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Afdeling Noord-Holland Noord
Beste NVBS Noord‐Holland Noord leden.
In de trein naar de NVBS Zuid‐Limburg om een presentatie “Denscha Japan” te presen‐
teren. Een afspraak die al twee jaar in de pen zat. Op de terugweg zaterdag nog even
langs “Dordt in Stoom”. De spoor‐agenda laat inderdaad weer overal volop activitei‐
ten zien.
Als bestuur hebben we eindelijk aan een volledig programma voor de 2e helft 2022
kunnen werken. We denken weer een aardig interessante mix te hebben geselecteerd.
Het bezoek aan Rien Burs ivm 60 jaar NVBS lidmaatschap resulteerde in een goed
contact. Deze zomer zullen we een eigen professionele DVD van Rien en Marjan
“Stoom in Zimbabwe” laten zien. Naast het jaaroverzicht 2020/2021 dat Jan Noorlander
zal presenteren gaat Huib Binkhorst een 4e bijvangst laten zien.
Ook voor u als NVBS NHN lid is er volop mogelijkheid om mee te doen aan het
programma. Heeft u ideeën voor een programma in 2023 laat het ons weten.
We wensen u een fijne zomer en zien u graag bij het NVBS NHN 2e deel 2022.
Het bestuur, uw voorzitter.
Foto voorpagina: Zondag 22 mei 2022: Hondenkop Donateursrit de Enkelspoor Express.
De 766 groene Hondenkop mat ‘54 maakt een donateursrit deels door Noord‐Holland.
Hondenkop in Hoorn – Foto: Ger Stevens
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Over smalspoor en de Harz
Presentatie: Erik de Jongh

Dinsdag 26 juli 2022
Aanvang 19:30 uur Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam

In deze presentatie “Over smalspoor en de Harz” veel aandacht voor de
smalspoorlijnen in de Harz. Met hier en daar een klein beetje normaalspoor.
Sinds 1978 kom ik in de Harz, toen nog gedeeld in het vrije westen en het afgesloten
oosten. Tot op de dag van vandaag kom ik hier met enige regelmaat terug. Na het
opengaan van de grens tussen Oost en West in 1989 was het voor mij eindelijk
mogelijk om naar de oostelijke Harz te gaan.

Vanuit voornamelijk standplaats Wernigerode bekijken we uitgebreid de HSB vanaf
1990 in alle jaargetijden. Rijden we door de prachtige natuur en komen we veelvul‐
dig op de Brocken. Bezoeken we plaatsen als Quedlinburg, Gernrode en
Wernigerode. Verder vertel ik, een beetje een persoonlijk verhaal, over de recente
geschiedenis van de Harz met de donkere periode van de tweedeling.
We kunnen dan tot de conclusie komen dat er een spoor van verandering door de
Harz is getrokken en niet alleen op smalspoor gebied. Daarom de ondertitel “De
Harz, een spoor van verandering”.
Een uitgebreid en breed programma dus, met vooral veel smalspoor, geen eindelo‐
ze details, niet volledig, maar wel met oog voor natuur, cultuur en geschiedenis.
Zie eventueel ook:
Over smalspoor en de Harz (afd Dordrecht)

Stoom in Zimbabwe
Presentatie: Rien Brus

Dinsdag 16 augustus 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
Het is 1982. Waar vinden we nog stoom? In Zimbabwe. Als gevolg van de oliecrisis
wordt er vanuit Bulawayo, de tweede stad van het land, sinds een paar jaar weer
volop met stoom gereden.
Heel bijzondere stoom. Met Garratts, gelede locomotieven die het op het bochten‐
rijke kaapspoor van 1067 mm uitstekend doen. De Engelse ingenieur Garratt
bedacht zo rond 1900 dat een uit drie delen bestaande loc veel voordelen had. Het
gewicht wordt over een groot aantal assen verdeeld en bogen kunnen makkelijker
doorlopen worden. De Engelse fabriek van Beyer Peacock zag er wel wat in. Na een
moeilijke aanloopperiode
ontdekten ze een afzet‐
markt: zuidelijk Afrika.
Op onze eerste ochtend
op het depot van
Bulawayo is het één
groot stoomfestijn. Locs
worden klaargemaakt
voor de goederentreinen
naar West‐Nicholson en
Plumtree en voor het
omvangrijke rangeer‐
werk rond Bulawayo.

Vroeg in de ochtend is het in de winter in Zimbabwe ‐ het was juli ‐ een geweldige
ervaring om te filmen. Wat een stoom en dan dat prachtige Afrikaanse licht bij zons‐
opgang!
De lijn naar Victoria Falls is misschien nog spectaculairder vanwege de steile hellin‐
gen. We vonden de meest uitgelezen plekjes om de dagelijkse personentrein naar
Victoria Falls en de lange kolentreinen vanuit de reusachtige mijn bij Wankie te fil‐
men.
Op het depot Thomson Junction bij Wankie maakten we echt kennis met de won‐
derwerking van het vroege licht. U zult zien hoe stoom in een soort vloeibaar goud
verandert. Als zo'n kolossale loc dan op z'n dooie gemak vertrekt, gaat er wel wat
door je heen. Het is van een adembenemende schoonheid.
Terug naar Bulawayo. Dave Putnam had een leuke verrassing voor ons in petto. Loc
601 was inmiddels groen en de 419 waren ze aan het blauw verven. Dave had plot‐
seling toestemming gekregen om die locs te verven. Voor de toeristische markt.

Zimbabwe loc 419 Garratt Blauw ‐ Marjan & Rien Brus
Vier dagen lang hebben we die twee locs gevolgd. Vooral de 419 voor de dagelijkse
trein naar Johannesburg was een buitenkansje. Vanaf het depot hebben we kilome‐
terslang op de loc meegereden en gefilmd.
Direct na de oliecrisis had de firma Zeco in Bulawayo van de regering opdracht
gekregen zoveel mogelijk Garratts weer tot leven te wekken. Toen wij er op een dag
filmden werd juist de ketel van het frame gehesen.

150 jaar Transcontinental Railroad
& Union Pacific Big Boy
Presentatie door Frans van Sabben

Dinsdag 13 september 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
Ruim 150 jaar geleden werd op 10 mei 1869 de laatste spijker geslagen en was de
eerste Transcontinental Railroad in Amerika een feit. Het was “Done”.

11 mei 2019 150 jaar
Transcontinental
Railroad ceremonie
bij NP Golden Spike
Promontory de CPRR
Jupiter ontmoet de
UPRR 119.
(Foto: Frans van
Sabben.)

Twee maatschappijen CP Central Pacific en UP Union Pacific hebben jaren gestreden
om elke mijl. Wat er in de jaren voor de laatste spijker gebeurde en wat de beteke‐
nis van deze spoorlijn was en nog steeds is, wordt in vogelvlucht verteld.
150 jaar Transcontinental Railroad was voor de Union Pacific ook de reden om de
grootste stoomlok ter wereld ‐ de UP 4014 ‘Big Boy’ ‐ na ruim 60 jaar stilstand weer
op de baan te brengen. Met ‘de Legend’ en de ‘Big Boy’ werd een groots spektakel
opgezet tussen Cheyenne in Wyoming en Ogden in Utah.
Samen met Wil Meulenbelt, Frits Liebregs en Rien Berg hebben we deze twee locs
zien rijden door de Rockey Mountains en over de weidse prairies. Unieke beelden
maken deze avond weer een waar spektakel.
Het ontstaan van de Transcontinental Railroad gevolgd door een live verslag van de
viering van 150 jaar Transcontinental RR in Promontory en de UP 4041& 844 rit van
Cheyenne – Ogden v.v. over meer dan 2 x 800 km zijn onderdeel van deze presenta‐
tie. Unieke beelden maken deze avond weer een waar spektakel.

13 mei 2019
De UP Big Boy bij
vertrek uit Evanston.
Foto: Frans van
Sabben.

De historie van de Benelux-treinen
“Amsterdam – Brussel”
Presentatie: Cock Koelewijn

Dinsdag 4 oktober 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
Al meer dan zeventig jaar is er een directe verbinding met doorgaande elektrische
treinen van Amsterdam naar Brussel.

Onder de titel “Amsterdam – Brussel” verzorgt Cock Koelewijn een presentatie over
de historie van de Benelux‐treinen in de periode 1937 ‐ 2019.
De presentatie begint bij de voorbereidingen voor en na de Tweede Wereldoorlog,
gaat verder over de opening van de Benelux‐verbinding in 1957 met de Hondekop‐
treinstellen, de groei in de jaren '60, de komst van de eerste trekduw‐treinen in de
jaren ‘70, het nieuwe materieel in de jaren '80, de Fyra‐verbinding en het vervangen‐
de aanbod via de HSL met de hedendaagse sandwich‐treinen met Traxx‐locomotie‐
ven.
Uitgebreide informatie kunt u vinden in het prachtige boek Amsterdam ‐ Brussel,
dat in 2019 is gepubliceerd door Uquilair.

Jaaroverzicht over 2020 + 2021
Nederland en daarbuiten
Presentatie: Jan Noorlander

Dinsdag 25 oktober 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam

Afgelopen 2 jaar was er geen jaaroverzicht en dat kan natuurlijk niet. We zijn als
bestuur blij, dat Jan Noorlander dit overzicht weer heeft samengesteld en ook wil
presenteren.
Uw foto’s in samenhang met werk van anderen over een niet aflatend onderwerp
Treinen en Trams.
Het dubbele jaaroverzicht zal ook nu weer bestaan uit foto’s met een Nederland tin‐
tje over het spoor in Nederland en daarbuiten. Het zal ook dit jaar weer een zeer
interessante keuze zijn geweest voor deze uitgebreide presentatie.

RailSafari ‐ DE3 plan U passeert VIRM in Castricum
Foto: Jan Noorlander, 9 april 2022

Interrail 1972
Een trein- en tramreis door Europa 50 jaar geleden
Presentatie: John Krijgsman

Dinsdag 15 november 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
In 1972 werd de Interrail‐kaart ingevoerd, waarmee jongeren tot 21 jaar een maand
lang onbeperkt per trein door 21 landen in Europa konden reizen. John Krijgsman
vroeg en kreeg er een van zijn vader als cadeau voor zijn behaalde HBS‐diploma en
vertrok op 12 juli 1972 uit Rotterdam voor een 31 dagen durende treinreis.

In zijn rugzak een nieuwe kleinbeeldcamera en 12 diafilms
à 36 opnamen. Hij reisde door elf landen tussen Finland en
Joegoslavië in een toen nog niet ‘grenzenloos’ Europa en
bezocht 26 tramsteden. Zonder spoorboekje, met de land‐
kaart van Europa in zijn hoofd als leidraad.
50 jaar later volgen we vanavond John op zijn reis van
toen. We zien trein‐ en trammaterieel dat vrijwel allemaal
verdwenen is of een museale bestemming heeft gekre‐
gen. In vijf steden (Flensburg, Hamburg, Kiel, Malmö,
Turku) is het trambedrijf sindsdien opgeheven. Maar ook
zien we treinen en trams die toen net nieuw waren.
Enkele daarvan rijden vandaag de dag nog steeds.

Wien Fr.Engelsplatz, emr 88
type B met bw type b (bijge‐
naamd Zischer, wegens de pneu‐
matische schuifdeuren), lijn 11
naar Stadlauer Brücke, 29 juli
1972 ©JKrijgsman

Stoomtractie was er 50 jaar geleden al bijna niet meer, maar toch kreeg John nog
enkele stoomlocs voor de lens. Ook houten spoorwegrijtuigen en vooroorlogse
trams komen op het scherm.
Naast zo’n 260 gescande dia’s zijn er de verhalen over die 10.000 kilometer lange
treinreis door Europa.
John brengt een presentatie met prachtige beelden van 50 jaar geleden, uit tal van
landen, uit meestal vervlogen tijden, maar met een indrukwekkende historische
impressie.
Dieselloc MZ 14 18 ‐
Deense staatsspoor‐
wegen DSB ‐ Goederen‐
trein door het station
van Fredericia, 22 juli
1972 ©JKrijgsman

Bijvangst#4
Presentatie: Huib. Binkhorst

Dinsdag 6 december 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
Het is al enige tijd geleden dat Huib. voor het laatst voor het voetlicht stond met
Bijvangst #3. Als bestuur NHN hebben we Huib. gevraagd: “Gaat de serie nog ver‐
der”?
Huib. gaat zeker door, maar vanwege de verhuizing is het programma nog niet hele‐
maal bekend. Maar het zal zeker een scala van historische beelden worden uit het
Nederlandse verleden van de vorige eeuw.
Was aflevering #3 nog de jaren tachtig en in oude kleuren, het wordt wel steeds
geler. Maar ook nu komen inmiddels uit de normale dienst verdwenen materieels‐
oorten aan het licht.
Het is niet uitgesloten dat er door dit typische treinenprogramma af en toe toch
ook een tram langs spoort. Al was het maar om te begrijpen waarom de presenta‐
tor nu juist op dat moment op die plek toch weer de camera richtte op het groot‐
spoor.
Voor aflevering #4 houden we de details nog even onder ons tot de echte uitnodi‐
ging, maar we verwachten weer een ruime vangst zeer bijzondere (bij)zaken.

Strassenbahn in
Wirtschaftswunderland
Presentatie: Marco Moerland

Dinsdag 20 december 2022
19:30 uur. Zaal open 19:00 uur
De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
Kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog keerde de tram terug in het verwoeste
Duitsland. Terwijl de steden nog in puin lagen, tingelden de trams alweer door de
straten. In een fascinerend hoog tempo herstelde de in 1949 opgerichte Duitse
Bondsrepubliek zich van de oorlogsschade. Gelijktijdig met de toenemende wel‐
vaart verdween de tram uit de kleinere steden. In dezelfde periode vervingen bus‐
diensten de elektrische streektrams op de interlokale verbindingen.
In de Jaren van het Wirtschaftswunder reizen we aan de hand van zwartwitbeelden
van Flensburg in het noorden naar Freiburg en Lörrach aan de Zwitserse grens. We
bezoeken bekende maar ook bijna vergeten trambedrijven. Herstelde oude tweeas‐
sers, op dat moment nieuwe KSW‐ en Aufbau‐trams maar ook de eerste moderne
Grossraum‐ en gelede wagens zorgen voor een aangename variatie in het tramland‐
schap.

Als alles lukt: Data voor 1e helft 2023, alle dagen zijn dinsdag: 10 jan, 31 jan,
21 feb, 21 mrt, 4 apr, 25 apr, 16 mei, 6 jun, 27 jun.

NVBS ‐ Mensen met passie voor spoor!
De NVBS is een vereniging van en voor spoor‐ en trambelangstellenden:
Mensen met passie voor spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen organi‐
seren veelal maandelijks interessante presentaties door boeiende spre‐
kers. Elke maand verschijnt het fraai geïllustreerde blad ‘Op de Rails’ en
op de website www.nvbs.com staat actuele informatie over de activitei‐
ten van de vereniging.
Regelmatig worden excursies en buitenlandse reizen georganiseerd. De
NVBS Winkel heeft een groot assortiment boeken en dvd’s over railver‐
keer. Wie boeken en documentatie zoekt, kan terecht bij de NVBS
Bibliotheek en de enorme collecties foto’s en documenten. De Winkel, de
Bibliotheek en de documentatiecentra zijn gevestigd in ‘NVBS Centraal’,
een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorhobbyisten in het stationsge‐
bouw van Amersfoort, Stationsplein 47, met uitzicht op het spoor.

