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INTERNET TREINTICKETJUNGLE
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Kaartjes boeken? Is een ramp
Weleens geprobeerd een internationaal treinticket te boeken op internet? Eric van
den Berg waagt de gok. Hij wil naar Moskou, maar belandt in Maassluis.
agage niet aangekomen.
De rij voor de incheckbalie begint al op de A10. Op
Schiphol is de koffie veel
te duur. Beenruimte
76 centimeter: ja, voor de piloot!
Boven de wolken ziet het er overal
toch weer hetzelfde uit. En ze gaan
nu zelfs mijn body scannen!
We nemen de trein.
Dat moet makkelijk kunnen,
zou je zeggen, die stopt hier om de
hoek. Bestaat ook al veel langer
dan het vliegtuig – het zal allemaal
wel goed zijn geregeld. Een overdaad aan gemak. Als je vliegtickets,
voor alle routes overal ter wereld,
al kunt boeken op duizenden websites, moet een rechtshandige met
zijn linkerhand een treinticket
kunnen aanschaffen. Vanuit zijn
luie stoel.
Zou je zeggen.
Weleens geprobeerd een ticket
te boeken voor een internationale
treinreis?
Natuurlijk, die 3-uur-en-18-minuten-Thalys naar Parijs lukt wel – bij
nshispeed.nl, de site waarop je terechtkomt als je bij de NS klikt op
‘internationale reizen’. Maar nu
tikken we Amsterdam-Milaan in.
We krijgen als antwoord: ‘Bedoelde u München?’ Toeval misschien.
Barcelona dan. ‘Bedoelde u BadenBaden?’ Moskou: Maassluis?
Je moet maar net weten dat het
aantal bestemmingen op deze site
nog beperkt is, ruim vierhonderd.
Praag lukt wel: met de CityNightLine 457 om 19.01 uur vanaf
Amsterdam Centraal, heen voor 39
euro, terug 29 euro, zitplaats, betalen met iDeal, Visa of Mastercard.
Naar Milaan gaan geen recht-
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DOEN & LATEN: TREINEN EN TICKETS OP INTERNET
■ www.nshispeed.nl
De NS-site voor internationale reizen binnen Europa – met Fyra, Thalys, ICE, Eurostar en TGV. Aantal bestemmingen is nog beperkt, ruim
400. Alleen tickets voor reizen die
beginnen of eindigen bij een Nederlands station.
■ www.treinreiswinkel.nl

Voor alle tickets binnen Europa.
Treinen en route zelf zoeken in routeplanner van de Deutsche Bahn. Er
bestaan ook twee echte winkels: in
Leiden (Breestraat 57) en Amsterdam (Singel 393) en een telefoonnummer: 071-5137998. Reserveringskosten: 7,50 euro per persoon,
bij twee personen of meer 15 euro
per boeking.
■ reiseauskunft.bahn.de

streekse treinen meer, lezen we op
treinreiziger.nl. Daar staat wel de
kortste route met de ICE – overstappen in Frankfurt, Bern en Brig
– maar een kaartje kopen... geen
idee.
En dan hebben we het enkel nog
over reizen die beginnen op een
Nederlands NS-station. Wie overweegt alvast een treinticket van
Kopenhagen naar Warschau te
boeken, tja, die moet wel écht willen. Dat gaat namelijk niet lukken
op internet. De hele route (18,5 uur
via Lübeck) is te vinden op de site
van de Deutsche Bahn (reiseaus-

■ www.tgv-europe.nl

■ nationale spoorwegen
Voor treinreizen binnen andere landen: zoek de site op van de nationale spoorwegen (bijvoorbeeld
www.renfe.es voor Spanje,
www.sncf.com voor Frankrijk). Of
loop daar gewoon naar een loket!

Een aantal netwerken komt hier samen, zoals de TGV, de treinhotels
van Elipsos (met bijvoorbeeld routes naar Barcelona), en Artesia
(richting Italië). Een klein beginnetje
van een Europees boekingsnetwerk.
■ www.incento.nl
Specialist in bijzondere treinreizen
(denk aan Trans-Siberië Express,
The Royal Scotsman). Ook agent
voor reguliere treintickets in VS, Canada en Australië. Online gegevens
invullen, daarna neemt Incento
contact op. Bellen: 035-6955111..

■ en verder
www.seat61.com: fantastische site
van de Engelse treinliefhebber en
ex-stationschef Mark Smith (‘The
Man in Seat Sixty-One’). Verzamelde informatie van over de hele wereld. Voor boekingen linkt hij door
naar de spoorwegmaatschappijen
zelf, of geeft hij telefoonnummers.
www.treinreiziger.nl: veel informatie over de situatie in binnen- en buitenland, ook met actuele storingen en wijzigingen
in dienstregelingen.

Erg handige reisplanner van de
Deutsche Bahn voor heel Europa.
Site is ook Nederlandstalig. Wie wil
boeken wordt terugverwezen naar
een DB-loket, of de Treinreiswinkel.

kunft.bahn.de), maar daar blijft
het bij. Enkel het traject op Duits
grondgebied is te boeken.
Waarom toch?
‘Elk landje is door de jaren heen
met zijn eigen treinen gaan rijden,
met zijn eigen systeem. Die sluiten
niet zomaar op elkaar aan’, legt
Rose Teunissen van NS Hispeed uit.
‘Dat is in de luchtvaart beter geregeld: die hebben een vast stramien, en de overkoepelende organisatie IATA. Maar aan dat verhaal
heeft de klant niets, die wil gewoon zijn ticket boeken.’
‘De spoorwegen lopen vele jaren

Kopenhagen Warschau, dat
gaat niet lukken
op internet

achter, de maatschappijen zijn erg
op zichzelf gericht’, aldus directeur Drieke de Jong van de Treinreiswinkel. Ze ziet een toename in
het aantal treintoeristen: 6 procent van de vakantiegangers kiest
nu voor de trein, veel 50-plussers.
‘Maar omdat het allemaal zo ingewikkeld is, nemen veel mensen de
trein niet.’
De Treinreiswinkel, met een
website en twee winkels in Leiden
en Amsterdam, biedt nagenoeg
alle treinreizen binnen Europa
aan. Regelt direct de kaartjes bij de
diverse spoorwegmaatschappijen.

Meer dan 85 duizend stations, is de
belofte. Maar zó gemakkelijk is het
niet. Wie zelf op internet zijn reis
wil zoeken en boeken, belandt op
de planner van Deutsche Bahn.
Daarna moet-ie de gegevens overnemen op een boekingsformulier.
De tickets komen per post, of liggen klaar in de winkel. Administratiekosten: 7,50 euro per persoon.
‘Ik heb het zelf een keer geprobeerd, een treinticket boeken’,
zegt Saskia Griep, manager touroperating bij Sawadee, ‘het is een
ramp. Voor je het weet zit je drie
uur in zo’n winkel. Ze doen echt

hun best hoor, maar ze moeten
elke rit opzoeken in een boekje en
komen dan met een tiencijferige
code. Het is echt niet meer van
deze tijd.’
Sawadee (‘avontuurlijke groepsreizen’) zou graag zijn klanten
treinreizen bieden. Maar nee, nu
kan de touroperator enkel doorverwijzen. ‘Het is echt onbegrijpelijk dat niemand hier is in gesprongen. Treinreizen is duurzaam, en
duurzaamheid heeft de toekomst.’
‘Ik denk niet dat ik het nog ga
meemaken, één overzichtelijk systeem’, vreest Jos Beltman, directeur van Incento (‘specialist in bijzondere treinreizen’). Meer dan
25 jaar zit hij bij de reisorganisatie.
Hij ging per trein langs de Zijderoute naar Peking, nam de hoogste
spoorlijn naar Lhasa in Tibet – het
zijn het soort reizen die Incento
zelf verkoopt, gemiddeld van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro.
Beltman gelooft in de romantiek
van het treinreizen, en vooral daarom voorziet hij toch een verdere
stijging van het aantal spoortoeristen. ‘We gaan terug naar de
menselijke maat. Vroeger was vliegen iets bijzonders, tegenwoordig
is het massavervoer, zitten mensen tien uur naast elkaar maar wisselen ze geen woord. De romantiek
is er af. En de trein heeft die terug.
Je kijkt door het raam, ziet het
landschap veranderen, je hoeft
niet twee uur van tevoren aanwezig te zijn, niet al die beveiliging.
Het genieten begint meteen.’
En je weet waar je bagage blijft:
naast je of boven je.

TOP 5
De vijf mooiste treintrajecten ter wereld, volgens Jos
Beltman, de directeur van
treinreisbureau Incento.
■ 1. Rocky Mountaineer
(Vancouver-Jasper/Banff/Calgary): spectaculaire route door de
bergen van West-Canada.
■ 2. Glacier Express
(St.Moritz-Zermatt): mooiste
treinroute in Zwitserland met
291 bruggen/viaducten en
91 tunnels.
■ 3. Orient-Express
Het monument op wielen naar
Venetië (in november 2010
voor het eerst vanuit Amsterdam).
■ 4. Rovos Rail
(Pretoria/Johannesburg-Kaapstad): nostalgische treinreis
door Zuid-Afrika, deels met
stoomlocomotieven.
■ 5. Langs de Zijderoute
Langs de Zijderoute (MoskouPeking): ontmoetingen met verschillende exotische landen,
volken en culturen.

ADVERTENTIE

LEZERSFOTO NEPAL
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LEZERSFOTO INDIA
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Puur Avontuur
Himalayastaat Nepal heeft één spoorlijn: de 25 kilometer van Janakpur
naar de Indiase grens. ‘Bij gebrek aan wegen en bruggen dient de
spoorweg ook als fietspad en levenslijn voor de lokale bevolking’,
schrijft Lex de Lang, die de foto maakte. ‘Fietsen worden vaak als bagage aan de buitenkant van de trein gehangen. Het was de mooiste treinervaring van mijn leven, maar ook levensgevaarlijk.’

’Geachte redactie’, begint de fotograaf zijn e-mail waarin hij uitlegt
waarom bovenstaande foto hem zo dierbaar is. ‘Bij deze stuur ik u twee
impressies van een van de mooiste belevingen die men in India kan
hebben (in dit geval een spaarzaam moment van rust).
Met vriendelijke groet,
Marc Woldering, Groningen.’

Reis met Sawadee en ga voor puur
avontuur! Wij bieden actieve en
avontuurlijke rondreizen naar

REISBUREAU IK WEET ZEKER DAT ZE MIJN VROUW ZAL ZIJN
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unieke bestemmingen wereldwijd,
langs bijzondere routes buiten de

’Ik zocht treinen, ik vond passagiers’, schreef Paul Theroux
in De grote spoorwegcaroussel. Op volkskrantreizen.nl verschenen deze week een hoop
verslagen van bijzondere ontmoetingen in de trein.

1

Zonexpress
Laten we beginnen met een passievolle ontmoeting, daar was
Theroux ook vol van (lees het interview op de voorpagina). D. A. van
Dokkum was als treinkok op 12 mei
1969 met de Zonexpress van Amsterdam op weg naar de Franse rivièra en ja hoor, op het perron zag hij
haar lopen, ‘een prachtige vrouw
met een vlammende rode haardos’,
en: ‘ik weet zeker dat ze mijn vrouw
zal zijn’. Hij krijgt gelijk: ze zijn al
veertig jaar samen.

2

Alcohol
Ferry Vermeer hecht aan een
bar in de trein, niet zozeer vanwege
de alcohol, maar meer vanwege de
mensen die je er ontmoet. In de
trein van Boekarest naar de Moldavische hoofdstad Chisinau vond hij in
de bar ‘een Roemeen, een Amerikaan en een Moldaviër’; die nacht
kon hij zijn eigen coupé niet meer terugvinden.
‘Sindsdien vraag ik altijd aan medereizigers of er een bar aan boord is,
want zelfs een ontkennend antwoord kan weer leiden tot nieuwe
avonturen.’

3

Machinist
Voor veel reizigers is een ontmoeting met de machinist ultiem –
zoals de ontmoeting van de chefkok
in een driesterrenrestaurant voor
gastronomen ultiem is. Egberdien
van der Torre mocht naast de machinist zitten van de Gele Trein die
door de Pyreneeën rijdt (bijnaam: de
Gele Kanarie). ‘Er lag nog een beetje
sneeuw op de rails.’

HET REISBUREAU VAN
VOLKSKRANTREIZEN.NL
VERZAMELT
GEHEIMTIPS.
VOLGENDE WEEK
DE MOOISTE
ONONTDEKTE
SCHAATSPLEKKEN. UW
TIPS ZO SNEL
MOGELIJK NAAR
Volkskrantreizen.
nl/reisbureau

4

Kakkerlakken
’In een vierpersoonscoupé in de
trein van Danang naar Nha Trang
(Vietnam) maakten mijn vriend en ik
kennis met onze medereizigers ‘,
schrijft Marrigje, ‘twee uit de kluiten gewassen kakkerlakken (maatje
wijsvinger)’. Ze zijn niet samen naar
de treinbar op zoek gegaan, maar
werden gered door een stel Vietnamezen dat recht meende te hebben
op de coupé.

6

Bollywood
Een opmerkelijk verhaal van wereldreiziger Too Tall, die een groep
Indiërs gidst naar Zwitserland, het
treinenland bij uitstek. Bovendien
een land waar Indiërs van houden,
omdat er veel Bollywood-films worden opgenomen. De Indiërs namen
alles mee wat ze aan thuis deed
denken, eten dus vooral, van lokale
kruiden tot complete maaltijden.
Lees het hele verhaal op
www.volkskrantreizen.nl/reiziger/TooTall

kleinste groepen waarin je veel ziet,
veel beleeft en onverwachte
ontmoetingen hebt met de lokale
bevolking.
Wij willen graag dat je overal met
open armen ontvangen wordt.
Daarom gaan we met respect

ADVERTENTIE

om met onze mooie wereld en
de mensen die erin wonen.

Vroegboekkorting op
Travelkidsreizen buiten Europa

Bezoek ons op de Vakantiebeurs,

5

Nog meer passie
Dat treinpassie ook ergerlijk kan
zijn, ervoer Wereldopreis. In hartje
Rusland stapt een dame aan boord,
met grote interesse in de Russische
Alex. Alex zat bij Wereldopreis in de
coupé. Hij en zijn ‘girlfriend’ hebben
veel plezier, en laten zich niets gelegen liggen aan hun coupégenoten
die op ‘50 centimeter afstand’ hun
baltsgedrag mogen observeren.
‘Stiekem hoop ik dat zijn vrouw en
zoon hem als verrassing van het station af komen halen’, schrijft Wereldopreis tenslotte. Of dat ook gebeurde staat er niet bij.

gebaande paden. Reizen in de

Safari

van 13-17 januari in Utrecht.

Fietsen

Hal 2, stand C029.

Jungle
€

€

Camper
Snorkelen
Actief

Met vertrek na 1 apr 2010 krijgt u € 200,- korting
per boeking als u boekt vóór 1 feb 2010. Kijk op
www.snp.nl/travelkidskorting of bel 024 3277000

DE KLEINSTE GROEPEN
DE GROOTSTE BELEVING
www.sawadee.nl info@sawadee.nl telefoon: 020 420 22 20

