
 RAILHOBBYREIZEN 

Saffierstraat 87 – 2403 XM Alphen aan den Rijn 

Postbus 1071 – 2400 BB Alphen aan den Rijn 
Telefoon : 0172.434848 Fax.: 441248  

 IBAN: NL12INGB 0002180170  BIC:  INGBNL2A.  
                     E-mail: info@railhobbyreizen.nl   www.railhobbyreizen.nl 

 

 
Verslag van de 5 daagse touringcarreis naar Bayern (Marktbreit) 

Hemelvaartreis van 29 mei t/m 2juni 2019 
 

Reisleiding, Verslag en foto’s: Carel Neijenhuizen 
 

 
Woensdag 29 mei: Ruim op tijd vertrok de bus vanuit Rotterdam, dit keer niet met Ben Hoogstraten aan het 
stuur. Hij werd vervangen door Frans Distelveld. Ben moest helaas verstek laten gaan in verband met een zware 

medische ingreep bij zijn echtgenote. Ben, voor jou en je vrouw, namens de deelnemers aan deze reis; alle 

sterkte. Goed we vertrokken dus ruim op tijd vanuit Rotterdam op weg naar de eerstvolgende opstapplaats, Den 
Haag. In Den Haag kon geen gebruik worden gemaakt van het busplatform boven het Centraal Station. Hier werd 
gewerkt, het busplatform wordt verbouwd zodat moest worden uitgeweken naar de Schedeldoekshaven, de plaats 
waar o.a. de Flixbussen vertrekken. Bijna iedereen was hier op tijd maar er ontstond een kleine vertraging. Op 
weg naar de volgende “halte” Alphen a/d Rijn liep deze vertraging op tot een kwartier, zodat er al gebeld werd 

naar de bus waar we reden en hoe lang het nog zou duren. Ditzelfde was ook het geval bij de andere 
opstappunten zodat we dus een half uur te laat op ons koffieadres in Zevenaar aankwamen. Na vertrek van 
Zevenaar was de volgende stop gepland bij de Raststätte Limburg-West. Helaas was deze pleisterplaats van de 
aardbodem verdwenen en moest worden uitgeweken naar Heiligenroth voor de lunch. Ook hier kwamen we met 
flinke vertraging aan, zodat alles dus diende op te schuiven. Files (div. Baustellen) waren er schuld aan dat de 
geplande aankomsttijd in Marktbreit niet kon worden gehaald. Een telefoontje naar het hotel zorgde ervoor dat we 
later konden dineren. Nadat we de kamersleutel hadden ontvangen en ons hadden opgefrist liet men zich het 

diner goed smaken. Na het diner ging men in groepjes het stadje verkennen of zocht een kroegje op om de dag te 
besluiten. 

 
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag): Na het ontbijt werd om tien 

uur vertrokken op weg naar Seligenstadt voor een enkele rit met de 
railbus van de Mainschleifenbahn  naar Volkach-Astheim, Het 
vertrekpunt van deze “Museumsbahn”  lag aan het eind van een smal 

weggetje, waar de bus met geen mogelijkheid kon draaien. Frans 
moest dus een behoorlijk stuk achteruit rijden. De rit met deze railbus 
(bouwjaar 1960) duurde een klein half uur. Het was behoorlijk druk in 
dit treintje (een motorwagen met bijwagen), want Hemelvaartsdag is 
in Duitsland een dag voor de man. De “Mainschleifenbahn” is een van 
de laatste bewaard gebleven trajecten  uit de tijd van de: “Königlich 

Bayerische 
Staatseisenbahnen
” . Na een korte 

pauze aan de Main vertrokken wij per bus naar 
Ebermannstadt voor een retourrit met een stoomtrein van de 
“Dampfbahn Fränkische Schweiz”. In deze museumtrein 
hadden we gereserveerde plaatsen, alleen waren ze bij 

aankomst even vergeten deze plaatsen te markeren. Na wat 
heen en weer gepraat kwam alles op zijn pootjes terecht en 
konden we genieten van een mooie rit, op weg naar 
Behringersmühle . Het buffetrijtuig werd door diverse 
deelnemers met een bezoek vereerd. Na terugkomst in 
Ebermannstadt werd via een leuke toeristische route 
teruggereden naar ons hotel in Marktbreit. Het diner was om 

half zeven en evenals de vorige avond werd er aansluitend 
weer op uit getrokken richting centrum. 
 
Vrijdag 31 mei: Deze vrijdag was geheel gewijd aan Nürnberg, een mooie plaats met een ommuurde binnenstad, 
welke na de oorlog geheel weer is opgebouwd. Omdat het vertrek op half negen was gesteld werd in overleg met 
het Hotel besloten de tijd om te kunnen ontbijten te vervroegen naar half acht. Dit leverde geen enkel probleem 

op. Om half negen werd dan ook keurig op tijd vertrokken en om ongeveer kwart over tien was het DB-museum 
bereikt. Dit museum van de Deutsche Bahn heeft een prachtige collectie voertuigen, maar ook modellen, 
uniformen uit verschillende perioden en natuurlijk de nodige documenten. Een schitterende modelspoorbaan 

behoort ook tot de verzameling. Het museum bestaat uit twee delen, het eigenlijke museumgebouw en aan de 
andere kant van de straat nog een grote loods met  



verschillende locomotieven. Ook een gedeelte in de open lucht 
hoort erbij. De bedoeling was hier zo’n twee uur te verblijven, 
dan lunchpauze bijvoorbeeld op het Hauptbahnhof en daarna op 
weg naar het tweede deel van de dag. Edoch een groot deel van 

de deelnemers bleef in het museum met het daaraan verbonden 
restaurant met terras, waarschijnlijk omdat we vanaf het 
museum om half twee zouden vertrekken. Om half twee dus op 
weg naar het Strassenbahnmuseum St.Peter in de 
Schloßstrasse. Hier werden we hartelijk ontvangen en het 
museumtramstel stond al klaar. Eerst werd de traditionele 
groepsfoto gemaakt waarna werd vertrokken voor een mooie 

tramrit met diverse fotostops rond de oude stad. Na deze 
rondrit was er in de remise “Kaffee mit Kuche” en daarna zou er 
een rondleiding volgen. Een gesprekje met Herr Gottschalk, de 
leider van het museum leerde dat we dat eigenlijk niet nodig 
hadden. Hij had allang gezien wat voor vlees hij in de kuip had 

en dat we heel goed zelf onze weg konden vinden. Na de koffie en het bekijken van al het moois wat er stond was 

er natuurlijk nog van alles te koop en ook daar werden goede zaken gedaan. Tot slot via de autobahn weer terug 
naar het InHotel Mainfranken in Marktbreit. Het diner weer om half zeven en daarna nog even het stadje in.  
 

Zaterdag 1 juni: Ook vandaag werd er 
vanaf half acht ontbeten, want ook vandaag 
stond het vertrek gepland op half negen. 
Het beloofde een heel mooie dag te worden. 

Er was goed weer voorspeld met hoge 
emperaturen.  Via de A7 werd richting 
Nördlingen gereden, waar om kwart over 
tien werd aangekomen. In Nördlingen waren 
er festiviteiten ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van het “Bayerisches 
Eisenbahnmuseum” . Doordat de straten 

daar niet direct geschikt waren voor onze 
touringcar kwamen we uit aan de 
achterzijde van het evenement. Kaartjes 
waren daar wel te koop, maar na kort 
telefoontje bleek dat ik naar de hoofdingang 

diende te gaan om daar onze 

toegangsbiljetten te kunnen kopen. Dit waren geen kaarten zoals we gewend zijn, maar armbandjes waarmee je 
kon in en uitlopen. Dit was nodig omdat op verschillende plaatsen manifestaties waren. Diverse grote 
locomotieven onder stoom, kleine locomotieven reden af en aan. Er werd goed voor de inwendige mens gezorgd 
en natuurlijk was er ook een modeltreinbeurs. In een postrijtuig was een grote modelbaan opgesteld, terwijl op 
het goederenemplacement de moderne locomotieven een plaats hadden gevonden. Toch was niet iedereen even 
blij getuige het spandoek op een van de huizen. Om vier uur stond de bus weer klaar en konden we vertrekken 
richting hotel. De temperatuur was intussen opgelopen tot 31 graden dus goed dat er airco was in de bus. Het 

bleek voor menigeen toch een vermoeiende dag te zijn geweest, want er werden de nodige uiltjes geknapt. Via de 
autobaan kwamen we weer ruim op tijd voor het diner aan in ons hotel. 
 

Zondag 2 juni: De dag van vertrek, 
uitchecken, sleutels inleveren nog een 
laatste controle en om 9 uur afreizen. 
Na een klein uur tijd voor de 

koffiepauze en daarna verder op weg 

naar het lunchadres. Limburg Oost is 
de naam van de Raststätte die ik 
hiervoor had uitgekozen. Deze 
Raststätte bleek echter veel te klein om 
een busgezelschap te kunnen 

ontvangen. Deze schrappen we dus van 
de lijst. Na de lunchpauze werd verder 
gereden richting Nederland en bij 
Hünxe werd de laatste stop, tevens 
dinerstop, gehouden.  
Onderweg werd door Wouter Koopman 
het programma voor volgend jaar vast 

besproken en door uw verslaggever 
werd de reis nog eens dag voor dag 
doorgenomen. In Zevenaar stapte de 

eerste deelnemer uit, waarna Velp, Driebergen/Zeist, Utrecht/Westraven, Alphen en Den Haag volgden. Tot slot 
werd Rotterdam Centraal bereikt. We kunnen terugkijken op een geslaagde reis met goed weer en een leuk 
programma. 


