
Thema 2 – Op reis 
 
Hoe werkt dat precies, reizen met de trein? 
 
Thuis 
Voordat je op reis gaat, moet je je reis voorbereiden. Dat  
begint meestal thuis. Veel mensen kijken op internet hoe  
ze precies moeten reizen. Vaak gebruiken ze de website van 
de NS. Daar kun je uitzoeken welke trein je moet hebben 
met de Reisplanner.  
Je vult het station in waar je vertrekt, en het station waar je 
aan wilt komen. Je vult ook in hoe laat je wilt vertrekken of 
aankomen. Na één klik vertelt de reisplanner precies welke 
trein je moet hebben. 
Weet je niet precies welk station je moet hebben? Dan kun 
je ook je huisadres invullen en/of het adres van je 
bestemming.  
 
Naar het station 
Meestal weet je wel hoe je in je eigen woonplaats bij het 
station moet komen. Als je dat niet weet, vertelt de 
reisplan- 
ner dat ook. Dan moet je invullen hoe je ernaartoe wilt: 
lopend, met de fiets, met de auto of bijvoorbeeld met de 
bus. De reisplanner vertelt precies welke route je moet 
nemen, of bij welke bushalte je moet opstappen. 
 
Kaartjes 
De trein is niet gratis. Je zult een vervoerbewijs moeten 
kopen, ofwel een kaartje. Dat kan van tevoren, via internet, maar het kan ook op het station. 
Daar vind je de kaartjesautomaat. Je kunt je kaartje ook kopen aan het loket. Er zijn 
verschillende soorten kaartjes, zoals 
• enkele reis – dit kaartje is geldig voor één treinreis. De 

prijs hangt af van de afstand. Een langere reis is duurder  
dan een korte. 

• retour – dit kaartje is geldig voor de reis heen en terug 
• railrunner – kaartje voor kinderen van 4 t/m 11. Als er   

een volwassene bij je is, kun je met dit kaartje overal 
naartoe, voor één prijs: € 2,50. Kinderen t/m 3 jaar              
reizen gratis. 

Er zijn nog veel meer kaartjes. Voor een huisdier 
bijvoorbeeld, of voor de fiets. Er zijn ook kaartjes waarmee je de hele dag door het hele land 
kan reizen. Dat heet een  
dagkaart. 
 
Mensen die vaak dezelfde reis moeten maken, bijvoorbeeld  
naar hun werk, kunnen ook kiezen voor een abonnement   
Dan hoeven ze niet elke dag opnieuw een kaartje te kopen. 
Er zijn heel veel verschillende abonnementen. Wil je meer   
weten over de soorten kaartjes die je kunt krijgen? Kijk dan 
eens op http://www.ns.nl/reizigers/producten.                                     
 
 
 
 
 

Papieren vervoersbewijs 

Abonnement 

Kaartjesautomaat 

http://www.ns.nl/reisinformatie
http://www.ns.nl/reizigers/producten


OV-chipkaart 
Als je al die verschillende kaartjes te ingewikkeld vindt, kun je ook een OV-chipkaart nemen. 
Dat is één kaart voor trein, bus, tram en metro. Met de OV-chipkaart hoef je nooit meer 
kaartjes te kopen. Je hoeft hem alleen maar voor een apparaatje te houden als je instapt. Dat 
heet inchecken. Als je uitstapt doe je hetzelfde: uitchecken.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

OV-chipkaart      In- en uitchecken 
 
 
1e en 2e klas 
Bij de meeste kaartjes kun je kiezen tussen 1e en 2e klas. Kaartjes voor de 1e klas zijn iets 
duurder. Je hebt daar meer ruimte en de stoelen zijn breder. Vaak is het er ook iets rustiger. 
Mensen kiezen vaak de 1e klas als ze rustig willen lezen of werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo kun je zien waar de 1e klas zit en waar de 2e. 
 
Kaartcontrole 
In de trein kan iemand langskomen die je kaartje wil zien. Dat is de conducteur. Hij of zij 
bekijkt of je het juiste vervoerbewijs bij je hebt. Aan de conducteur kun je ook vragen stellen 
over je reis. Bijvoorbeeld hoe laat de trein aankomt, of wanneer je moet overstappen.  

 
  



Overstappen 
De trein rijdt niet altijd rechtstreeks naar je bestemming. Soms moet 
je halverwege de reis een andere trein nemen. Dat heet 
overstappen. Van tevoren kun je op de reisplanner zien of je moet 
overstappen, en waar. Vaak kondigt de conducteur aan op welk 
station overgestapt kan worden, via de omroepinstallatie in de 
trein. 
 
 
 
 
 
 
 

 Conductrice bij de omroepinstallatie 
 
Bagage 
Veel mensen gebruiken de trein om op vakantie te gaan. Dan hebben ze veel bagage bij zich: 
tassen en koffers. In veel treinen zitten boven de banken bagagerekken. Daar kun je tassen 
en koffers neerleggen. Als er geen bagagerekken zijn, kun je koffers vaak ook kwijt tussen 
de banken. Als je veel bij je hebt, of grote koffers die niet in het rek passen, kun je beter in 
het halletje gaan zitten. Dat is de ruimte waar je de trein in komt. Dit wordt ook wel het 
balkon genoemd.  
 
Verloren voorwerpen 
Als de trein op het eindpunt komt, hoor je vaak omroepen: ‘Denkt u bij het uitstappen aan 
uw persoonlijke eigendommen?’ Het lijkt misschien gek, maar mensen laten ontzettend veel 
in de trein liggen. Tassen, paraplu’s, knuffels, telefoons, jassen, ja zelfs laptops. Het meest 
verloren voorwerp is jarenlang de paraplu geweest. Sinds enkele jaren heeft de mobiele 
telefoon de paraplu ingehaald en wordt die nu het vaakst vergeten in de trein.  
Alles wordt netjes bewaard op het station waar het gevonden is. Na vijf dagen wordt het 
doorgestuurd naar Utrecht. Daar worden alle spullen die niet zijn opgehaald bewaard, totdat 
de eigenaar zich meldt. 
 
 


