
Reisverslag Paasreis 2  t/m 5 april 2010 

door Carel Neijenhuizen 

Op Goede Vrijdag 2 april vertrokken we o.l.v. reisleider Carel 
Neijenhuizen om ca. 8 uur uit Alphen aan de Rijn voor de 4 –daagse 
paasreis, die geheel in het teken van 175 jaar Duitse spoorwegen zou 
staan. Nadat bij het carpoolpunt  Nieuwerbrug 5 deelnemers waren in 
gestapt en bij station Driebergen-Zeist nog eens 3 werd koers gezet richting Duitsland. In verband met 

de te verwachten Paasdrukte werd niet zoals 
gewoonlijk via Zevenaar (met koffiestop) 
gereden, maar  via de A50 en A73 richting Venlo 
en vandaar over de Duitse A61 naar Rasthof 
Bedburger Land voor een korte pauze. Na de 
pauze op weg naar onze eerste rit: de “Vulkan 
Express” van de Brohltalbahn, geplande 
aankomsttijd vijf voor half twee. Helaas waren er 
onderweg wat kleine files, doch deze zorgden 
niet voor vertraging, we kwamen zelfs voor de 
geplande tijd aan in Brohl-Lützing, zodat een 
ieder nog een aantal plaatjes kon maken, zelfs 
van het rangeren met de van de lijn 
Bruchhausen-Vilsen gekomen locomotief 

Franzburg. In Brohl sloten ook onze laatste twee deelnemers aan, zodat we dus compleet aan de eerste 
stoomrit konden beginnen. Ger Haaswinders reed het eerste deel met de bus mee om onderweg wat 
plaatjes te kunnen maken en voegde zich in Oberzissen bij ons voor het laatste deel naar Engeln. Na 
aankomst reed chauffeur Ben Hoogstraten ons naar het Ibishotel in Koblenz, de uitvalsbasis voor de 
komende dagen. Na het inchecken volgde het diner om 19.00 uur. Drankjes op tafel, de soep geserveerd, 
een klap: Carel Siewe was onwel geworden en van zijn stoel gevallen. Helaas kon de zweefduik van 
Edwin Wesselius niet voorkomen dat Carel de grond raakte met als resultaat een bloedende hoofdwond.  
Samen met het hotel -personeel greep hij echter vakkundig in, waarna spoedig de werkzaamheden 
werden overgenomen door het personeel van de gealameerde ambulance en de Notartzt . Zij achtten 
vervoer naar het ziekenhuis toch noodzakelijk, ondanks dat Carel alweer rustig uit zijn soepkom zat te 
lepelen. Eén nachtje ziekenhuis voor de zekerheid. 

Zaterdag 3 april:  verzamelen in de hal en om 10.45 uur gezamenlijk te voet naar het Hauptbahnhof. Er 
was echter nog geen bericht uit het ziekenhuis. Wouter blijft in het hotel achter om op nieuws te 
wachten. Op spoor 8 waar we moeten zijn voor de trein van 11.07 naar Trier is het een drukte van 

belang. De trein komt voor om 11.05 uur 
en ik moet de “Zugführer” zoeken i.v.m. 
onze gereserveerde plaatsen. Geen 
Zugführer, 12 man/vrouw zijn al in de 
volgepakte trein gestapt, een fluitsignaal 
en de trein vertrekt, de overige 12 en nog 
diverse anderen op het perron achter 
latend. Met Ger Haaswinders en Leo van 
der Werf naar de informatiebalie. De 
beambte daar heft zijn handen ten hemel 
en “weisst es auch nicht”, we besluiten de 
Regionalbahn van 11.40 uur naar Trier te 
nemen. Een flinke conducteur die ons hier 
uit zal krijgen. Gedurende de rit komt er 
geen conducteur en blijkt, na goed lezen, 
het kaartje ook geldig in treinen van de 

normale dienstregeling binnen de gestelde zones. Vijf minuten na aankomst van de stoomtrein staan ook 
wij op het stationsplein in Trier. Wij hebben heerlijk rustig kunnen zitten en onderweg genoten van het 
landschap langs de Moezel en vijf stoomlocs gezien.  Inmiddels was Wouter samen met Ben zelf maar 
naar het ziekenhuis gegaan om zich van de stand van zaken op de hoogte te stellen. Carel moet 
voorlopig blijven want men heeft toch wat klopjes, ruisjes en piepeje bij Carel gehoord. Tijdens de 
paasdagen wordt er ook in de Duitse ziekenhuizen op halve kracht gewerkt, dus dinsdag gaat men verder 
met het onderzoek (dinsdagavond was Carel gelukkig alweer op Nederlandse bodem en sliep in zijn eigen 
bed! Niets ernstigs dus.)  Na de lunchpauze per touringcar naar Traben – Trarbach voor een rit met een 
historische dieseltrein. Ook op dit stationnetje is het behoorlijk druk. De historische trein blijkt een 
voormalige DR-railbus te zijn (772 141-8) type  “Ferkeltaxe”. Een conductrice met haar op haar tanden 
zorgt er voor dat we ook daadwerkelijk onze gereserveerde plaatsen krijgen en flink vol gaan we op weg 
naar Cochem. Daar aangekomen moeten we even wachten op de bus die we even later voorbij zien rijden 
omdat Ben de aanduiding Bhf. over het hoofd ziet. Maar het komt goed en na een mooie rit langs de 
Moezel met onderweg nog een ontmoeting met een stoomtrein zijn we op tijd voor het diner bij het hotel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze groepsfoto is gemaakt door Leo van der Werf. 

De derde dag, zondag 4 april, 1e paasdag, zouden we volgens plan te voet naar het station gaan om 
vandaar met een gratis pendeltrein, gevolgd door een gratis pendelbus naar het DB - museum in Koblenz 

- Lützel te gaan. Na enig overleg werd besloten met de 
eigen bus te gaan zodat ook chauffeur Ben het museum 
kon bezoeken. Nadat de toegangskaartjes waren gekocht, 
op jacht naar de kaartjes voor de rondrit met de E69, wat 
na een tijdje wachten lukte. Na de rondrit die ons over 
Neuwied , Vallendar, Koblenz – Hbf, Koblenz – Lützel 
weer naar het museum bracht was er nog ruim een uur 
om rond te kijken, en eventueel een ritje op de “Adler” of 
de “Saxonia” te maken. Om tien over een op weg naar 
Daun voor onze volgende treinrit. Intussen was het gaan 
zachtjes regenen. Toen onze trein, getrokken door een 
locomotief van de baureihe 52 aankwam, bleek dat de 
reservering ook hier goed was geregeld. Met 25 minuten 
vertraging vertrokken we naar Gerolstein. Deze 
vertraging werd veroorzaakt door de tegentrein die veel 

te laat was. Het ging harder regenen en aangekomen in Gerolstein plensde het behoorlijk. De vele 
stoomlocomotieven hier maakte het een beetje goed, maar toch zocht bijna iedereen na verloop van tijd 
een droog en vooral warm plekje op om wat te drinken of te eten. Om vijf uur werd per bus richting hotel 
vertrokken. 

2e Paasdag,maandag 5 april, de laatste dag en dus ook de 

laatste treinrit. Na het uitchecken om kwart over tien 

vertrokken richting Trier met slechts een tiental passagiers 

in de bus. Een groep van 14 man/vrouw waren met de 

trein gegaan met de ongebruikte kaartjes van zaterdag, 

een idee van Wouter, uitgewerkt door Ger en Leo. In Trier 

was het zo mogelijk nog drukker dan op zaterdag in Koblenz. Hoe zouden we onze gereserveerde 

plaatsen ooit kunnen vinden? Echter, hulp was nabij. Een medewerker van het “Dampfspektakel team” 

vroeg of wij een van de aangemelde groepen waren. Na een bevestigend antwoord werden we door hem 

naar kop van het perron geloodst en daar een dame toevertrouwd die er voor zorgde dat we op de voor 

ons bestemde plaatsen kwamen. Na een rit van anderhalf uur waren we weer in Gerolstein, waar de 

mogelijkheid bestond om de “lokschuppen” te bezoeken. Een viertal deelnemers heeft dat gedaan. De 

rest heeft zich uitstekend vermaakt op de perrons en rond het station. Om half vier werd richting 

autobahn vertrokken en na een dinerpauze van een uur in Rasthof Hünxe werd tenslotte koers gezet naar 

Nederland, waar in Driebergen/Zeist de eersten ons gingen verlaten. Door een misverstand was er geen 

busje op de carpoolplaats zodat verder werd gereden naar Alphen aan de Rijn waar alles toch noch goed 

kwam en waarmee een einde kwam aan een enerverende maar geslaagde Paasreis!  


