
 

 

Zeer geslaagde reis naar Liverpool met bezoek aan de 

voetbalwedstrijd Everton – Southampton 

 

Van 16 t/m 18 april is een groot deel (40 personen) van de Businessclubleden naar 

Liverpool geweest voor een zeer geslaagd weekend.  

De reis met de bus naar Schiphol ging nog redelijk goed maar op Schiphol stond één 

persoon bij de douane met het paspoort van zijn vrouw (veel gehoorde opmerking 

was dan ook dat hij zelfs bij dit reisje zijn vrouw niet kon missen). Hierdoor heeft hij 

de vlucht gemist en is een vlucht later via diverse omzwervingen toch nog 

aangekomen bij Goodison Park waar de rest al zat te ‘genieten’ van de wedstrijd. Na 

de wedstrijd met z’n allen naar de pub waar de koffer van de ongelukkige stond 

omdat deze niet het stadion in mocht. Een paar pints gedronken en met de bus terug 

naar het hotel om even op te frissen. Aangezien er geen trappenhuis was en maar 

één lift duurde het even voordat iedereen in vol ornaat beneden was voor vertrek 

naar het restaurant. Met z’n allen lekker gegeten in een restaurant met een formule 

die de ietwat ouderen onder ons herkenden als die van de Picador in Bergharen. Veel 

vlees werd met zwaarden aan tafel geserveerd en de keuze was reuze, evenals de 

gezelligheid. Hierna is eenieder zijn eigen weg gegaan en de diverse groepjes zijn 

elkaar regelmatig tegengekomen in het bruisende nachtleven van Liverpool.  

De zondag werd gestart met een wandeling naar Albert Dock waar ieder een rondje 

heeft gelopen om te zien wat er van de oude haven gemaakt is. De groep werd in 

tweeën gesplitst waarna één groep het Beatlesmuseum in gegaan is en de andere 

groep een tour met een TukTuk door Liverpool heeft gemaakt. Hierbij was ook één 

TukTuk uitgerust met een karaoke-set waardoor er, na zo’n beetje alle Beatles-hits,  

ook nog het ‘Al mot ik krupe’ door de straten van Liverpool schalde. Al met al een 

gezellige middag waarna er wederom gezamenlijk gegeten is en uiteraard het 

nachtleven weer is vereerd met een bezoek.  

De maandag stond uiteraard in het teken van de terugreis maar in de ochtend werd 

toch nog even tijd gevonden om Anfield (het stadion van FC Liverpool) te bezichtigen. 

Vervolgens naar het vliegveld en na de vlucht met de bus naar Wijchen. Om 21.30 uur 

aankomst in Wijchen waar de vrouwen weer in de armen gevallen konden worden, 

waarbij één persoon hier toch een bijzonder gevoel bij had… 

 

Volgend jaar gaan we een soortgelijke reis weer organiseren!! 


