
Mijn Interrail 
Hallo! Ik ben Karel Janzen en in 2019 won ik Olyfran (MAX ASO), 
waardoor ik een fantastische prijs won! Ik mocht voor een maand 
ongelimiteerd met de trein door Europa reizen. Door verschillende 
omstandigheden zijn het 3 weken geworden, maar het was 
onvergetelijk! Ik vertel jullie graag mijn ervaringen. Het eerste plan 
was om in één dag naar Berlijn te trekken, een stad waar ik m’n hart 
al eens verloren had. Met mijn moeder kwamen we aan in een leuke 
hostel, waar ik direct mensen van over heel Europa heb ontmoet! 
We eindigden de avond in een gezellige Berlijnse bar, wat een 
vliegende start van een prachtige reis was. De dag erop zijn we alle Berlijnse 
‘Sehenswürdigkeiten’ afgegaan per fiets. Ik wist al veel over deze plaatsen, dus was het leuk 
om m’n kennis met mijn moeder te delen! Vervolgens gingen we naar Praag. Daar deden we 

een ‘Free Tour’. Een goeie twee uur hebben we geboeid geluisterd 
naar de Tsjechische en Praagse geschiedenis! Ook in Praag kwam ik 
in de hostel weer internationale gasten tegen. We waren in een 
gezellige ondergrondse bar beland, waar een klein bandje speelde. 
We lachten, zongen en dansten samen, het was een nacht om nooit 
te vergeten! Het uur van slapengaan kon de mama natuurlijk minder 
appreciëren… Daarna zetten we koers naar Wenen. Ook daar leidde 
een interessante gids ons rond en legde ons uit over onder andere de 
rijkdommen van de Habsburgers. Deze verhalen konden we 

samenleggen met de verhalen die ik hoorde van de gids uit Praag, wat het nog zoveel 
boeiender maakte! Na Wenen was Boedapest aan de beurt. De stad lag er heel rustig en 
zelfs wat verlaten bij door de coronacrisis. Het was aan de andere kant wel interessant om 
de stad te zien zonder overspoeld te worden door andere toeristen. We bezochten Boeda 
en Pest op ons eigen tempo. Ohja, voor ik het vergeet, als je tram 1 neemt, vergeet dan 

zeker niet je kaartje te ontwaarden! Wij hadden helaas 8000 
Fornit per persoon (€25) aan onze broek… Maar goed, Het 
fruitige Hongaarse bier en een goede goulash heeft veel 
goedgemaakt. Het plan was eerst om na Boedapest naar Kroatië 
te trekken, waar mijn vader en mijn broer ons zouden opwachten 
voor een weekje samen, maar door de omstandigheden trokken 
we maar naar München, om elkaar dan in de Vogezen te 
ontmoeten. München heeft me toch ook aangenaam verrast! We 
deden er een ‘Third Reich Tour’ met een gids. Een beetje 
geschiedenis: Adolf Hitler begon zijn politieke carrière in deze 
stad. De gids zelf was een Amerikaan, maar zijn grootouders 

waren joods en overleefden de Shoah. Hij toonde ons waar de nazipartij samenkwam, waar 
Hitler grote toespraken hield en waar zijn mislukte staatsgreep (de Bierkellerputsch) 
uitgevochten werd. In de hostel was niet veel animo, maar het kan niet overal feest zijn 
natuurlijk. Na München namen we de trein naar het Duitse Karlsruhe, waar we mijn vader 



en broer opwachtten, die met de auto kwamen. We 
reden dan samen naar de Franse Vogezen, waar we 
samen 3 dagen verbleven hebben. We hebben een 
daar een mooie wandeling gemaakt, we hebben ook 
gerodeld en mijn vader en ik hebben een prachtige 
maar pittige tocht met de koersfiets gedaan. Na dit 
tripje binnen de trip ben ik opnieuw vertrokken met 
mijn vader richting Milaan. Mijn moeder is dan met 
mijn broer naar huis gereden. In Milaan werden we 
weer hartelijk ontvangen in een gezellige hostel en ook daar heb ik tot de vroege uurtjes 

kunnen praten met gasten van overal in Europa. Met de Fransen sprak ik 
Frans, met de Duitsers sprak ik Duits, dus het was ook op dat vlak heel 
leerrijk, aangezien ik Frans en Duits studeer! Mijn vader en ik hebben de 
stad ook op ons eigen tempo bezocht. Van de Duomo tot het 
modekwartier, we hebben het allemaal gezien! Daarna namen we de 
trein richting Verona, om dan over te stappen op de trein naar Venetië… 
Ik had de stad vorig jaar al gezien, maar het heeft me toch weer verrast. 
Ditmaal hebben we de eilandjes Burano en Murano bezocht en dat was 
prachtig! Ik had deze eilandjes nog niet gezien dus dat was dus de ideale 
reden nog om eens terug te komen. Natuurlijk hebben we ook eens 
gecheckt of de Rialtobrug er nog staat. In Venetië hebben we ook in een 

superlekker visrestaurantje gegeten. De hostel was gezellig, maar rustig. Ik heb toch nog 
even mijn Frans kunnen oefenen met een 
Parisienne, maar dat was alles. En dan vertrokken 
we naar het Oostenrijkse Innsbruck, een mooie 
stad verscholen in de Alpen. We hebben er een lift 
naar boven genomen en een prachtige 
bergwandeling met zicht op de stad gemaakt. ’s 
Avonds kon de ‘Käsespätzle’ natuurlijk ook wel 
smaken. In het cafeetje onder de hostel kwam ik nog wat interessante mensen tegen, onder 
andere een Braziliaan die heel wat coole muziek produceerde. Weer een dag later namen 
we de bus naar een klein bergdorpje, waar een fantastische rodelbaan lag. Boven op de berg 
aten we nog een ‘Bratwurst mit Pommes’, om dan te genieten van een lange, snelle tocht 
naar beneden. ’s Avonds aten we nog in een gezellig restaurantje. Ons plan was om de dag 
erop naar Parijs te sporen, maar toen werd die regio helaas ook code oranje. Uiteindelijk 
besloten we om naar Nürnberg te gaan, waar we 
zeker geen spijt van hebben! Nürnberg is een heel 
gezellig, typisch Duits stadje, maar met een zware 
geschiedenis. De plaatselijke gids vertelde ons daar 
over de partijcongressen van de nazipartij die er 
plaatsvonden. In de namiddag bezochten mijn vader 
en ik dus de ‘Reichsparteitaggelände’. Daar kon je 
een onafgewerkt gebouw zien dat doet denken aan het Colosseum. In dat gebouw zit het 
NS-Dokumentationsmuseum. Het museum vertelt heel goed het verhaal van de opkomst 



van het nazisme en de congressen in het bijzonder. Een beetje verder in het park vonden we 
een grote paradeplaats die ons aan een vliegveld deed denken en een tribune waar Hitler 
nog toespraken gehouden heeft. ’s Avonds konden we natuurlijk niet anders dan nog eens 
goede Duitse worstjes te eten en daarna raakten we aan de praat met een Chileen, een 
Deen en een Duitser. Het werd een zeer interessant gesprek, aangezien iedereen een 
andere achtergrond had en dus ook een andere kijk had op de wereld. En toen brak de 
laatste dag aan. We namen eerst de trein naar Frankfurt. Daar hebben we nog even 
rondgewandeld maar we moesten al snel weer klaar staan voor de ICE richting Brussel-Zuid. 
Ik denk heel graag terug aan deze reis, want het was voor mij de perfecte mix van cultuur, 
mensen ontmoeten, andere talen spreken en ’s nachts ook eens een stapje in de wereld 
zetten. Ik kan dus zeker mijn leeftijdsgenoten aanraden om op deze manier te reizen en dan 
te overnachten in hostels. Het is goedkoop, maar altijd gezellig en je ontmoet er zoveel 
mensen, wat het weer heel leerrijk maakt. Zo, ik denk dat ik het belangrijkste verteld heb! 
Ten slotte bedank ik Olyfran voor deze mooie kans! 


