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Zaterdag, 8 augustus. We vertrokken op tijd van alle opstappunten. Voor diverse  deelnemers betekende 
dit vroeg opstaan, anderen hadden het zekere voor het onzekere genomen en overnacht in een bekend hotel 
In Alphen a.d. Rijn. Deze keer geen pendelbusje vanaf Rotterdam en Den Haag, maar direct de grote 
reisbus. De groep bestond incl. chauffeur en reisleider uit 21 personen, de laatste deelnemer zou pas op het 
overnachtingadres aansluiten. Na de koffiepauze  in Zevenaar op weg naar onze eerste stop in Duitsland 
voor de lunchstop. Het weer was wat wisselvallig, dan leek het te gaan regenen, dan was er weer wat zon. 
Maar we hielden het droog en hoe zuidelijker we kwamen des te beter het er uit ging zien. Raststätte 
Limburg-West zou de plaats voor de lunchstop zijn, doch volgens de TomTom van chauffeur Ben 
Hoogstraten bestond deze Raststätte niet meer. Het alternatief werd Sessenhausen, klein maar gezellig. En 
inderdaad, toen we langs de plaats reden waar volgens de kaart Limburg-West zou moeten staan, lag er 
alleen  nog een hoge hoop zand. Door de vele werkzaamheden, met de daaraan verbonden snelheids- 
beperkingen kwamen we een uur later dan gepland bij Hotel Strauss in Würzburg aan.  
Toen we uitstapten viel de warmte als een deken over   ons heen, het bleek 370 te zijn. Na het inchecken 
was er nog ruim voldoende tijd om even de stad te verkennen of te trammen. Het diner was om zeven uur. 
 

Zondag, 9 augustus. Na te zijn uitgecheckt om half negen op weg naar 
Gerstetten voor een rit met de lokalbahn Amstetten – Gerstetten van de 
Ulmer Eisenbahn Freunden. Het vertrek van de trein was om elf uur en 
onze aankomst was gepland om tien voor half elf, zodat er voldoende 
ruimte was om foto’s te kunnen maken. Maar ook vandaag vele 
baustellen onderweg met de nodige snelheidsbeperkingen en dus 
aankomst met vertraging. Helaas in verband met eventueel brandgevaar 
werd er niet met stoom gereden, (er mocht zelfs in de trein niet worden 
gerookt!!) maar stond er een blauwe 211 voor de trein, jammer voor de 
stoomliefhebbers, maar toch een leuke rit. Na aankomst in Amstetten 
tijd voor foto’s alvorens naar ons lunchadres, Rasthof Allgäuer Tor te 
vertrekken. Ook hier, het wordt eentonig, kwamen we met een kwartier 
vertraging aan. Na de lunch op weg naar onze standplaats Innsbruck, Hotel Grauer Bär, geplande 
aankomsttijd tien voor half vijf, maar door vele “stau’s” en de Fernpas  werd dit een uur later. Ook in 
Innsbruck was het warm (310) en het diner was om half acht. Tijdens het diner een fikse onweersbui. 
 

Maandag, 10 augustus. Wakker geworden met een zon, die al behoorlijk krachtig scheen. Om kwart voor 
tien met onze eigen bus naar het Localbahnmuseum van de  Tiroler Museumsbahnen, gevestigd in het 
voormalige Stubaitalbahnstation. Hier werden we heel vriendelijk ontvangen en 

rondgeleid. Er was een uitgebreide collectie te zien met 
betrekking tot alle Tiroler smalspoorlijnen.  . 
Een prachtige verzameling rijtuigen stond er opgesteld 
en achter in de remise in een voormalig 
Stubaitalbahnrijtuig was gelegenheid om koffie, fris of 
iets sterkers te drinken. Om elf uur na het maken van 
de traditionele groepsfoto op stap met Mr. 1 voor een 

rondrit over het net van de IVB met een tweetal fotostops. Teruggekeerd bij het 
museum ging ieder zijns weegs, het 
was tenslotte lunchtijd. In de 
middag een gezamenlijke rit met de 
Stubaitalbahn naar Fulpmes, met 
gebruik van dagkaarten. In Fulpmes 
was het heerlijk vertoeven op een 
terrasje nabij het voormalige station al deden anderen weer 
iets anders. Het was ook deze dag goed warm en 
teruggekeerd in Innsbruck was er nog tijd genoeg voor een 
terrasje of een andere activiteit. Tijdens het diner muziek van 
een harpist in “Trachten”. 
 
Dinsdag, 11 augustus. Om eventuele files voor te zijn 
vandaag een kwartier eerder dan de planning op pad gegaan 
richting Italië voor een bezoek aan Bozen (Bolzano) in Süd 



Tirol of op zijn Italiaans Alto Adige.Via de Brenner Autobahn met de bekende Europabrücke kwamen we 
even na half elf bij het station van de Rittner Seilbahn aan. Hier zette Ben ons af en hij ging op zoek naar 
een parkeerplaats. Door de grote drukte (o.a. een hele groep kinderen) duurde het even voor dat wij met de 
kabelbaan mee konden. Hierdoor konden we de Rittner Schmalspurbahn van tien over elf niet halen. Om 
deze tijd zou, volgens opgave, een oud rijtuig rijden, behalve als het erg druk was. Dat was het en dus werd 
er met het materieel afkomstig van de Trogenerbahn gereden. We hadden de trein van tien over half twaalf 
en zaten als haringen in een tonnetje toen we van Oberbozen (Soprabolzano) vertrokken.  Aangekomen in 
Klobenstein (Collalbo) een trein overgeslagen zodat er tijd genoeg was voor de koffie. De terugreis verliep 
vele malen comfortabeler, want het was lang niet zo druk. Omdat we slechts één kaartje hadden voor het 
hele gezelschap (welk ik viermaal moest ontwaarden) moesten we allemaal tegelijk weer met de kabelbaan 
naar beneden. Daar aangekomen was het lunchtijd en de groep zwermde uit om een leuke eetgelegenheid 
te vinden en/of noch even Bolzano te verkennen. Om drie uur kwam Ben weer voorrijden en konden we de 
snikhete stad (370) achter ons laten. Om kwart voor vijf weer in Innsbruck bij ons hotel en tijdens het diner 
weer harpmuziek, ditmaal van een Harpiste, ook in “Trachten”. 
 

Woensdag, 12 augustus. De geplande vrije dag. Een ieder deed wat hij of zij het liefste zou doen op een 
dergelijke dag, shoppen (een modelspoorwinkel opzoeken b.v.), trammen, treinen of gewoon lui een terrasje 
pikken. Ook dit was best een warme dag, want de thermometer gaf die dag 330 aan.  
 

Donderdag, 13 augustus. Deze dag stond in het teken van stoom en omdat het noch steeds heel warm en 
vooral droog was hield ik mijn hart vast of er wel 
met stoom zou worden gereden deze dag. De 
Zillertalbahn heeft maar één stoomrit, maar de 
Achenseebahn rijdt alleen maar met stoom dus dat 
zou wel doorgaan. Om negen uur op weg naar 
Jenbach, de stad met het station waar drie 
spoorwijdten samenkomen: 1435 mm,(ÖBB), 
1000mm (AB) en 760mm (ZB). Na een rit zonder 
stau dit keer, ruim op tijd bij het station van de 
Zillertalbahn aangekomen. Kaartjes gehaald (een 
groepsbiljet met voor ieder een kaartje) en 
uiteraard foto”s gemaakt. Om zeventien over tien 
vertrok de stoomtrein naar Mayerhofen, waarin we 
een gereserveerd rijtuig hadden. Na een leuke rit 

door het dal van de Ziller kwamen we met een lichte vertraging om vijf voor twaalf aan. Onderweg zagen we 
vanuit de trein een lange file richting Jenbach rijden. Omdat we dezelfde richting uitmoesten en omdat we 
op tijd onze trein van de Achenseebahn moesten halen, besloot ik in overleg met Ben en na ruggespraak 
met de deelnemers de vertrektijd vanuit Mayerhofen met vijfentwintig minuten te vervroegen. Nu was er 
onderweg natuurlijk geen file en om een uur waren we weer in Jenbach, ruim op tijd voordat de 
Achenseebahn zou vertrekken om kwart voor twee en ook hier weer gereserveerde plaatsen. Om het leed 
van de korte tijd in Mayerhofen te verzachten besloten om vanaf de Achensee met een trein later terug te 
gaan. Onderweg een brandje, veroorzaakt door de locomotief. Dit werd door de stoker snel met drie flessen 
water geblust. Omdat we een trein later teruggingen hadden we nu geen gereserveerde plaatsen en het was 
best druk. Gelukkig kon iedereen mee, ook Ad Jonker die een station verder pas in de trein kwam. 
 

Vrijdag, 14 augustus. Om negen uur vertrokken naar wat bleek een landschappelijk fraaie maar ook snelle 
rit naar Garmisch Partenkirchen. Het oorspronkelijke plan om 
vanaf Mittenwald met de trein te reizen moest helaas vervallen, 
er waren werkzaamheden aan het spoor en om nu van de ene in 
de andere bus te stappen leek mij niet zo zinvol. Om tien uur 
aankomst bij het station van Garmisch, waar werd begonnen met 
het laten uitstappen van de deelnemers. Hier werden we door 
een zeer onvriendelijke medewerkster van de DB gesommeerd te 
vertrekken, want de SEV bussen dienden daar hun passagiers te 
lossen. Na de koffie werd om elf uur verzameld bij de 
Zugspitzbahn waar een vriendelijke dame ons door het hek 
loodste, zodat we niet al onze kaartjes door de ontwaarder 
hoefden te halen. Om kwart over elf vertrok de trein en 
aangekomen in het station Eibsee diende te worden overgestapt 
op een modern tandradtreinstel. In de normale  dienst komt dit 
zelden meer voor, maar bij grote drukte, waarbij de frequentie wordt verhoogd, bleek dit nodig. Met een 
kalm gangetje reden we de top van de Zugspitze tegemoet. Om twee voor half een was het eindpunt 
bereikt. Tot half twee tijd voor de lunch, waarna de terugrit werd aanvaard, ook nu weer met een overstap, 
deze keer in Grainau. Weer aangekomen in Garmisch Partenkirchen tot kwart over vier tijd om wat te 
drinken of om naar het plaatsje te wandelen. Dat het weer een warme dag was bleek op de terugweg naar 
Innsbruck, flinke wind en regenbuien. Veel verkoeling gaf dit niet. 
 



Zaterdag, 15 augustus. Na te zijn uitgecheckt en afscheid 
te hebben genomen van ons prima hotel, om negen uur 
vertrokken. “ Auf wiedersehen Innsbruck “, op weg naar ons 
laatste reisdoel en overnachtingadres. Omdat 15 augustus in 
Oostenrijk een officiële feestdag is (Marie ten 
Hemelopneming) was de straat halverwege afgesloten i.v.m. 
een te houden processie. Een behulpzame motoragent 
begeleidde de achteruit rijdende bus, zodat we goed weg 
konden komen. Onderweg was het, gezien deze feestdag, 
redelijk rustig, maar dichter bij de  Fernpas werd het steeds 
drukker en werd er dus langzamer gereden. De tijd ging 
dringen en om wat tijd in te lopen de koffiepauze met een 
kwartier bekort. Ook nu weer flinke stau onderweg en Ben en 
ik zochten een alternatieve route om deze files te kunnen 
vermijden en er dus omheen te rijden. Via bundesstrassen in 

plaats van de autobahn hoopten we toch op tijd te kunnen winnen. Doch ook hier sloeg het noodlot toe, 
diverse omleidingen speelden ons parten en de tijd begon nu echt te dringen, want om twaalf uur zou de 
Öchsle Schmalspurbahn vertrekken. Om zes minuten over twaalf, zes minuten na vertrektijd van de trein 
stopten we in Ochsenhausen bij het station. Vlug uit de bus, en oh jee de conducteur gaf het vertreksein. 
Door flink te roepen en te zwaaien kon ik zijn aandacht trekken. Met een “schnell, schnell” konden we 
gelukkig nog mee. Wat volgde was een leuke rit. Na aankomst in Warthausen nog even tijd voor wat 
plaatjes en dan met de bus op weg naar Stuttgart-Möhringen naar ons overnachtingadres: Hotel Gloria. Na 
verdeling van de kamers was er ook nu weer tijd om er op uit te gaan met de tram, bij een zeer aangename 
temperatuur van 260. Om zeven uur diner in onze eigen “ VK-Travel Consultzaal ”. 
 

Zondag, 16 augustus. Na het uitchecken uit Hotel Gloria op weg voor onze laatste etappe. Een drietal 
deelnemers bleef achter, twee om nog twee dagen in Stuttgart te blijven en een die nog zijn 
treinabonnement moest opmaken. Onderweg, met nog een redelijk zonnetje in de morgen, had ik  in 
overleg met Ben besloten i.v.m. zijn rijtijd, de koffie en de lunchpauze samen te voegen en in Montabaur te 
stoppen. Hier kwamen we om half twaalf aan. Om kwart voor een vertrokken we weer richting Nederland en 
onderweg was het gedaan met het mooie weer. Regenbuien waren ons deel en met de ruitenwissers aan 
kwamen we bij onze laatste stop in Zevenaar. Het was toen tien over vier en een uur later werd vertrokken 
richting de uitstapplaatsen, Driebergen-Zeist, Alphen aan de Rijn, Den Haag en Rotterdam. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde Railhobbyreis, waarin we veel hebben gezien en gelachen. De bus werd als 
altijd bekwaam bestuurd door Ben Hoogstraten en de reisleiding was in handen van Carel Neijenhuizen. 
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