou kosten. Vlak voor 
de uitrit was een truck met oplegger volledig uitgebrand. Goede raad is dan duur. Aangezien het al 
bijna lunchtijd was geworden, werd besloten het verblijf het fraaie historische stadje Laon wat te 

verlengen en St. Quentin van het programma 
te schrappen. Zo konden we extra genieten van 
de fraaie vergezichten en de rit met de 
POMA2000, een funiculaire op rubberbanden, 
die ons in drie minuten naar de bovenstad 
voerde. 
Met koffie onderweg en een stop in Hazeldonk 
voor het diner bereikte we Woerden op het 
geplande tijdstip. De passagiers voor de pendel 
stapten over op het busje dat ook al 
gearriveerd was, andere namen de trein direct 
naar huis of werden opgehaald. De bus ging 
met de overige reizigers door naar kantoor in 
Alphen. 
 
Wederom een geslaagde Railhobbyreis met 
mooi weer en interessante excursies. Een reis 
met Ben Hoogstraten als onze steun en 
toeverlaat achter het stuur en de bereidheid 
van iedereen om zich aan de afspraken en 
tijdschema’s te houden waardoor het 
programma (bijna) volledig kon worden 
uitgevoerd.  
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