
 
Verslag van de 5-daagse Herfstreis, “ Autumn Steam Gala ” 

donderdag 3 t/m maandag 7 oktober 2013 
door 

Carel Neijenhuizen (reisleider) 
 

Donderdag 3 oktober. 
De laatste Railhobbyreis van dit jaar vertrok met 
goed weer. Ditmaal niet vroeg in de morgen 
maar op een aangenaam tijdstip in de namiddag. 
Nadat er deelnemers waren ingestapt in Alphen 
aan den Rijn en Den Haag was Rotterdam aan de 
beurt, maar toen de bus daar aankwam waren 
we nog niet compleet. Van de acht instappers 
ontbrak één persoon en na een kwartier te 
hebben gewacht toch maar besloten om te 
vertrekken richting Europoort. Aangekomen op 
het P&O terminal, waar ons schip ( m.s. Pride of 
Hull ) al klaar lag, via achter het telefoon- 
nummer gekomen van onze vermiste persoon, 
maar helaas,  twee maal gebeld (en lang aange- 
houden), maar geen resultaat. Op de terminal 
voegde zich nog een drietal deelnemers bij de 
groep die met eigen vervoer naar Europoort 
waren gekomen. Om vijf uur werd na de 

paspoortcontrole aan boord gegaan en om zeven uur was 
het dinerbuffet gepland. Een lange rij voor het restaurant, 
maar even een praatje met het personeel en onze groep 
(we hadden tenslotte besproken) kon via de 
artiesteningang naar binnen. Na een poosje natafelen en 
later wat uitwaaien op het bovenste dek was het tijd om te 
gaan slapen. 
 

Vrijdag 4 oktober.  
Om zes uur Britse tijd (zeven uur voor normale 
mensen) gewekt door een vriendelijke dame die 
via de omroep liet weten dat er kon worden 
ontbeten. Net als gisteren stond er een lange rij 
voor het restaurant te wachten, maar vrij snel 
waren we toch aan de beurt. Rond kwart voor 
negen waren we van boord en ging het op weg 
naar Sheffield voor een stadsbezoek, 
koffiedrinken, rond twaalf uur een broodje en 
natuurlijk ritten met de “Supertram”, hiervoor 
was ruim tijd uitgetrokken. Het vertrek was 

gepland om een uur. Doordat het winkelcentrum Meadowhall voor sommigen een doolhof was vertrokken we met 
een kwartiertje vertraging naar Hucknall om vandaar met de tram, de “NET”, naar Nottingham te rijden. Kaartjes 
kopen bij de conducteur gaf wat problemen want de batterij van het kaartprintapparaat was op. Bij de remise 
werd van personeel gewisseld en konden er als nog plaatsbewijzen worden aangeschaft. Het was een leuke, 
snelle tramrit en in Nottingham was nog ca. anderhalf uur tijd  om wat rond te kijken of naar het station te gaan. 
Om kwart voor zes kwamen we in Leicester aan bij het Ibis-hotel, na inchecken en opfrissen was om acht uur 
het dinerbuffet, waarbij Wouter en ondergetekende de “opscheppers” waren. 
 
 



 
 

Zaterdag 5 oktober.  

 
De dag waarop we deel zouden nemen aan het “Autumn Steam Gala”. Op aanraden van de organisatie naar 
Loughborough gereden, omdat daar meer parkeerruimte zou zijn en omdat dat het middelpunt was van de 
festiviteiten. Dus op naar het station, waar een lokettiste mij aankeek met een gezicht van “ wat moeten jullie 
hier, ik weet nergens van “.  
Een behulpzame taxichauffeur had alles gehoord en wist waar we naar toe moesten. Een beduimelde kaart kwam 
te voorschijn en mij werd precies verteld hoe we moesten rijden. Aangekomen bij het voormalige GCR-
Centralstation bleek dat uitstappen kon, maar dat de bus daar op dat smalle weggetje niet kon blijven staan. 
Tickets gehaald bij het loket en uitgedeeld en bijna iedereen zat in de trein van kwart voor elf, terwijl Ben en ik 
een parkeerplekje voor de bus gingen zoeken. Dat was snel gevonden bij een school waar we mochten parkeren 
en nog gratis ook. Een keur van stoomtreinen trok voorbij, personentreinen, goederentreinen, speciale 
posttreinen en dat alles getrokken door acht stoomlocomotieven, terwijl er ook nog een dieselstel van de partij 
was. Het weer was prima, een lekker herfstzonnetje maakte dat iedereen in opperbeste stemming was (en 
bleef). Om vijf uur was iedereen weer bij het opstappunt van de bus en konden we terugzien op een geslaagde 
dag. Het diner was om zeven uur en wederom fungeerden Wouter en ik als “opscheppers van het dagelijkse 
rantsoen ”.  
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Zondag 6 oktober.  
Na het ontbijt in het Ibis hotel namen 
we afscheid van Leicester. Om negen 
uur gingen de koffers in de bus en om 
kwart over negen vertrokken we 
richting Crich. Vooral het laatste deel 
van het traject was fraai en konden we 
genieten van het mooi glooiende 
landschap. Door de smalle wegen 
arriveerden we wat later dan gepland 
in het schitterend gelegen tram- 
museum. De geplande rondleiding van 
een half uur verviel hierdoor en we 
gingen op eigen gelegenheid het 
museumdorp verkennen. Voor een 
ieder was er een oud muntstuk van 
een penny waarmee betaald moest 
worden bij de conducteur in de tram 
en waarmee je een dagkaartje kreeg 
voor een onbeperkt aantal tramritten.  
 
 

Mooi weer en enthousiast personeel op de trams maakten dit alles tot een feest.  
Om één uur vertrokken wij richting Rowsley voor ons laatste excursie-onderdeel t.w. een enkele stoomrit met de 
Peak Railway. Door het missen van een afslag op een rotonde reden we enigszins anders dan gepland en 
kwamen we vijf minuten voor vertrektijd aan, het laatste stukje lopend omdat het weggetje, maar vooral het 
bruggetje niet betrouwbaar leek voor de bus. Maar de trein wachtte op ons en de conducteur aanvaarde lachend 
onze excuses. Aan het andere eindpunt Mattlock werd de groepsfoto gemaakt en nadat nog de nodige aankopen 
werden gedaan in het souvenirwinkeltje vlug naar de bus en op Hull aan.   
Oh ja, Ben & Ad stonden “getralied “ toe te kijken hoe de groepsfoto werd genomen door Carel Neijenhuizen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via o.a. Chesterfield en de schitterende Humberbridge arriveerden wij even voor vijf uur bij het terminal van 
Hull. Na het inchecken werd de touringcar een loods binnengereden voor  de veiligheidscontrole;  een aantal 
koffers moesten door de scan en de eigenaren (m/v) werden gefouilleerd! Vervolgens werd er ingescheept.  
Om 19.00 uur werd er weer gedineerd en aansluitend werd er in de Skylounge door een aantal deelnemers nog 
een afzakkertje genomen. Daarna “ naar kooi “ en lekker uitrusten tijdens een zeer relaxte overtocht. 
Maandag 7 oktober.  
Ook nu werden we door een vriendelijke dame gewekt, maar ditmaal om kwart voor zeven met de mededeling 
dat het ontbijt in het Four Seasonsrestaurant gereed stond. Na het ontbijt de laatste spullen inpakken en 
wachten totdat we het schip konden verlaten. Na de paspoortcontrole werd van een drietal reizigers afscheid 
genomen, die met hun eigen vervoer huiswaarts keerden en toen op weg naar Rotterdam, Den Haag en Alphen 
aan den Rijn. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde Railhobbyreis, waarbij de bus als altijd, ook tijdens 
het links rijden, vakkundig bestuurd werd door Ben Hoogstraten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je hebt werkpaarden en luxe paarden ( terrasje in Crich – foto Judith Bodaan) 


