Mijn reis met de InterRail
Ik ben begonnen met de trein naar Kortrijk uit Menen te nemen.
Vanuit Antwerpen zou ik de eerste internationale trein nemen, dus nam ik die in
Kortrijk naar Antwerpen-Centraal.
Ik heb mijn reis door Nederland gemaakt, daarna een klein stukje Duitsland en
teruggekeerd.
De eerste internationale trein die ik nam was richting Rotterdam. Hier heb ik gestopt
in Breda, een Nederlandse stad die ik nog nooit bezocht had. Het was een hele
mooie stad, de infrastructuur vond ik mooi met het riviertje, veel grote gebouwen ook.
Hier ben ik niet zo lang gebleven, gedurende een uurtje of 2 de stad verkend.
Daarna nam ik dezelfde trein verder richting Rotterdam. Daar heb ik niet echt veel
rondgekeken en gezocht naar interessante dingen. Wat me interesseerde was de
hoge snelheidstrein naar Amsterdam, de hoofdstad van Nederland.
Eenmaal aangekomen in Amsterdam heb ik eerst afgesproken met vrienden die daar
verbleven voor een skateweekend. Mijn skateboard zelf had ik niet bij, maar toch was
het tof om eens het skatepark te bezoeken en de vele toeristische attracties. Ik
verbleef hier bij hen de eerste en enige nacht, dat was de tofste dag.
De reis duurde 2 dagen en 1 nacht, door geldgebrek voor slaapplaatsen… Ik had
bewust gekozen om overal niet te lang te blijven daar ik alleen op reis was.
De volgende morgen nam ik de trein naar Utrecht. Op mijn kaart had ik gezien dat ik
van daaruit een rechtstreekse reis naar Köln (Keulen) kon hebben.
Keulen had ik al eens bezocht, dat was niet nieuw maar het was wel tof om terug
eens in Duitsland te zijn. Hier heb ik eens goed de stad bekeken en gegeten. Ik had
het gevoel dat ik ver van huis zat. Daar heb ik dan mijn reis gestopt en ben naar huis
teruggekeerd. Ik wou niet al mijn geld opdoen.
Dus nam ik de trein terug naar Nederland. Via München ging het naar Eindhoven.
Daar heb ik het bekende skatepark AREA 51 bezocht, hier was ik 2 jaar eerder
geweest met een skatekamp.
Ik besliste terug naar België te gaan met de trein naar Maastricht en dan naar Luik.
Maastricht is ook zo’n leuk stadje vind ik waar ik ook eerder ben geweest met
vrienden. Vanuit Luik heb ik de treinreis naar Brussel helemaal geslapen.

Terug in Brussel voelde het goed om weer op gekende grond te zijn, mijn reis was
niet spectaculair, maar voor mij was het toch wel iets speciaals. Ik reis nooit met de
trein normaal, en had nu door 3 landen gereden. Er eens tussenuit alleen was wel

leuk, maar zeker toen ik enkele vrienden zag in Amsterdam. Ik denk dat ik misschien
wel meer toeristische zaken zou bezocht hebben als ik niet alleen zou geweest zijn.
Toen ik aankwam in Gent, ben ik eerst naar mijn kot gegaan, om me te douchen en
te eten, ik was veel vermoeider dan ik dacht, daar ik maar 2 keer geslapen had, op
de trein en in Amsterdam.
De laatste trein uiteraard was de trein naar Kortrijk vanuit Gent waar mijn vader op
mij wachtte.
Heel blij dat ik terugwas, maar ook blij dat ik die reis mocht maken, dankjewel!
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