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RAILHOBBY REISNIEUWS 2020 – NR. 2 
 
Alphen aan den Rijn,  september 2020 

 

Dames en heren, 
 

Helaas heeft Covid-19 (corona) ons land nog niet definitief verlaten en dat betekent dat de activiteiten van de 
reiswereld tot het minimum zijn beperkt of zoals in ons 
geval……alles ligt op z’n corona gat!  De meerdaagse reizen van 
Railhobbyreizen zijn dit jaar allemaal uit het programma 

genomen, want de verschoven Hemelvaartsreis naar oktober van 
dit jaar hebben wij ook afgeblazen. Vijf (onzekere) dagen met 
een mondkapje op in de touringcar; excursies, die niet geheel 
volgens programma uitgevoerd kunnen worden; de 
aanpassingen in het hotel, kortom redenen genoeg om er een 
streep door te zetten. In overleg met het hotel en de reisleiding 

hebben wij deze 5-daagse reis naar het Zwarte Woud kunnen 
verplaatsen naar oktober 2021. Deelnemers die hun reservering 
hebben doorgeschoven kunnen aan de reis deelnemen tegen de 
reissom, zoals deze in 2020 gold. Wij blijven dus gewoon 

optimistisch, want medicijnen en vaccins komen steeds 
dichterbij, waardoor wij verwachten dat het komend jaar wel reizen uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben in 
ieder geval ons best gedaan om een aantrekkelijk 

programma samen te stellen. Met de pinksterdagen 
(mei) is er een touringcarreis naar Sachsen-Anhalt 
en de Harz, eind juni een zesdaagse treinreis naar 
het Berner Oberland (Interlaken)  met veel smal- en 
bergspoor; in augustus kunt u met een 7-daagse 
treinreis naar Bayern, München & Tirol en tenslotte 
in oktober de uitgestelde touringcarreis naar het 

Zwarte Woud (Rastatt). Het volledige programma 
vindt u op onze website www.railhobbyreizen.nl. 
Op deze website vindt u ook de inschrijfformulieren 
en overige informatie die van belang zijn om te 

weten. Wie weet treffen wij elkaar het komend jaar 
op één of meerdere van onze reizen. Wij hebben er 

in ieder geval veel zin in. 
 
 

Railhobbyreizen 
Wouter Koopman 

 

Ben Hoogstraten weer in beeld 
 
Soms gebeuren er zaken, die je niet 
van tevoren hebt kunnen voorspellen. 
In de vorige circulaire namen wij 
afscheid van Ben Hoogstraten en dit 
keer kunnen wij u melden dat Ben 

weer geheel in beeld is. Onlangs 

hebben wij een gesprek gevoerd met 
de directie van Van Heugten 
Touringcars uit Den Haag (Nootdorp), 

het bedrijf waar Ben tegenwoordig werkzaam is. Dit bedrijf 
vervoerde onlangs op Prinsjesdag de kamerleden van het 
Binnenhof naar de Grote Kerk v.v.  Van Heugten Touringcars beschikt over uitstekend materieel en de belofte dat 
Ben Hoogstraten weer achter het Railhobbystuur zal zitten, was voor ons een goede reden om het komend jaar 

bij hen in de bus te stappen. Welkom terug Ben!  
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Op 8 mei 2020 nam volledig onverwacht Jan Vogels afscheid van het leven op deze 

planeet. Na de crematie is zijn urn bijgezet in het Limburgse Maasgouw – Heel, waar 
hij een bijzonder band mee had. Jan Vogels was de laatste jaren, soms samen met 
zijn vrouw Annelies, een welkome railhobby gast. Jan was echter ook wel eens een 

zeer bijzondere “ vogel ” , die zo zijn eigen ziens- en werkwijze had, wanneer het 
om de organisatie en uitvoering van de reizen ging. Dit jaar had Jan als eerste al 
ingeschreven voor alle reizen en het viel hem dan ook bijzonder zwaar dat het 
corona virus er voor zorgde dat alle reizen werden ingetrokken. Inmiddels had 
Annelies  wegens gezondheidsproblemen haar intrek genomen in een zorginstelling. 
Samen hebben zij in 2019 nog deelgenomen aan de reizen naar Marktbreit en 
Wenen, Bratislava en Boedapest.  

 
 

                      ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

             5 dagen SACHSEN-ANHALT & HARZ (WERNIGERODE) 
 

 

Reisperiode: donderdag 20/05 t/m maandag 24/05/2021. 
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 &  
Apeldoorn ( Van der Valkhotel – A1) 

 

 

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 Selketalbahn 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. 
 
 
    

 

RAILHOBBY RAILTOURS 
 

 
 

6 DAGEN BERNER OBERLAND (INTERLAKEN) 
Reisperiode : donderdag 24/06 t/m dinsdag 29/06/2021 

Reissom €. 1.175,00 p.p. (logies & ontbijtbuffet) ;  
toeslag 2 persoonskamer voor alleengebruik €. 250,00.  

Annuleringsverzekering €. 82,50. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

In- en uitstapplaatsen : Utrecht CS  & Arnhem.     Max. 15 deelnemers. 
 

 
De heen- en terugreis naar/van Interlaken in het Zwitserse Berner Oberland gaat met comfortabele ICE-treinen 
(gereserveerde zitplaatsen). Alle deelnemers ontvangen een Regiopas, waarmee men gedurende vier dagen 
onbeperkt gebruik kan maken van het openbaar vervoer en bootdiensten op de Thuner- en Brienzersee. Deze pas 

is bij de reissom inbegrepen, evenals de toeslag voor de trein naar de Jungfraujoch. Tijdens ons verblijf in de stad 
Interlaken, die wordt gedomineerd door de drie machtige bergen Eiger, Mönch en Jungfrau, logeren wij vijf 
nachten  in het gastvrije hotel Bernerhof. Alle kamers met bad of doche en toilet. Het hotel ligt vlak naast station 
Interlaken West op ca. 10 minuten wandelen van station Interlaken Ost. Beide stations vormen de uitvalsbasis 
voor onze excursies met veel spoorse hoogtepunten. 
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Wij maken treinreizen naar de Schynige Platte met fraaie vergezichten; de smalspoorrit naar Innertkirchen in 
combinatie met een stoomrit van de Brienzer Rothornbahn en een boottocht van Brienz naar Interlaken. Na een 

kort bezoek aan Luzern staat de retourrit naar de belangrijke wintersportplaats Engelberg op het programma en 
via allerlei Regiobanen keren wij naar Interlaken terug. Eén van de hoogtepunten is natuurlijk ook de retourrit 
naar de Jungfraujoch, het hoogstgelegen treinstation in Europa op 3454 meter. Het volledige programma vindt u 
op onze internet site. 
 
    

 

RAILHOBBY RAILTOURS 
 

 
 

7 DAGEN BAYERN, MÜNCHEN & TIROL 
Reisperiode : vrijdag 06/08 t/m donderdag 12/08/2021 

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.   Max. 15 deelnemers. 

Per ICE treinen ( 1e klas en 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. 
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                      ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

             5 dagen SCHWARZWALD (RASTATT) 
 

 

Reisperiode: woensdag 06/10 t/m zondag 10/10/2021. 
Reissom €. 575,00 p.p.; toeslag 1 pers. kamer €. 75,00. Annuleringsverzekering €. 42,50. 

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

 

 

Tijdens deze herfstreis verblijven wij vier nachten op 

basis van half pension in het uitstekende Best Western 
Hotel Rastatt. Alle kamers zijn voorzien van bad of 
douche en toilet, föhn, minibar, airco, TV en airco. 
Tijdens het verblijf staan de volgende excursies op het 
programma : Bahnhof Weissenstein, historische depot 

1913 in Karlsruhe plus rondrit met historische 
materieel, ritten met de Murgtalbahn en Rechtalbahn, 
tripje met de Freudenstädter Bähnle, bezoek aan Baden 
Baden met de Merkur Bergbahn, rit met de 
Rebenbummler van Endingen naar Oberrotwel met 
wijnproeverij, tramrit Kehl - Strasbourg en bezoek aan 
deze Europese hoofdstad, Technik Museum te Speyer. 

 

 
 

Onlangs ontvingen wij een rouwkaart met het bericht dat op 14 augustus 2020 Roos 

Leenen volledig onverwachts is heengegaan. Roos reisde vele jaren samen met haar 

levenspartner Frank de Jager naar alle railhobby uithoeken van Europa. Maar liefst 
44 keer stapten zij aan boord om dan plaats te nemen op de stoelen direct achter de 
chauffeur. De laatste paar jaar zat de gezondheid Roos zo in de weg, dat zij  het niet 
meer verantwoord vond om met ons mee te reizen.  Vanuit Alphen aan den Rijn 
wensen wij Frank de Jager veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Wij zullen 
Roos en Frank altijd blijven herinneren als positief ingestelde medereizigers, die van 
tijd tot tijd konden genieten van een borreltje, sigaretje c,q, sigaartje. 

 


