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RAILHOBBY REISNIEUWS 2021 – NR. 3 
 

Alphen aan den Rijn,  september 2021 

 

Dames en heren, 
 
Voor het tweede jaar op rij…..geen railhobbyreizen. En dat gaat bij een 
heleboel railhobbyfans niet in de koude kleren zitten. Het zag er zo 
veelbelovend uit….6 oktober 2021 op stap naar Rastatt even ten zuiden 
van Karlsruhe. Meer dan 30 personen hadden zich voor deze 5-daagse 
reis aangemeld. Na een eerste indicatie begin augustus moesten we eind 
augustus toch de knoop doorhakken….meer 
dan 50% zag het niet zitten om aan alle 
plaatselijke voorschriften te voldoen. Ook op 

kantoor van Railhobbyreizen in Alphen aan den Rijn daalde het reishumeur tot onder het 
vriespunt. Wij hadden ons er zo op verheugd om dit jaar onze 25e reisverjaardag te vieren! 
In 1996 organiseerden wij onze eerste uitstapjes onder toeziend oog van de oude meester 
Jan Voerman en vanaf 1997 stonden we op eigen benen. De eerste reis ? Een vierdaagse 
touringcarreis naar Karlsruhe !! Begrijpt u nu, dat we “Balen als een stekker “,  omdat we 
dit jaar niet in staat zijn om samen met u te genieten van een goed glas Sekt! 

Maar…..we geven niet op en verhangen de bordjes van 2021 naar 2022 en nu 
maar hopen dat het Covid-19 spook ons eens een tijdje met rust laat, zodat we 
eindelijk weer eens kunnen genieten van een onvervalste portie “stoom “ en tal 
van andere spoorse hoogtepunten.  Met de Pinksterdagen kunt u ons vinden in 
Hanau, geboorteplaats van de gebroeders Grimm. Tijdens deze vijfdaagse 
touringcarreis bezoeken we onder meer Frankfurt am Main en snuiven stoom 
tijdens de ritten met de Museumsbahn van de Eisenbahnfreunde Wetterau en 
Dampfkleinbahn “Ëmma”. De treinreizen naar het “Berner Oberland” (Interlaken) 
en “Bayern, München & Tirol” zijn doorgeschoven uit 2021 en dat geldt ook voor 

onze oktoberreis naar Wernigerode in de Harz. In deze nieuwsbrief vindt u over alle reizen nadere informatie, terwijl 
het volledige programma 2022 te vinden is op onze website www.railhobbyreizen.nl. 
En om u te tonen, dat we nog lang niet van plan zijn om de reisbijl er bij neer te gooien……het programma 2023 
staat ook al in grote lijnen vast : 5-daagse “Hemelvaartsreis”  naar “Eifel, Hunsrück & Luxemburg” met verblijf in 
Trier (touringcarreis); 8 dagen Noord Engeland & Schotland (vlieg-/treinreis); 5 dagen Isle of Man (vliegreis) 
en……………….5 dagen Schwarzwald (Rastatt) (touringcarreis).  
Voor de reizen 2022 kunt een optie nemen (tot 15 november) of een definitieve reservering maken. De 
inschrijfformulieren vindt u op onze website, maar op verzoek sturen wij ze u ook graag toe. 
 

Railhobbyreizen  
Wouter Koopman   

DE DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING 
 

Met een doorlopende reisverzekering krijgt u bij pech op reis altijd 
hulp van de alarmcentrale, via de Europeesche Hulplijn. Dat is voor 
veel mensen de belangrijkste reden om een reis- en 
annuleringsverzekering af te sluiten. Daarnaast is het bij elke reis 
handig om verzekerd te zijn voor bagage, geneeskundige kosten en 
rechtsbijstand. Deze dekkingen kunt u los afsluiten als u heeft 
gekozen voor de Basis- of Comfortvariant van de reis- en 
annuleringsverzekering. Bij de variant Optimaal zijn deze 

dekkingen standaard meeverzekerd. Met een  doorlopende annuleringsverzekering beschermt u zichzelf tegen een 
financiële domper, wanneer uw vakantie onverhoopt niet door kan gaan. U kunt ook een beroep doen op uw 
annuleringsverzekering als u eerder moet terugkeren van vakantie door een verzekerde gebeurtenis. U krijgt dan 
een vergoeding voor de reisdagen, die u niet heeft kunnen genieten. 
 

VK-Travel Consult/Railhobbyreizen is agent van de Europeesche. Wij sluiten graag uw polis af  
en helpen u met de afwikkeling in geval van calamiteiten en reisschades.  

Vraag vrijblijvend offerte voor een passende reis- en annuleringsverzekering. 
 

https://www.europeesche.nl/verzekering/doorlopende-reisverzekering
https://www.europeesche.nl/doorlopende-annuleringsverzekering
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5 DAGEN FRANKFURT, MAIN & SPESSART  

 

 

Reisperiode : vrijdag 03/06 t/m dinsdag 07/06/2022 
Reissom €. 625,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 pers.kamer €. 95,00.  

Annuleringsverzekering €. 45,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht, Drieb/Zeist NS, Velp NS 

---------------------------------------- 

 

 
Deze Pinksterreis voert ons naar het Plaza Hotel te Hanau, waar wij vier nachten verblijven op basis van half 
pension. Vanuit onze standplaats maken wij iedere dag interessante uitstapjes.  
Een rondrit met de Ebbelwei-Express  door Frankfurt met aansluitend een bezoek aan het Verkeersmuseum; een 
rit met de museumlijn Bad Nauheim – Münzenberg, gevolgd door een rondrit door de fraaie Hochtaunus; een 
trip met de Kahlgrundbahn van Hanau naar Schöll -krippen en een retourrit met Dampfkleinbahn “Emma “van 
Bad Orb naar Wächtersbach v.v. Op de thuisreis brengen wij nog een bezoek aan het Feld- und 
Grubenbahnmuseum Fortuna te Solms.  
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6 DAGEN BERNER OBERLAND (INTERLAKEN) 
Reisperiode : donderdag 04/08 t/m dinsdag 09/08/2022 

Reissom €. 1.495,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 pers.kamer €. 125,00.  
Annuleringsverzekering €. 95,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

Vertrekstations :  Utrecht CS & ’s Hertogenbosch   Uitstapstations : Arnhem CS & Utrecht CS 
Aan deze reis kunnen max. 16 personen deelnemen; alle treinritten zijn bij de reissom inbegrepen. 

--------------------------------------------- 
 

Hotel Central Continental is gevestigd in een historisch 
gebouw, op een centrale locatie aan de oevers van de 
rivier de Aare, en op slechts 3 minuten lopen van het 
treinstation Interlaken-West. Alle lichte kamers hebben 
een eigen badkamer en een televisie. Wij logeren hier 
vijf nachten; het ontbijtbuffet en de het diner gebruiken 
wij in het sfeervolle restaurant van het hotel.  
Tijdens ons verblijf maken wij treinreizen naar de 
Schynige Platte met fraaie vergezichten; de 

smalspoorrit naar Innertkirchen in combinatie met een 
stoomrit met de Brienzer Rothornbaan en een boottocht 
van Brienz naar Interlaken.  
Wij bezoeken Luzern en maken een  retourrit naar de 
belangrijke wintersportplaats Engelberg. Eén van de 
hoogtepunten is natuurlijk ook de retourrit naar de 
Jungfraujoch, het hoogstgelegen treinstation in Europa op 
3454 meter. De heen- en terugreis gaat per ICE via Basel 
SBB. Gereserveerde treinplaatsen 2e klasse. 
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7 DAGEN BAYERN, MÜNCHEN & TIROL 
Reisperiode : vrijdag 02/09 t/m donderdag 08/09/2022  

Reissom €. 695,00 p.p. (logies & ontbijtbuffet) ; toeslag 1 persoonskamer €. 150,00.  
Annuleringsverzekering €. 50,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

In- en uitstapplaatsen : Amsterdam CS,  Utrecht CS  & Arnhem.    
Aan deze reis kunnen max. 16 personen deelnemen 
---------------------------------------------------------- 

Per ICE treinen (gereserveerde zitplaatsen) (overstap in Duisburg) naar onze standplaats Augsburg, waar wij 
logeren in het uitstekende IntercityHotel Augsburg direct naast het station. Alle kamers beschikken over een 
ruime badkamer met bad of douche en toilet. Iedere deelnemer ontvangt een FreeCityTicket, waarmee men 
gedurende het verblijf in tramstad Augsburg onbeperkt gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Tijdens 
het verblijf brengen wij een bezoek aan de tramwerkplaats van de stad, gevolgd door een rondrit met historisch 
materieel. Per stoomtrein van de “Ammersee Dampfbahn” rijden wij naar Utting aan de romantische Ammersee 
en stappen hier aan boord van een fraaie raderboot. De terugreis gaat met materieel van de Bayerische 
Regiobahn. Wij gaan ook een “Dagje sporen naar Tirol & Garmisch Partenkirchen “ met de mogelijkheid om een 
rit te maken met de Bayerische Zugspitzbahn.  Er is ook een vrije dag in Augsburg ingepland, waarop 
tramliefhebbers uitgebreid aan hun trekken kunnen komen, maar misschien wil men wel mee naar het 
spoorwegmuseum te Nördlingen of geeft men de voorkeur aan een historische rondwandeling door Augsburg. Er 
staat ook een dagje München op het programma met o.a. een exclusief bezoek aan het MVG Museum en 
voldoende tijd om de hoofdstad van Bayern op eigen gelegenheid te verkennen. 

 

 
 

 

5 DAGEN SACHSEN-ANHALT & HARZ  

Reisperiode: donderdag 13/10 t/m maandag 17/10/2022. 
Reissom €. 625,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 75,00. Annuleringsverzekering €. 40,00. 

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

------------------------------------------ 
 

Wij logeren vier nachten in het uitstekende HKK Hotel Wernigerode. 
Alle kamers met bad of douche en toilet. Tijdens ons verblijf bezoeken 
wij tramstad Halberstadt, één van de kleinere tramnetten in de 
deelstaat Sachsen-Anhalt. Met historisch materieel maken wij hier een 
rondrit. Op één klein traject na rijden wij alle lijnen van de Harzer 
Schmalspurbahnen, t.w. de Harzquerbahn, de Selke -talbahn en 
natuurlijk ook de Brockenbahn.  Ook staat er een bezoek aan de 
hoofdstad van 
Sachsen-Anhalt op 
het programma : 
Magdeburg.      
De eerste trams 

reden hier in 1877 en sinds 1999 wordt het tramnet gerund door 
de MVB (Magdeburger Verkehrsbetriebe). Wij bezoeken 
Museumsdepot Sudenburg en nemen een kijkje bij     ’s werelds 
langste waterbrug.  
Op de thuisreis houden wij onze koffiepauze in het fraaie Goslar 
en stoppen en route voor de lunch- en dinerpauze. 


