
 
Reisverslag van de 4-daagse reis naar Kent & Sussex 

Vrijdag 14 t/m maandag 17 oktober  2016 
Door Leo van der Werf 

 
Maandag 10 Oktober : NVBS Presentatie Den Haag 
“ Heb jij van het weekend wat te doen? “  Natuurlijk er is altijd wel wat te doen meneer Ger Haaswinders. Maar jij 
bent toch op pad van het weekend ? Dat was het hem juist. Door omstandigheden zou het wel eens kunnen zijn 
dat Ger de reis de reis niet kon meemaken. Ik hoor het wel verder, als het noodzakelijk is,  kan ik het wel 
overnemen. Een korte weergave van een gesprekje op de NVBS avond in den Haag. 
 

Woensdag 12 Oktober : Op de thee bij Ger 
Ger aan de telefoon. Zou je het nog kunnen en willen overnemen, Ja natuurlijk. Diezelfde avond op de thee / 
koffie bij Ger om de papieren op te halen en de instructies over de excursies te ontvangen. Morgen nog werken en 
’s avonds inpakken en vrijdag weg.  
 

1e reisdag :  vrijdag 14 Oktober - Vertrekdag 
Het is alsof we naar kantoor gaan. Zelfde tijd van huis en parkeren in de garage van kantoor. Maar dan gaat de 
route richting de halte van bus 33 op de het Centraal Station van Rotterdam. Bestemming Zestienhoven, of zoals 
het nu heet Rotterdam The Haghue Airport. Ik zal er nooit aan wennen. De eerste gasten zijn al aanwezig en ook 
Ger is er. Korte tijd later is iedereen er en vertelt Ger de wijziging in de reisleiding. Iedereen gaat accoord en mij 
wordt veel sterkte en een goede reis toegewenst.  Na een kopje koffie naar gate 4 om aan boord te gaan van een 

toestel van British Airways dat ons naar London City zal 
vliegen. Het is echter een toestel van Jota Aviation. We komen op tijd en ontmoeten, onder het toezicht van een 
koppel agenten, Jan Vogels op de luchthaven in London. Hij wordt aan onze verantwoordelijkheid overgedragen. 
Met de DLR naar Canning Town, over op de Jubilee line naar London Bridge en vandaar met de  trein naar East 
Croydon. an is het nog ca. 15 minuten lopen naar hotel Jury’s Inn London Croydon . Later vinden we kortere weg 
op ca. 5 – 10 minuten vinden van het station. We zijn zo vroeg dat de 
kamers nog niet klaar zijn. Koffers in de opslag en op weg voor de 
middag excursie. Lunch in Croydon en dan met de tram en de trein 
naar Victoria Station. Het programma voorzag in een wandeling langs 

Buckingham 
Palace, de Mall en 
Trafalgar Square 
naar Waterloo 
Station om daar 
terug te gaan per 
trein naar Croydon. 
We hebben ons 
aan de tocht 
gehouden tot we 
een pub bezochten aan Northumberland Avenue. Hier 
trakteerde Jan ons op een borrel in verband met zijn trouwdag. 
Na dit bezoek werd eenstemmig besloten de metro naar Tower 
Hill te nemen en de Tower te bekijken. Tower Bridge over te 
lopen en langs de zuidoever naar London Bridge station te 
gaan en daar de trein naar het hotel te nemen. Met het mooie 
weer een goede keuze. Na inchecken in het hotel en de spullen 



op de kamer geplaatst te hebben naar de locale eetgelegenheden. Het was druk overal en bij de Lloyds konden ze 
een tafel voor ons neerzetten. Goed gegeten en daarna een welverdiende en goede nachtrust. 
 

2e reisdag : zaterdag 15 Oktober - naar het oosten en de 
kust 
Om kwart over acht naar het station en op weg naar Headcorn. 
Daar op de bus naar Tenterden voor een retourrit met de Kent & 
East Sussex Railway. Stoom voor de trein, dus genieten. Na een 
mooie rit door het landschap van Kent  en bij Bodiam Castle 
bereikte we het eindpunt. Na een korte pauze keerden wij terug 
naar Tenterden. Het weer bleef fraai en iedereen wilde daar van 
genieten in dit rustieke stadje. De lunch werd gebruikt in de 
stationsrestauratie en 
vervolgens ging ieder 
zijns weegs in het 
centrum van het 
stadje.  

Leuke winkeltjes, mooie kerk en genoeg te zien. Daarna in de bus voor 
het volgende traject. Een mooie rit over de heuvels en door de dalen 
naar Hastings. Machtige vergezichten maar ook pittoreske dorpjes. In 
Hastings werd ondertussen alles klaargemaakt voor de herdenking van 
de Battle Of Hastings, op de kop af 950 jaar geleden. Jammer genoeg 
geen tijd om dit festival nader te bekijken, we moesten door naar 
Brighton met de trein. Een trein die vlak voor Brighton zeer 
gedisciplineerd werd omgetoverd in een supporterstrein van de lokale 
voetbalclub, die aan de gezichten van de mannen en kinderen viel af te lezen verloren hadden. In Brighton stond 
een stevige wind en regende het flink, dit alles volgens de Voerman traditie bij bezoeken aan deze stad. Al gauw 
werd de beslissing genomen om op ons gemakt te gaan dineren en de excursie door de stad te laten vervallen. In 
het donker terug naar de trein en op weg naar Corydon. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in de bar 
van het hotel. 
 

3e reisdag : zondag 16 Oktober - naar het westen 
Op naar het station om de trein naar Clapham Junction te nemen. 
Clapham is een groot splitsingsstation op de route naar verschillende 
grote stations van London. Wij gingen niet zover, maar de stad kon je 
duidelijk zien liggen. Wij stapten op een trein naar het westen, naar 
Alton. Op dat station stond 
de historische Dieseltrein 
van de Mid Hants Railway 
(Watercress line) op ons te 
wachten. Een verrassing 
want er was gerekend op 
stoom. Maar ook dit 
historische stel was 
grandioos gerestaureerd en 

reed voortreffelijk door het mooie land. Bij het station Ropley zijn we, 
op advies van de stationmaster van Alton, uitgestapt. Op dit station 
was een klein museum, de werkplaats van de museumlijn en een grote 
verzameling locomotieven en wagons te bewonderen. Het uurtje 
wachten op de volgende trein was zo om. En de volgende trein was 
stoom. Het ritje met stoom was niet lang maar wel indrukwekkend. Op Arlesford Station, het eindpunt van de lijn, 
werd de lunch gebruikt en vervolgens met de bus naar Winchester. Bij aankomst in deze mooie stad brak een 
hevige regenbui los en moesten we schuilen in een openbaar toilet-gebouw. Nadat de lucht weer wat opklaarde 
hebben we onze wandeling voortgezet naar de kathedraal. De deuren waren echter gesloten voor de toeristen. 
Dan maar naar de volgende halte, een pub voor een drankje. Daarna was de lucht helemaal opgeklaard en konden 
we de wandeling voortzetten naar de Guildhall. De plek van de Ronde Tafel conferentie van Koning Arthur. 
Aansluitend naar het station om met vervangend busvervoer naar Alton te toeren en vandaar met de trein naar 
Wimbledon. Op dit station, het westelijke eindpunt van de tram van Croydon, overgestapt en vervolgens werden 
we voor de deur van het hotel afgezet. Na een korte stop om wat op te frissen werd besloten het diner in The 
George te gebruiken, een uitstekend plan. Terug in het hotel werden alvast de verjaardagen van Krista en Hans 
gevierd met een drankje. 
 

4e reisdag : maandag 17 Oktober - terug naar huis 
Jammer, de reis was maar vier dagen. Vandaag dus terug naar huis. Koffers pakken en uitchecken na het ontbijt. 
Om half negen ging de trein naar St. Pancras Intrnational, waar de Eurostars vertrekken naar het vaste land. Om 
twee uur Belgische tijd waren we in Brussel. Jan nam afscheid van de groep en ging op weg naar Frankfurt, de 
rest ging op weg met de Thalys naar Rotterdam en Schiphol. Waar de reis er rond half vijf voor de Hollanders op 
zat. Jan had toen nog een uurtje of twee te gaan alvorens hij ook op de plaats van bestemming was. 
Het was weer een geslaagde reis. Ik heb weer genoten van jullie gezelschap en enthousiasme. Maar ook jullie 
bereidheid om mee te denken en te helpen om alle schema’s te halen.  
Leo van der Werf, reisleider. 


