
Ja, zo’n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn . .  In die fijne zonneschijn, schijn, schijn . .  

 

Katwijk aan Zee, woensdagmiddag 17 oktober op het terras van hotel 

Noordzee zijn de eerste equipes met hun bolides “aangezweefd” en 

vormen een welkomstcomité voor degenen die weldra nog zullen 

arriveren. In nog steeds zomerachtig weer, beschut tegen de najaarswind 

worden koele drankjes genuttigd; de bolides waren reeds vol gegoten met 

kostbare sappen. 

Tegen zonsondergang is iedereen aanwezig en blijkt de 

tafel in het hotel reeds gedekt. 

Tijdens het eten krijgt Ellen een Zwarte Piet toegespeeld, maar 

het is me even ontschoten waarvoor.  

Na een heerlijke maaltijd hoeven we ons niet te bekommeren om de 

potten en pannen en moe, maar voldaan tuigen de meesten naar 

hunne bedden en enkelen naar de toog. 

Donderdag 18 oktober, dag 1 

Na een niet voor iedereen even lange of rustgevende nacht en een behoorlijk ontbijt begeven we ons 

per limo’s naar de 

parkeerplaats nabij 

de sluis waar het 

zoete water van de (Oude) Rijn zich mengt in het zilte water van de Noordzee. De scheepvaart neemt 

daarvoor een route door stromen die bij Rotterdam uitkomen.  

Na de ingelaste fotosessie kan de route stroomopwaarts beginnen en om een sliert van intussen 12 C 

6’n met een lengte van al gauw 120 tot 200 meter door Leiden bij elkaar blijven is 

letterlijk een hele toer! Buiten de stad in de aanloop naar de smalle rijndijkweggetjes 

langs de Oude Rijn kunnen we “hergroeperen” waarna we de 

Rijn goed kunnen bekijken terwijl wij zelf royaal bewonderend bekeken 

worden. Mee slingerend met de rivier gaat het door 

diverse dorpjes en stadjes om uiteindelijk bij Kasteel 

de Haar de eerste stop van de dag te doen. De behoefte aan koffie is bij 

sommigen tot grote hoogte gestegen alsook andere behoeften. Ieder kan daar 

op zijn of haar manier uiting aan geven in het Koetshuis voordat we het fraaie 

kasteel betreden. 

Na uitgebreide bezichtiging wachten de automobielen ons weer op voor de 

voortzetting naar de volgende stop: Fort bijVechten, onderdeel van de 

Hollandse Waterlinie.  

Hier krijgen we een college over de historie en samenhang van de diverse forten en vestingen die 

een verdedigingslinie vormden langs de vele 

waterwegen door het midden van Nederland. 

Een heel stelsel van kanalen en waterkeringen 

waarmee men bepaalde delen land kon 



“inunderen” opdat de vijand op “schootsafstand” gehouden werd.  Helaas 

reikten de kanonskogels steeds verder waardoor “de vijand” zijn oorlogszucht 

kon botvieren op de gebieden achter de linie. De fraaie maquette die de 

waterhuishouding inzichtelijk moet maken blijkt jammer genoeg defect, 

maar de rondleider weet het met een royale woordvloed toch aanschouwelijk te 

maken. 

Daarna volgt een wandeling over 

het door een aangenaam 

namiddags zonnetje overgoten terrein 

tot diep in de krochten van de diverse 

ondergrondse gangen en schuilplaatsen.  

Tot slot de aftocht naar hotel Oud London nabij Zeist, waar de kamers in aangenaam contrast staan 

tot die waar we de vorige nacht doorbrachten. Ook het diner blijkt formidabel! 

Vrijdag 19 oktober, dag 2 

Na een betere nachtrust treden we op tijd aan voor een weelderig ontbijt. Kreeg Ellen 

woensdagavond nog een zwarte piet toegespeeld, deze ochtend krijgt zij een “happy birthday 

aubade” in de ontbijtzaal. 

Na wat “obstipatie” bij de uitrit van de parkeerplaats voert een soepel 

ritje ons naar het vestingstadje Wijk bij Duurstede, waar niet elke slag 

gewonnen is, zoals uit bijgaand straatnaambordje blijkt. De molen 

daarentegen is wel overeind gebleven en we krijgen de gelegenheid 

deze van binnen te bekijken en vanaf het platform te genieten van 

het uitzicht. 

Na een kop koffie leidt de route door een fraai landschap en over leuke dijkwegen naar het 

nabijgelegen Amerongen, waar het enige moeite kost om ons “ruimteslurpende” vervoer te parkeren 

temidden van de auto’s van de gasten van een bruiloft, die juist op dat moment ging plaatsvinden, 

waarschijnlijk in het nabijgelegen kasteel.  Voor menig toeschouwer 

blijkt het lastig de aandacht te verdelen tussen het bruidspaar en de 

parkerende limo’s. In nog steeds uitbundig zonnig weer wordt 

aangenaam geluncht, hoewel het bezoek dat ondergetekenden aan het 

plaatselijke tabaksmuseum brengen ook aangenaam en stiekem zelfs een 

beetje nostalgisch is. 

Deel 3 van vandaag brengt ons over een wat langere rit naar Oosterbeek, waar we een rondleiding 

krijgen door het Airborne Museum. Een niet gering aantal van de deelnemers zijn naoorlogse 

“babyboomers” en krijgen hier een duidelijk beeld van wat onze ouders meegemaakt hebben in 

barre oorlogstijden. 

Tot slot een “miniritje” naar het hotel, waar een enkele gast in de bar geen waardering kan 

opbrengen voor een wellicht ietwat te uitbundig reisgezelschap, maar een stiltebar wordt het zeker 

niet. Op weg naar het restaurant brengen wij Ellen nog een “vocale serenade”, stemmig op piano 

begeleid door Susanne. 

De kwaliteit van diners woensdag- en donderdagavond verliep van goed naar zeer goed en dat 

schept natuurlijk verwachtingen; helaas wordt dat deze avond een serieuze deceptie.  



Zaterdag 20 oktober, dag 3 

Slapen en ontbijt verlopen gelukkig minder teleurstellend zodat we deze ochtend in de 

juiste dispositie op pad kunnen gaan voor, net als op dag 1, een route die ook 

door lastige steden loopt, waardoor in Arnhem reeds een flinke knip in de stoet 

ontstaat. Op de buitenwegen blijkt dat herstelbaar, zodat we intussen 16 C6’en 

voor het pontje bij Pannerden kunnen opstellen en na enig wachten kunnen ze er 

ook nog allemaal op; niet langs, maar óver de Rijn.  

Eenmaal ter overzijde voert de rit naar de Europakade in Tolkamer, waar de Rijn zijn intrede doet in 

het laatste land waar hij doorstroomt en waar ook de koffie klaarstaat.  

Het weer blijft “tropisch”  aandoen, al is een vest intussen een verdienstelijk 

kledingstuk. 

Genoeg gelegenheid om foto’s te maken, waar dan ook royaal van gebruik gemaakt wordt. 

 

 

 

Vervolgens tuffen we verder om via de Rijnbrug bij Emmerich uiteindelijk in Xanten te arriveren om 

een stukje geschiedenis te ervaren van wel héél lang geleden. Hoewel Obelix in de 

bekende strips regelmatig “Rare jongens, die Romeinen!” roept, krijg je er hier 

duidelijk een ander beeld van.  

Na een ruime “veldtocht” door het verleden pogen we 

wederom in een lange sliert de eindrit te voltooien, 

op buitenwegen nog redelijk volgzaam, maar in 

Duisburg valt de lange stoet definitief uiteen, totdat we in de buurt van 

het pontje dat ons naar het hotel moet varen elkaar weer treffen.  

Ondanks het nog immer mooie weer blijkt bij Rheinhotel Vier Jahresteiten de winter al op zijn koudst 

te zijn: personeel moet “ontdooid”  worden eer er een beetje vriendelijke lach af kan. Slechts twee 

dames om een lange tafel met zo’n 30 man eraan bedienen ontaardt in een “diner lentement”. 

Eindelijk een wat langere nachtrust later en een laatste ontbijt is daar helaas weer “a time to say 

good-bye”; het gevoel de afgelopen dagen was weer, zoals iemand het verwoordde, als met familie. 

Ook hoorde ik een aangename verbazing over het feit onze auto’s zo ongeveer het enige 

gemeenschappelijke zijn, maar dat het daar vrijwel de hele reis nauwelijks over gaat. Het 

(bourgondische) samenzijn is en blijft het (h)echte bindmiddel. 

Claudius werkt intussen alweer volop aan deel II van de Tour du Rhin, dat plaatsvindt van 29 mei t/m 

2 juni 2019 en omdat de afgelopen periode andermaal gebleken is dat het op Mats en Ellens 

verjaardagen, resp. 15 en 19 oktober, immer mooi weer is, bereiden Stefan en Heike mogelijk in die 

periode 2019 een toer in Oost Duitsland voor. Wij wensen hun veel succes bij de voorbereiding en 

zien reikhalzend uit naar het volgende samenzijn. 

Els en Jaap 


