Dit is mijn verhaal, over een levensdroom die nu in vervulling
gaat, zoals ik het beleef, inclusief de voorbereidingen. Ik
hoop dat de mensen die dit interessant vinden hier
leesplezier aan beleven.

TRANS SIBERIË EXPRESS 2008

Een treincoupé als woonkamer
De Moeder Aller Treinreizen over het Trans Siberische Spoor,
dat is de Rossia. De langste treinreis ter wereld brengt haar
reizigers via het Oeralgebergte, dwars door de vlakten van
Siberië en langs de grens met Mantsjoerije naar de uiterste
punt van Rusland; de havenstad Vladivostok. Ooit is deze
spoorlijn aangelegd door Tsaar Alexander III om het verre
Siberië te ontsluiten en toegankelijk te maken vanuit het
Westen van Rusland. De Rossia is met recht de Echte Trans
Siberië Express te noemen. De opvallende rood, wit en blauw
gekleurde trein vertrekt elke oneven dag vanaf Moskou om
vervolgens 7 dagen later haar eindpunt te bereiken.

Tijdens het 9.288 km lange traject
wordt de trein uw thuis, uw coupé uw woonkamer. De
hypnotiserende cadans van de trein moet wel onthaastend
werken. Tijdzones glijden langzaam in elkaar over en tijd lijkt
onbelangrijk te worden. De begroeting van de provodniks, de
dampende kop soep die u voor zichzelf klaarmaakt, de
nieuwsgierige blikken van uw Russische medereizigers, de
dagelijkse stops waarbij u even de benen kunt strekken op de
perrons en de klank van toostende glazen gevuld met wodka;
het worden vaste rituelen van de dag. Het leven in de trein lijkt
niets gemeen te hebben met de dagelijkse hectiek van het
leven in Nederland. Buiten verandert het landschap van kleur
terwijl u dieper Siberië in reist.

Waar andere treinen na Oelan Oede naar het zuiden afslaan,
vervolgt de Rossia onverstoord haar koers naar het Oosten.
Dwars door de autonome republiek Buryatia met een bijzondere
vegetatie als gevolg van de verre verwijdering van de zee en de
koude adem van de Arctische Oceaan.
Wanneer u uiteindelijk Vladivostok nadert, bent u 7 tijdzones
van Moskou verwijderd. Het is niemand minder dan Lenin zelf
die de treinreizigers begroet na zo'n lange reis. Een enorm
standbeeld van de grote Russische leider siert het plein voor het
station. Met zijn rechterhand gebaart hij in de richting van
Japan. Van oudsher is Vladivostok een van de belangrijkste
steden met een rechtstreekse bootverbinding met Japan. Wij
verblijven 3 nachten in Vladivostok alvorens terug te vliegen
naar Moskou en Amsterdam.
(“Een treincoupé als woonkamer”, Kopie van website van Tiara
Tours)

Woensdag 26 december 2007
Tweede kerstdag 2007. Rare dagen zo midden in de week. Maar druk genoeg met
de voorbereiding van de treinreis. Hier droom ik al 10 jaar van om dit ooit eens te
gaan doen, maar het is er nooit van gekomen. De Trans Siberië Express, de
treinreis die tot ieders verbeelding moet spreken. Met de trein van Moskou naar de
havenstad Vladivostok, een reis van 9.288 km. En 2 maanden terug begon het weer
te kriebelen van binnen. Vrijgezel, dus wie houd mij tegen dit te doen? En winter.
Want als je met de T.S.E. mee gaat, moet je het wel in de winter doen. Zou het nu
dan toch gaan lukken? Het begint er wel steeds meer op te lijken. Bij Tiara Tours in
Breda al 2 offertes aangevraagt, en ontvangen.

(OFFERTE_1)
Deze offerte had ik eigenlijk aangevraagt vanwege mijn vliegangst. Per trein van
Arnhem naar Vladivostok, en hetzelfde ook weer terug. Maar bij nader inzien word dit
wel een erg grote operatie.

Offerte Trans Siberië Express
Datum:
Naam:
Emailadres:
Reisadviseur:

27 november 2007
Dhr. Halberstadt
guus64@planet.nl
Kerensa de Vaan

Reisschema prijzen per persoon op basis van 2-persoonskamers
Dag 1
Za. 02-02-08 Vertrek Arnhem omstreeks 20.00 uur.
Per rechtstreekse trein naar Moskou.
Verblijf in gescheiden coupés.
Dag 2
Zo. 03-02-08 Verblijf in de trein.
Dag 3
Ma. 04-02-08 Aankomst Moskou omstreeks 10.00
uur en transfer naar de homestay. U
verblijft in Moskou in een homestay op
basis van logies/ontbijt.

Dag 4

Di. 05-02-08

Vrije tijd in Moskou.

Per trein naar Moskou

Basisreissom Trans Siberië
Express met
budgetaccommodatie in
Moskou en Vladivostok

Basilius Kathedraal

In de middag transfer naar het station
voor vertrek van de trein naar
Jekaterinburg.
Mogelijk treinschema:
• 16.20 uur vertrek Moskou trein
#56

Dag 5

Dag 6
Dag 7

Dag 8

Wo. 06-02-08

Onze Tiara Hostess helpt u bij het
inchecken in de trein.
• 20.41 uur aankomst in
Jekaterinburg

Budgetverlenging
Jekaterinburg.

Do. 07-02-08
Vr. 08-02-08

Transfer naar het hotel waar u op basis
van logies/ontbijt verblijft.
Verblijf in Jekaterinburg.
Verblijf in Jekaterinburg.
Late check-out inbegrepen.

Za. 09-02-08

In de avond transfer naar het station
voor het vertrek van de trein naar
Novosibirsk. Mogelijk treinschema:
• 21.04 uur vertrek Jekaterinburg
trein #26
• 18.00 uur aankomst Novosibirsk

Budgetverlenging

Novosibirsk

Dag 9
Zo. 10-02-08
Dag 10 Ma. 11-02-08

Dag 11 Di. 12-02-08

Dag 12 Wo. 13-02-08
Dag 13 Do. 14-02-08

Dag 14 Vr. 15-02-08

Transfer naar Hotel Sibir, verblijf op
basis van logies/ontbijt.
Verblijf in Novosibirsk.
Transfer naar het station voor vertrek
van de trein naar Krasnojarsk. Mogelijk
treinschema:
• 00.01 uur vertrek Novosibirsk trein
#10
• 13.48 uur aankomst Krasnojarsk
Transfer naar het hotel. U verblijft in
Krasnojarsk op basis van
Budgetverlenging
logies/ontbijt.
Krasnojarsk
Verblijf in Krasnojarsk.
Transfer naar het station voor de trein
naar Irkoetsk. Mogelijk treinschema:
• 12.13 uur vertrek Krasnojarsk trein
#2
• 06.45 uur aankomst in Irkoetsk
Budgetverlenging Irkoetsk
Transfer naar Listvianka. Overnachting
in Hotel ‘At the Lake’ in Listvianka aan
het Baikalmeer op basis van
logies/ontbijt.

Dag 15 Za. 16-02-08

Dag 16 Zo. 17-02-08

Dag 17 Ma. 18-02-08
Dag 18 Di. 19-02-08

Dag 19 Wo. 20-02-08
Dag 20 Do. 21-02-08
Dag 21 Vr. 22-02-08

Transfer naar Irkoetsk met bezoek aan
Taltsi, overnachting in Hotel Victory in
Irkoetsk op basis van logies/ontbijt.
Transfer naar het station voor vertrek
van de trein naar Oelan Oede.
• 07.20 uur vertrek trein #2
• 14.09 uur aankomst in Oelan Oede
Overnachting in een homestay op basis Budgetverlenging Oelan
van logies/ontbijt.
Oede
Verblijf Oelan Oede.
Transfer naar het station voor de trein
naar Vladivostok. Uw treinschema:
• 14.39 uur vertrek Oelan Oede #2
Verblijf in de trein.
Verblijf in de trein.
• 08.03 uur aankomst Vladivostok
Station Vladivostok
Transfer naar de homestay. Verblijf in
een homestay op basis van
logies/ontbijt.

Dag 22 Za. 23-02-08
Dag 23 Zo. 24-02-08
Dag 24 Ma. 25-02-08

Baikalmeer

Verblijf in Vladivostok.
Verblijf in Vladivostok.
Verblijf in Vladivostok. Transfer naar

luchthaven voor de vlucht Vladivostok
– Moskou. Mogelijk vluchtschema:
• 14.00 uur vertrek Vladivostok
XF459
• 16.40 uur aankomst in Moskou
Transfer naar hotel Tourist in Moskou.
Verblijf op basis van logies/ontbijt.
Dag 25 Di. 26-02-08
Transfer naar de luchthaven, vlucht
Moskou – Amsterdam.
Uw vluchtgegevens met KLM:
• 15.50 vertrek Moskou
vluchtnummer KL 904
• 17.20 lokale tijd aankomst
Amsterdam
Hotelnamen en trein- en vluchttijden en –nummers onder voorbehoud.
Bijkomende kosten prijzen per persoon
• Visum Rusland
€ 60,• Calamiteitenfonds
€ 2,50 (eenmalig per boeking)
• Reserveringskosten
€ 20,- (eenmalig per boeking)
• Reisverzekering/Annuleringsverzekering en overige (reis)informatie zie
http://www.tiaratours.nl/reisvoorwaarden.htm
Met vriendelijke groet,
Kerensa de Vaan / Tiara Tours
De voordelen van Tiara Tours op een rij:
• Indien u uw reis boekt binnen 2 weken na de eerste offertedatum, hoeft u geen
reserveringskosten te voldoen!
• Bij boeking van een reis bij Tiara Tours, ontvangt u een exemplaar van het boekje
‘Point it’. Een handig boekje met honderden fotografische afbeeldingen die u het
communiceren met anderstaligen gemakkelijker maakt.

• Wij hebben onze eigen visumdienst in Den Haag, welke alle benodigde visa voor u
kan verzorgen. Houdt er rekening mee dat u uw paspoort ongeveer 6 weken zult moeten
missen. Bij de visumprijzen zijn de afhandelingskosten inbegrepen.
• In Rusland hebben wij ons eigen kantoor en Tiara Hostess. Onze contactpersonen ter
plaatse zijn 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast hebben wij ons eigen noodnummer,
dat ook 24 uur per dag bereikbaar is.
• Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten in diverse plaatsen in het land. Deze helpen
u bij het maken van de juiste keuze en geven u extra informatie omtrent praktische
zaken. U kunt zich hiervoor inschrijven via
http://www.tiaratours.nl/voorlichtingsbijeenkomst.htm.
• Bij uw boekingsbevestiging ontvangt u een lijst met handige tips en adviezen ter
voorbereiding en voor tijdens de reis.

De tweede offerte was nagenoeg hetzelfde als de eerste, met dit verschil dat ik op de
heenweg 3 tussenstops had gepland, en op de terugweg nog eens 3 andere.
Echter, het plan is alweer geweizigt: Ik heb toch maar besloten om te gaan vliegen
wat het een stuk eenvoudiger maakt. Van Amsterdam naar Moskou vliegen. Daar
met de T.S.E. naar Vladivostok. Van Vladivostok via Moskou terug vliegen naar
Amsterdam.
Ik heb de volgende tussenstops gepland: Jekaterinaburg, Novosibirsk, Krasnojarsk
en Irkutsk (aan het Baikal-meer).
Jekaterinaburg ligt 1.814 kilometer ten oosten van Moskou, Novosibirsk op 3.335
kilometer, Krasnojarsk op 4.098 kilometer, en Irkutsk op 5.185 kilometer. En dan de
laatste etappe: Vladivostok op 9.288 kilometer vanaf Moskou.

Vandaag even een bezoekje gebracht aan m’n ouders die het volgens mij ook wel
leuk vinden. M’n zuster, die daar ook was, had een rugzak meegenomen, want dat is

waarschijnlijk het makkelijkste. Je hebt dan je handen vrij. Als er een half jaar
geleden iemand tegen mij gezegt zou hebben dat ik ooit nog eens met een rugzak
zou lopen, had ik hem/haar voor gek verklaard haha!

Vrijdag 28 december 2007
Als ik savonds thuis kom van m’n werk, vind ik offerte-3 in m’n e-mail. Dat hebben ze
snel gedaan, en netjes. Precies zoals ik de reis wil hebben. Ze adviseren mij echter
om gewoon in een 2-de klas coupé te reizen. Ik dacht namelijk dat de toeslag voor
eerste klas € 300,- zou zijn. Dit blijkt echter een misrekening. Er komt € 300,- per
ticket bij. En aangezien ik vier tussenstops maak, heb ik totaal 5 tickets nodig. Simpel
rekensommetje, waarbij de totale toeslag dus op € 1.500,- uit komt! Dus heb ik de
offerte zoals hij hier onder staat meteen maar bevestigt en geboekt. Niet langer over
nadenken en piekeren, gewoon doen!

Offerte 3 : Trans Siberië Express
Datum:
Naam:
Emailadres:
Reisadviseur:

28 december 2007
Dhr. Halberstadt
guus64@planet.nl
Kerensa de Vaan

Reisschema prijzen per persoon op basis van 2-persoonskamers
Dag 1
Za. 15-03-08 Vlucht Amsterdam – Moskou met KLM.
Uw vluchtschema:
• 09.30 vertrek Amsterdam
vluchtnummer KL 903
• 14.45 lokale tijd aankomst Moskou

Basisreissom Trans Siberië
Express

1-persoonstoeslag Incl.
individuele transfers en 1persoonskamers in Moskou
Aankomst Moskou en transfer naar het en Vladivostok
hotel. U verblijft in Moskou in Hotel
Tourist op basis van logies/ontbijt.
Hotel Tourist

Dag 2

Zo. 16-03-08

Vrije tijd in Moskou.
Basilius Kathedraal
In de middag transfer naar het station
voor vertrek van de trein naar
Jekaterinburg.

Mogelijk treinschema:
• 16.20 uur vertrek Moskou trein
#56
Onze Tiara Hostess helpt u bij het
inchecken in de trein.
Dag 3

Dag 4
Dag 5

Dag 6

Ma. 17-03-08

•

Di. 18-03-08
Wo. 19-03-08

Transfer naar het hotel waar u op basis
van logies/ontbijt verblijft.
Verblijf in Jekaterinburg.
Verblijf in Jekaterinburg.
Late check-out inbegrepen.

Do. 20-03-08

In de avond transfer naar het station
voor het vertrek van de trein naar
Novosibirsk.
Mogelijk treinschema:
• 21.04 uur vertrek Jekaterinburg
trein #26
• 18.00 uur aankomst Novosibirsk

Dag 7

Vr. 21-03-08

Dag 8

Za. 22-03-08

Dag 9
Zo. 23-03-08
Dag 10 Ma. 24-03-08

Dag 11 Di. 25-03-08

Dag 12 Wo. 26-03-08

Dag 13 Do. 27-03-08

20.41 uur aankomst in
Jekaterinburg

Transfer naar Hotel Sibir, verblijf op
basis van logies/ontbijt.
Transfer naar het station voor vertrek
van de trein naar Krasnojarsk.

Budgetverlenging
Jekaterinburg
Incl. 1-persoonstoeslag

Budgetverlenging
Novosibirsk
Incl. 1-persoonstoeslag

Mogelijk treinschema:
• 00.01 uur vertrek Novosibirsk trein
#10
• 13.48 uur aankomst Krasnojarsk
Transfer naar het hotel. U verblijft in
Krasnojarsk op basis van
logies/ontbijt.
Verblijf in Krasnojarsk.
Transfer naar het station voor de trein
naar Irkoetsk. Mogelijk treinschema:
• 12.13 uur vertrek Krasnojarsk trein
#2
• 06.45 uur aankomst in Irkoetsk

Budgetverlenging
Krasnojarsk
Incl. 1-persoonstoeslag

Budgetverlenging Irkoetsk
voor 1 persoon
Transfer naar Listvianka. Overnachting Incl. 1-persoonstoeslag
Baikalmeer
in een homestay in Listvianka aan het
Baikalmeer op basis van logies/ontbijt.

Transfer naar Irkoetsk met bezoek aan
Taltsi, overnachting in een homestay in
Irkoetsk op basis van logies/ontbijt.
Transfer naar het station voor vertrek

Dag 14 Vr. 28-03-08
Dag 15 Za. 29-03-08
Dag 16 Zo. 30-03-08

van de trein naar Vladivostok.
• 07.20 uur vertrek trein #2
Verblijf in de trein.
Verblijf in de trein.
• 08.03 uur aankomst Vladivostok

Station Vladivostok

Transfer naar de homestay. Verblijf in
een homestay op basis van
logies/ontbijt.

Dag 17 Ma. 31-03-08
Dag 18 Di. 01-04-08
Dag 19 Wo. 02-04-08

Verblijf in Vladivostok.
Verblijf in Vladivostok.
Verblijf in Vladivostok. Transfer naar
luchthaven voor de vlucht Vladivostok
– Moskou. Mogelijk vluchtschema:
• 14.00 uur vertrek Vladivostok
XF459
• 16.40 uur aankomst in Moskou

Transfer naar hotel Tourist in Moskou.
Verblijf op basis van logies/ontbijt.
Dag 20 Do. 03-04-08 Transfer naar de luchthaven, vlucht
Moskou – Amsterdam.
Uw vluchtgegevens met KLM:
• 15.50 vertrek Moskou
vluchtnummer KL 904
• 17.20 lokale tijd aankomst
Amsterdam
Hotelnamen en trein- en vluchttijden en –nummers onder voorbehoud.
Bijkomende kosten prijzen per persoon
• Visum Rusland
€ 60,• Calamiteitenfonds
€ 2,50 (eenmalig per boeking)
• Reserveringskosten
€ 20,- (eenmalig per boeking)
• Reisverzekering/Annuleringsverzekering en overige (reis)informatie zie
http://www.tiaratours.nl/reisvoorwaarden.htm
Met vriendelijke groet,
Kerensa de Vaan / Tiara Tours

Vrijdag 04 januari 2008
Als ik weer thuis kom van m’n werk, ligt er bij de post een grote enveloppe van Tiara
Tours. De andere post kan wel even wachten tot sintjuttemus, maar deze moet open
zodra ik m’n jas uit heb gedaan. En jawel, de boeking is bevestigt. En daar zat ik
natuurlijk op te wachten. Gemakshalve hebben zij meteen de faktuur erbij gedaan
(haha).

Zaterdag 05 januari 2008
Even met Janna de Waal gepraat, een goede vriendin. Zij werkt in “De Zaanse
Schans” (hoop dat ik het goed spel) in een souvenierwinkel. Ik wil van die hele kleine
klompjes meenemen. Neemt weinig ruimte in beslag. En zij zou kijken voor nog meer
snuisterijen, dus even afwachten.

Donderdag 10 januari 2008
Onderweg eens rustig na zitten denken (tijd genoeg natuurlijk!) wat ik allemaal nog
aan moet schaffen, en hier een boodschappenlijstje (net wat voor mij haha) van
gemaakt. Valt eigenlijk best wel mee. Veel kleine dingetjes zoals: papieren
zakdoekjes, camping-bestek, koffielepeltje, oploskoffie, Cup-a-Soup en nog wat van
die dingetjes. Joh, en de rest koop je gewoon bij de plaatselijke bevolking in een
kiosk op het station als de trein weer ergens stopt. Of dacht je dat ze daar niets
hadden? Vergeet het maar. De mensen hebben daar alles om van te leven, behalve
luxe. En dat maakt het in mijn ogen zo mooi om daar weer eens te kijken.

Zaterdag 2 februari 2008
De voorbereidingen beginnen gestalte te krijgen. De reis is betaald. M’n paspoort
onderhand opgestuurd voor de visumaanvraag, en alweer terug gekregen! En
vanochtend weer dingetjes gekocht, scheerschuim en -mesjes, tandpasta,
deodorant. Alles in mini-verpakking. Lekker handig, neemt niet te veel ruimte in
beslag. En natuurlijk een toilettasje. Een schoolschriftje bij de Hema om m’n dagboek
van de reis bij te houden. Een paar weken terug al stevige (Catterpilar) schoenen
gekocht, want om nou op m’n vertrouwde zweedse klompjes te gaan is misschien
niet zo’n goed idee. En een nieuw (Jack Wolfskin) windjack. Daar moet nog even iets
aan versleuteld worden: op de achterkant word een embleem geborduurd.

Zelf bedacht en getekend. Beetje simpel misschien, maar het gaat er om dat
iedereen kan zien dat het een trein is. Toch?
Om dit te borduren heb ik (via m’n moeder) een atellier gevonden in Purmerend die
dit kunnen doen. Heb al gesproken met deze mensen, en zij laten alvast het
borduurprogramma maken. Alleen over de juiste kleuren moet ik het nog even
hebben met ze. Tevens heb ik een paar weken terug ook al 2 geheugenkaarten voor
de fotocamera gekocht van 4 Gb. Van Hans Mul kan ik de zijne, ook van 4 Gb, lenen.
Daardoor kom ik op zo’n 4.500 foto’s uit. Zou het genoeg zijn? Mezelf kennende,
twijfel ik er aan. Dus neem ik ook maar geheugensticks mee. Kan ik misschien in een
hotel de kaarten op een computer overzetten op de sticks. Beter mee verlegen
als…… Precies, en ze nemen geen ruimte of gewicht in beslag. Een extra kaart van
Rusland voor onderweg. De eerste hangt thuis aan de muur met de route geheel
uitgetekend. Nu nog een andere tas kopen voor de camera, want deze is niet
praktisch. Verder nog wat kleine dingetjes, maar er begint nu aardig kleur aan te
komen.

Station Krasnojarsk

Zaterdag 9 februari 2008
Ik heb afgelopen week even getelefoneerd met Christine Design in Purmerend. Zij
hebben inmiddels het borduurprogramma laten maken. Dus maandag breng ik m’n
jas even weg, dan is die ruim op tijd klaar. Tevens moet ik bij haar nog even de juiste
kleuren garen uitzoeken voor het borduren.

Zaterdag 23 februari 2008
Ik heb die maandag (11/02) m’n jas weggebracht naar Christine in Purmerend,
vriendelijke mensen. http://www.christinedesign.nl/ Samen hebben we de kleuren
garen uitgezocht. Woensdag was de jas al klaar, en heeft m’n vader hem opgehaald.
Dus vrijdag was ik reuze benieuwd naar het resultaat.

En tussendoor kwam er nog een nieuwtje: ander werk. En wel bij Wemmers in
Bleskensgraaf.

http://www.wemmers.nl/?pagina=849
Hier ga ik weer ver weg rijden, weekenden en van hot naar her.
Dus een leuk vooruitzicht, want ik had al langere tijd zin om weer zoiets te gaan
doen. Ik begin hier op 28 april.

Zaterdag 1 maart 2008
Afgelopen week de reispapieren per post ontvangen van Tiara Tours. Vouchers voor
hotels en treintickets, en een e-ticket waarmee je via internet kunt inchecken voor de
vlucht. Nog nooit van gehoord, dus even kijken hoe dat werkt.

Zondag 2 maart 2008
Even uitgeslapen, maar niet te lang, want ik had nog best wat te doen. Gisteren zijn
alle buren geweest, hapje en drankje, bere gezellig! Ze kwamen allemaal met
kadootjes aanzetten, net of ik jarig was haha. Maar ik respecteer het wel dat de
mensen op de een of andere manier met mij mee leven. Ik zie het als een uitstapje,
maar volgens mij denkt iedereen dat ik een wereldreis ga maken of zo.

Vandaag even bij m’n maat Hans Mul geweest. Wij hebben vorig jaar samen een
hele mooie fotoscanner gekocht. Die staat op dit moment bij z’n moeder in Ouderkerk
a/d Amstel. Ik moest even papieren voor de reis scannen. Dus daar zijn wij even
naartoe gereden. Onder het motto van “Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers”
heb ik dit even bij m’n ouders op de computer gezet, en tevens gemaild naar m’n
broer en zuster. Ik kwam er tijdens het scannen bij Hans zijn moeder achter dat ik

één voucher mis: en wel van Krasnojarsk naar Irkutsk. Dus daar zal ik morgen even
over bellen met het reisburo. Geen paniek, want dat komt wel goed. Nog 13
dagen…………..

Zaterdag 8 maart 2008
Afgelopen maandag even gebeld met het reisburo i.v.m. de ontbrekende voucher. Ik
werd te woord gestaan door een vriendelijke dame. Het klopte inderdaad dat deze er
niet bij zat. Zij beloofde mij dit z.s.m. te regelen. En inderdaad lag hij toen ik thuis
kwam bij de post, dus probleem opgelost.
En aankomende week nog 2 dagen werken! Jippie!

Woensdag 12 maart 2008
M’n eerste dag vakantie. Lekker hoor, alhoewel ik gisterenavond evengoed (het kan
geloof ik niet anders) laat thuis was. Net weer even op internet zitten googlen en een
site gevonden over het weer in Rusland
http://www.wunderground.com/global/RS.html
Nu nog 3 dagen en nachten de tijd om kleine dingetjes te doen.

Vrijdag 14 maart 2008

Het moet nog even tot mij doordringen, maar morgen om deze tijd (het is 11u30)
hang ik ergens in de lucht tussen Amsterdam en Moskou. Heb via internet al
ingecheckt en boardingcard geprint. De techniek staat voor niets tegenwoordig. En
dan gaat de grote reis beginnen. De reis waar ik al zo veel jaren van heb gedroomt.
Een levenswens gaat eindelijk in vervulling. De langste treinreis ter wereld, door één
en hetzelfde land. 9288 kilometer. M’n rugzak (geleend van mijn lieve zusje) staat
klaar: 2 spijkerbroeken, 10 paar sokken, 10 onderbroeken, 10 T-shirts, 5
overhemden, 1 washandje, 1 handdoek, toilet spulletjes, klompjes en lepeltjes (van
Janna), 1 boek van een Russische schrijver van Klaas Soederhuisen die ik moet
laten voorzien van handtekeningen tot Vladivostok aan toe, mes lepel en vork, een
koffiemok, potje Nescafe oploskoffie, zakmes uit m’n militaire dienst tijd, m’n
leesboek “Baghdad Trucker” (verhalen van een Engelse vrachtwagenchauffeur die in

en toen was ie
de jaren ’70 naar het Midden-Oosten reed),
hartstikke vol haha. Vanmiddag nog even naar de bank om bestelde Euro’s en
Dollars (in briefjes van 10 en 20) te halen. Makkelijk om te wisselen die kleine
biljetjes, op stations of in hotels. Of ik met m’n kleding uitkom in 20 dagen, ik zie het
wel. Gewoon een paar dagen met 1 onderbroek en 1 paar sokken doen, dan moet
het wel lukken.In de trein is toch geen douche. Even een Franse Douche (zoals wij
dat onderweg noemen): deodorantje en aftershave-je haha. En misschien kan ik het
in een hotelletje even wat kleren laten wassen. Ik zie het allemaal wel. Je moet het
nemen zoals het komt, dan komt het ook allemaal goed. Ben onderweg ook wel wat
gewend door de jaren heen, dus 3 dagen met dezelfde sokken en onderbroek doen
lig ik niet wakker van. En natuurlijk heb ik mijn schoolschriftje en ballpoint bij de hand.
Op aanraden van Ome Jan & Tante Sjaan Westerlaken ook een potlood mee
genomen. Het kan daar misschien erg koud zijn zodat je pen niet meer schrijft, maar
een potlood doet het altijd. Jan & Sjaan: bedankt voor de nuttige tip! Ze mogen m’n
rugzak van mij jatten, maar m’n foto camera en dagboek (zoals ik dat bij ga houden)
haalt niemand onder m’n kussen vandaan.

Tot zover thuis op vrijdag 14 maart 2008. De rest van de reis lezen jullie na
terugkomst
Janna is vanmiddag nog even langs geweest. M’n vader is nog even binnen
geweest. Hij kwam langs om de tijd af te spreken voor morgen. Om 6u00 hier. Dan
naar Schiphol. Wil ik even gezellig op het gemak bakje koffie met ze drinken.

Savonds natuurlijk nog even naar het dorpshuis afscheid nemen van iedereen. Dus
werd het weer laat.

Zaterdag 15 maart (dag 1)
Om 5u00 opgestaan. Eerst maar even koffie, daarna gedouched. Ik ben er klaar
voor, hoewel de spanning nu echt stijgt. Om 6u00 doen pa & ma de deur zelf
open. Stond nog in de badkamer. We gaan. Beneden aan de trap kom ik Gerrit &
Aaf tegen. Zij zijn speciaal vroeg opgestaan om gedag te zeggen. Leuk toch! Op
Schiphol ging het inchecken snel. Op naar de koffie. Dan neem ik afscheid van
m’n ouders.

Schiphol Airport Amsterdam

Ik begin de kriebels te krijgen voor dat vliegen, maar heb mij voorgenomen om
naar buiten te blijven kijken. Achteraf viel het hartstikke mee. Ik vond het zelfs
mooi.
Aankomst Moskou. Ongeveer 1 uur bij de paspoortcontrole gestaan. Het was
een beetje druk. Bij de uitgang staan veel mensen met een naambordje in hun
handen om iemand af te halen. En jawel, er staat ook een meneer met een bordje
van “Tiara Tours”. Are you mister Halberstadt? Yes, antwoord ik. Hij stelt zich
voor als Dmitry. We gaan eerst even iets drinken, want de scheuren staan in m’n
kop. Daarna wissel ik wat geld. En dan naar buiten. Lekker frisse lucht. Dmitry
haalt de auto. Er is veel verkeer.

Moskou Sheremetyevo (Terminal-2)

We doen er een uur over naar het hotel. Vlakbij de Mira Prospect, het verlengde
van de Jaroslavski Prospect aan de noordkant van de stad. In het hotel laat hij
aan mij zien hoe ik met de metro makkelijk naar het centrum kan gaan. Tevens
overhandigt hij alle treintickets. Tot nu toe grote klasse zoals alles geregeld is.
Dmitry laat mij alleen. We hebben morgen om 14u45 afgesproken. Hij brengt
mij dan naar het treinstation, +/- 20 minuten rijden vanaf het hotel.

Restaurant (Hotel Tourist Moskou)

Nu eerst naar het restaurant, want ik rammel van de honger. Biefstukje, friet,
salade en natuurlijk een vino’tje. Smaakte prima. Nog even m’n reiswekkertje 2
uur vooruit zetten. De eerste dag is goed geslaagt.

Zondag 16 maart (dag 2)
Om 8u00 opgestaan. Kop onder de kraan en dan ontbijt. Bij nader inzien word
het niks om voor een paar uurtjes naar het centrum te gaan. Het vliegen van
gisteren is toch vermoeiend geweest, dus besluit ik even rustig aan te doen.
Vliegen is voor mij geen alledaagse bezigheid.

Rondje gewandeld. In supermarktje flesjes mineraalwater gekocht. Straks weer
eten in het restaurant. Voor vertrek nog even een douche. Mag de hele dag
gebruik maken van de hotelkamer, dus dat is prettig. Paar foto’s van het hotel
gemaakt. De trein naar Ekaterinaburg vertrekt om 16u20. Dus ook op het station
nog even tijd voor een paar foto’s.
De Russen noemen deze stad op treintickets e.d. nog bij de oude naam:
Sverdlovsk. Tevens worden alle treintijden op stations en tickets aangegeven in
Moskou-tijd. Dit is in verband met de tijdzones in het land het makkelijkste
rekenen. Ekaterinaburg +2, Novosibirsk +3, Krasnojarsk +4, Irkoetsk +5 en
Vladivostok +7 uur Moskou-tijd.
Plaatselijke tijd schrijf ik vanaf nu als PT, Moskou-tijd als MT. Is iets handiger.
Russische Roebel als RUR.
Het is aardig weer buiten, paar graden boven nul en windstil. Volgens Dmitry is
het hier een ongekend zachte winter geweest. Ik heb ondertussen een piwa
geopend, het is 13u00. En een klein wodka’tje gekocht voor onderweg in de
trein. Ik loop altijd op m’n vertrouwde Zweedse klompjes, maar m’n nieuwe
schoenen zijn super.
Precies op de afgesproken tijd is Dmitry er. Hij brengt mij naar het station, helpt
met instappen en geeft nog wat uitleg. Paspoort en ticketcontrole.

Treinstation Moskou

Ik bedank hem en we nemen afscheid. Tijd om buiten op het perron wat foto’s te
maken.

Trein #26 Moskou-Novosibirsk

En dan, precies om 16u20 komt de trein in beweging. Het avontuur is begonnen!
De provodnitsa komt eerst nog een keer langs in de coupé om paspoort en ticket
te controleren. Even daarna deelt zij de lakens uit. Niet de spreekwoordelijke,
maar de echte lakens, schoon beddegoed.
Ik heb een medereiziger in de coupé. Een nette jongeman die vloeiend Engels
spreekt.
We rijden door het centrum, later de buitenwijken van Moskou, om na ongeveer
een uur de stad helemaal te verlaten. Ondertussen probeer ik wat foto’s te maken
van de omgeving: veel bossen, soms afgewisseld door een dorpje of klein stadje.
Dan komt er een serveerster om te vragen wat wij willen eten. Keuze uit vlees of
vis. Ik neem het eerste. Een halfuurtje later word het geserveerd in de coupé.
Bij het avondeten werd door de Provodnitsa tevens een plastic zakje uitgerijkt
met daarin een zeepje, tandenborsteltje, kammetje en tandpasta.

Kammetje, tandenborstel, zeep en tandpasta

De Provodnitsa is zeg maar de stewardes. In iedere wagon bevinden er zich
twee, die om de beurt werken. De coupé ziet er overigens keurig uit en is nog
vrij nieuw. Het eten, niet te veel, smaakt prima. Inclusief cake voor bij de koffie.
Om 18u45 is het hartstikke donker buiten.
Straks zal de trein zijn eerste stop maken in Vladimir, 191 km vanaf Moskou.
Even een frisse neus halen op het perron, want binnen staat de kachel op
levensgevaarlijk.
Buiten flitsen zo nu en dan de lichten van een dorpje voorbij. Verder is het
aardedonker. Wat voel ik mij opeens klein in dit inmens grote land.
Om 19u27 stoppen we op het station van Vladimir. Buiten motregend het. Het
station is schaars verlicht. De natte rails schitterd. Er word een andere
locomotief voor gezet. Terwijl ik buiten een cigaretje rook, leest m’n
coupégenoot op zijn gemak de krant. Langzaam, na 23 minuten te hebben stil
gestaan, verlaten we Vladimir владимир. Tijd: 19u50 MT.
Nergens is buiten nog een lichtje te zien, met uitzondering van een enkele
spoorwegovergang of een in de tegenrichting langsflitsende trein, hier en daar
een huisje midden in de prairy. Maar zo te voelen hebben wij aardig de gang er
in.
Ik heb net (oplos)koffie gehaald bij de “SAMOVAR”. Dit is een heetwaterketel
die bij de provodnitsa staat, op kolen gestookt! Hier kun je dag en nacht heet
water tappen, bijvoorbeeld ook voor thee of oplosmaaltijden (nudels). De
oploskoffie kost bij haar RUR 15,- wat ongeveer overeenkomt met € 0,60.
Tijd: 21u30. M’n coupégenoot stelde zich voor als (ook al) Dmitry. Daar hebben
we een wodka’tje op gedronken. En wat gepraat, gezellig. Leuk om mensen te
ontmoeten.

