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De NVBS is een vereniging van en voor spoor- en trambelangstellenden: mensen met passie voor spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen organiseren veelal maandelijks interessante presentaties door boeiende sprekers. Elke maand verschijnt het fraai geïllustreerde blad
‘Op de Rails’ en op de website http://www.nvbs.com staat actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. Regelmatig worden excursies en buitenlandse reizen georganiseerd. De NVBS winkel heeft een groot assortiment boeken en dvd’s over railverkeer. Wie
boeken en documentatie zoekt, kan terecht bij de NVBS bibliotheek en de enorme collecties
foto’s en documenten. De Winkel, de Bibliotheek en het documentatiecentrum zijn gevestigd
in ‘NVBS Centraal’, een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorgeïnteresseerden in het stationsgebouw van Amersfoort, Stationsplein 43, met uitzicht op het spoor. U vindt de locatie
aan de stadszijde van de hoofduitgang, daar links en bij de eerste ingang naar binnen. De
openingstijden vindt u op de website. U bent van harte welkom!

26 januari 2022

Italië en Sicilië door Maarten van der Velde
Vanavond gaan we een bezoek brengen aan Italië. We gaan flink terug in de tijd want de
dia’s die getoond worden zijn gemaakt tussen 1981 en 2011. Naast de FS bezoeken we ook
nog een aantal particuliere bedrijven en we
gaan ook een kijkje nemen op de eilanden
Sicilië en Sardinië.

Een trein van de FNM komt Milano Nord
binnen op 19 augustus 1981. Het stuurstandrijtuig is de B 800-06.

Op 26 september 1998 reed nabij Torremuzza de
E.636.299 van de FS met haar ballasttrein over de
langs de noordkust van Sicilië gelegen lijn van Messina naar Palermo.

23 februari 2022
Sporen door Sachsen door Peter Doove

We nemen een kijkje in Chemnitz met tram, trammuseum en het spoorwegmuseum in Hilbersdorf. In
de buurt van Chemnitz is de Drahtseilbahn Augustusburg. De lijn verbindt het station met het indrukwekkende slot Augustusburg boven op de berg. Van Leipzig zien we een korte impressie. De gemoderniseerde Tatra’s blijven hier tot 2020 rijden. Één weekend per maand stoomt het op de Döllnitzbahn. We reizen achter de karakteristieke IVK locomotieven van Oschatz naar Mügeln en Glossen. En
ten slotte gaan we op 60 cm spoor met de Waldeisenbahn Muskau van Weißwasser Teichstraße naar
Bad Muskau en Kromlau. Het eerste weekend van de maand rijden er stoomlocomotieven. En dan
hebben we al heel wat van Sachsen gezien.

Gemoderniseerde Tatra T4D-M1 op een
regenachtig stationsplein van Leipzig.
Foto Peter Doove, 26 augustus 2014

Saksische IV K DR 99 1574-5, Hartmann 3556/1912
pauzeert te Mügeln. Foto Peter Doove 9 augustus
2009

23 maart 2022

Haagse bluf door Aad de Meij
Als je op internet op zoek gaat naar de betekenis van
Haagse Bluf kom je iets heel lekkers tegen. Namelijk
een zoet toetje wat in feite grotendeels uit lucht bestaat. Het hoofdgerecht voor vanavond is geen gebakken lucht maar een luchtige chronologie over het stedelijk vervoer in en om de Residentie gedurende de afgelopen 55 jaar, met de nadruk op alles wat er in deze
periode veranderd of verdwenen is. Te zien zijn onder
andere: de echte allerlaatste inzet van de 800’en in de
normale passagiersdienst; sloop (lees verbranding) van
de laatste bijwagens op ’s Gravenmade; inzet, afscheidsritten en
sloop van
de PCC’s;
de komst, de inzet en de afvoer van de eerste GTL8-trams;
trams uit Rotterdam en Amsterdam te gast in Den Haag
voor proefnemingen; Haagse PCC’s in Rotterdam, Amsterdam en zelfs in Brussel; trams uit Hannover in dienst bij de
HTM; trams in bijzondere beschilderingen en proefkleuren;
sneeuwpret met 2-assige pekeltrams; enkele flinke aanrijdingen; de jubileumparade ter gelegenheid van 125 jaar
tram met inzet van stoomloc Ooievaar; de manifestatie
“Retourtje Leiden” ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar
geleden de laatste tramlijn Den Haag-Leiden opgeheven
werd; opgeheven tramtrajecten en natuurlijk de “toen en
thans”-plaatjes waarop soms ook een enkele autobus figureert.

20 april 2022
Finlandia door Sjoerd Bekhof
Deze keer richt Sjoerd Bekhof de focus op Finland, dat hij in 2017 en 2019 bezocht. In
2017 lag de nadruk op de reis door Finland. Het land van de duizend meren, de scheppingen van Jean Sibelius, met het beroemde Finlandia, het serviesgoed van Arabia, de
telefoontjes van Nokia, maar ook van breedspoor en alleenheerschappij van de Finse
Staatsspoorwegen VR. Helsinki (Helsingfors) is niet alleen de hoofdstad van het land
maar ook het middelpunt van het spoorwegnet. Dit strekt zich uit naar het oosten met
vier verbindingen met het naburige Rusland en naar het noorden tot de plaatsen Kemijärvi en Kolari. Beide eindpunten liggen boven de Poolcirkel en worden met nachttreinen uit Helsinki bediend. In de zomer dagelijks, in de winter enkele keren per week. De
westkant van Finland ligt grotendeels aan de Botnische Golf. Daarover wordt de verbinding met de Zweedse hoofdstad Stockholm met schepen onderhouden. De spoorverbinding met Zweden
bestaat uit gemengd spoor tussen Tornio en Haparanda aan de Zweedse kant. De normaalsporige verbinding is al jaren buiten gebruik. Reizigersvervoer tussen deze plaatsen is er niet meer. De lading van de
op breedspoor rijdende goederentreinen wordt in Haparanda overgeslagen op normaalsporig materieel.
Rond Helsinki is intensief voorstadsverkeer, waar
voornamelijk nieuw materieel van Stadler rijdt. Bijzonder zijn de treinen naar de Russische steden. De
2 augustus 2017 Helsinki C
Allegro treinstellen naar Sint Petersburg en de nachttrein naar
Foto: Sjoerd Bekhof
Moskou. De spoorwegen zijn er probleemloos te fotograferen.

April / mei 2022

Spoor-zoek-wandeling Deventer Industriespoor met Arno Dijkhof

Op een zaterdag in april of
mei hopen we een wandeling te maken langs de overblijfselen van het voormalige
Deventer Industriespoor. De
route zal ongeveer 6 km.
bedragen. Met deskundige
uitleg van Arno Dijkhof, auteur van het boek “Deventer
Industriespoor 1925 –
2003”. Naar verwachting zal
de tocht in totaal ongeveer 3
uur duren met halverwege
een pauze.
Definitieve datum wordt na
het nieuwe jaar bekend gemaakt.

25 mei 2022
Railvervoer in Londen door Kees Bijl
Wanneer wij aan de ‘Ondergrondse’ denken gaan de gedachten vaak naar Londen uit. Een
imposant en uitgebreid netwerk dat de buitenwijken met het centrum verbindt.
Net als Parijs en Berlijn kent Londen grote
stations waar lange afstandstreinen stoppen rond het centrum.
Daar is een groot aanbod van diverse regionale verbindingen.
Het vervoersaanbod kan net de stijgende
vervoersvraag aan. Voortdurend wordt er
uitgebouwd en vernieuwd.
Naast de ‘Ondergrondse’, kijken wij naar
het regionale vervoer en niet te vergeten
de tram in Zuid Londen.
Er zijn momenten van terug in de tijd en
typische dingen die wij zo niet kennen. Een
boeiende avond die u eigenlijk niet mag
missen.

31 augustus 2022

De Gooise Stoomtram Maatschappij door Gerrit Barendregt
Op reis met de Gooische van Amsterdam
naar Het Gooi.
Een indruk over dit bekende trambedrijf.

21 september 2022
5 Landentocht per Pullman door Bert van der Kruk

Het Zwitserse reisbureau Intraflug was in de jaren zeventig eigenaar van enkele Pullman rijtuigen waarmee exclusieve treinreizen voor spoorwegliefhebbers werden gemaakt. Uniek en legendarisch was de 11-daagse, 3200
kilometer lange rondreis door 4 Oostbloklanden (met als
begin- en eindpunt het Oostenrijkse Wenen), met een
trein bestaande uit 2 Pullman- en 2 Mitropa restauratierijtuigen. Via Hongarije en Tsjechoslowakije ging het naar
Polen waar destijds een streng fotografeerverbod gold,
maar waar nu ineens alles mogelijk bleek en de vele loktypen dit land tot het hoogtepunt van de reis maakte. Ook
een korte blik op enkele trambedrijven in de steden waar
overnacht werd, ontbreekt niet in het programma, zoals
o.a. in de steden Wenen, Boedapest, Kosice, Lodz, Poznan, Stettin en Dresden. Met 120 à 130 km/h zorgden de
BR 01 en 03 in de DDR voor een belevenis en ervaring
van de glansrijke sneltreinjaren van weleer. Wederom via
Tsjechoslowakije, waar de blauwe papegaai een hoofdrol
speelde, werd Oostenrijk weer bereikt, waar de 55 deelnemers konden terugkijken op een geslaagde en zeer bijzondere reis, waarbij ook enkele smalspoorlijnen werden
bereden en waarvoor in totaal 36 verschillende locomotieven, waaronder 25 stoomloks in actie kwamen.

PKP Ok 22 te Choszczno

CSD 464 te Krizany

26 oktober 2022

Treinreis naar Moermansk en Nikel door Ernst van Gulden
We vervolgen – samen met Ernst van Gulden – de reis van vorig jaar, die voerde door Kaliningrad,
Wit-Rusland en de Baltische staten. Dit keer gaan we geheel in Rusland verder en starten in
Ivangorod, net over de Europese buitengrens bij Narva in Estland. Via Veliki Novgorod en de stad
Sint-Petersburg met haar uitgebreide tramnet, reizen we verder naar het "hoge noorden" van Rusland. Ook maken we een boottocht over de Witte Zee vanuit Kem. Van Moermansk rijden we met de
reguliere trein naar het (inmiddels voormalige) noordelijkste station ter wereld: Nikel (genoemd naar
het daar gewonnen nikkelerts). Behalve de voor de meesten van ons tamelijk exclusieve spoor- en
tramplaatjes, zult u vanavond ook de veel cultuur, natuur en andere opnamen voorgeschoteld krijgen.

Tram 4275 (type LM-33) tijdens een extra
rit rijdt door het mooie Sint Petersburg,
foto Ernst van Gulden

RZhD 2M62-016 is aangekomen op het
station van Nikel rond het middernachtelijk
uur, foto Ernst van Gulden

23 november 2022
Tram en trein in Kroatië door John Krijgsman
John Krijgsman neemt ons mee naar een land dat nog niet bestond toen hij er in 1972 zijn eerste
dia’s maakte. Kroatië was toen nog een van de deelstaten van de federale republiek Joegoslavië. Op
25 juni 1991 verklaarden de Kroaten zich onafhankelijk, waarna een bloedige afscheidingsoorlog volgde. Pas eind 1995 werd de strijd beëindigd en werden de grenzen van Kroatië getrokken zoals ze vandaag de dag nog zijn. Het uiteenvallen van Joegoslavië betekende ook het verdwijnen van de federale
spoorwegmaatschappij. In Kroatië opereert sindsdien de Hrvatske željeznice (HŽ). Het land is in 2013
toegetreden tot de Europese Unie, waarna het spoorwegnet conform Europese richtlijnen is opgeknipt
in verschillende bedrijfsonderdelen en ook opengesteld is voor andere (goederen)vervoerders. De oorlogsschade is inmiddels grotendeels hersteld, maar het land en de spoorwegen zijn nog altijd arm.
Trams rijden nog in twee Kroatische steden: in de hoofdstad Zagreb en in de provincieplaats Osijek.
Dankzij de nalatenschap van ons Rotterdamse NVBS-lid Hans Oerlemans kunnen we ook nog iets zien
van het in 1970 opgeheven trambedrijfje van Dubrovnik.

Op 28 maart 1989 bestaat Joegoslavië nog. Op het Stationsplein in Zagreb trekt een tweeassige motorwagen een vierassige bijwagen. Een in de blauwe huisstijl van de HŽ gestoken dieselloc rangeert in
het station van Split op 11 juli 2014. Foto’s John Krijgsman

21 december 2022

Presentaties van eigen werk door onze bezoekers
Vanavond willen wij de vaste bezoekers van onze bijeenkomsten de gelegenheid geven om
zelf in het kort eigen werk te presenteren. Wij vragen aan hen die iets willen vertonen, dat
te laten weten in oktober of november, via apeldoorn@nvbs.com.

Alle foto’s Aad Griffioen

NVBS–afdeling Apeldoorn
www.nvbs.com/apeldoorn
NVBS-afdeling Apeldoorn
De bijeenkomsten van de NVBS-afdeling Apeldoorn worden gehouden in wijkcentrum Het
“Bolwerk”.
De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:00 uur.
De bijdrage voor de bijeenkomsten bedraagt € 3, ook voor niet NVBS-leden. Zie verder:
www.nvbs.com/apeldoorn
Afdelingsbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Afdelingsmail

:
:
:
:

Lolke Looijenga
0648212569 / 0575-527524
Leo van Engeland 0623206044 / 055-5062267
Steven Hopman 0341-420532
apeldoorn@nvbs.com

Voor informatie omtrent lidmaatschap en het verenigingstijdschrift Op de Rails zie:
www.nvbs.com
Wijkcentrum “Het Bolwerk” bevindt zich direct tegenover het station/ de halte Apeldoorn Osseveld.
Bereikbaarheid met de trein
Aankomst uit Apeldoorn .54 / .24
Aankomst uit Deventer .36 / .06
Na afloop (+/-22:00)
Vertrek richting Deventer om 22:24 naar Almelo.
Vertrek richting Apeldoorn 22:36 (met aansluiting naar Amersfoort
Bereikbaarheid met de auto
Adres: Ravelijn 55 Apeldoorn
Komende uit de richting Voorst na A50 2e weg rechts / vanaf ringweg 1e links (Manserdehof)
1e weg rechts (de Hovenlaan)
1e weg links (Fortlaan)
1e weg links (Woudhuizerallee)
1e weg rechts (het Ravelijn)
U rijdt dan de parkeerplaats op, de ingang van het Bolwerk bevindt zich aan kant van het station
Apeldoorn Osseveld

Station/halte Apeldoorn Osseveld met daarachter wijkcentrum het Bolwerk

NVBS Actueel
Nog geen abonnee van NVBS Actueel? NVBS Actueel informeert bijna maandelijks over boeiende mensen in de railwereld, nieuws over de NVBS, railreizen en excursies. Daarnaast
krijgt de lezer fototips, ideeën voor vakanties (met railideeën en nog veel meer). Ga naar
http://nvbs-actueel.com/aanmelden/ om u aan te melden.

