
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rostock 23/06 t/m 28/06/2016 – terugblik van een deelnemer 

 
Het noodweer in de nacht van wo. 22 op do. 23 juni beloofde niet veel goeds op het spoor 
op de ochtend van vertrek. Heb een trein vroeger gepland op het traject Den Haag-Amersfoort. 
Tot mijn verbazing en die van mijn mede-reisgenoten hebben het overvloedige hemelwater en de 
bliksem NIET tot vertraging of uitvallen van treinen geleid. Een goed begin (van de reis) is dan het 

halve werk.  
De andere helft-zo gezegd-ging ook van een leien dakje. Gezegend met prachtig,overwegend zonnig 
weer alle dagen, hebben wij de geplande excursies kunnen maken en van genieten. 

 
Prima hotel (accomodatie en ontbijtbuffet/maaltijden). Zelf verbleef ik al eerder (1999) in het 
Intercityhotel van Rostock. Toen reed de tram bij het station (en de toenmalige trolleybus!) nog 
bovengronds in een keerlus. 

Ook leuk dat ik-net als toen-een kamer had met uitzicht op het spoor. 
 
Hoogtepunten voor mij persoonlijk waren de stoomritten met Molli en op Rügen de Rasende Roland. 
 
Warnemünde als badplaats en havenstad is thans een echte toeristische trekpleister geworden, maar 
de sfeer is daarom niet minder leuk. In de straatjes net buiten het centrum kom je geen toerist meer 

tegen en kan je mooie plaatjes schieten van een historisch dorpsgezicht. 
 
De kers op de taart werd tot maandag bewaard. Bezoek aan Schwerin met zijn compacte trambedrijf 
en historische binnenstad, gelegen aan een groot meer. Het water nodigde dan ook velen uit tot het 
maken van een rondvaart, wat ondergetekende dan ook heeft gedaan.  
Ook op deze laatste dag was de zon ons welgezind; terrasjeweer noem ik dat. 
 

De terugreis op dinsdag verliep zonder problemen met slechts een kleine vertraging. Dat had de 
Intercity Berlijn op z'n geweten. Vertraging bij deze internationale trein is zoals bekend meer  
regel dan uitzondering. Gelukkig was de (uitgebreide) catering vol in bedrijf. 
Samen uit, samen thuis, en zo ben ik met o.a. Ger Haaswinders met IC Berlijn tot het eindstation 
Adm. Centraal gereisd. 
 
Last but not least: fijne, gezellige reisgenoten en een relaxte, goede reisleider - Ad Venderbos - die 

zijn zaakjes tot in de puntjes had voorbereid; alle lof! 
Verder kan ik nog zeggen dat (voor de voetballiefhebbers onder ons) we van het EK nog het nodige 
hebben meegekregen. 
Kortom, een zeer geslaagde Railhobbyreis!! 
 
Groeten, 

Bert de Jong 
 

 


