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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 de documentatiecentra zijn gevestigd in ‘NVBS
Centraal’, een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorhobbyisten 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. U bent van harte
welkom!

Dinsdag 17 september 2019
Rijtuigen “Plan D”
Presentatie van Peter van der Vlist

Het park stalen rijtuigen was na de oorlog zo uitgedund, dat bij Beijnes en Werkspoor 70
rijtuigen werden besteld, bekend onder de naam “Plan D”. De turquoise rijtuigen gingen dienst
doen achter de in de jaren 50 geleverde nieuwe elektrische locomotieven. De wat oudere NVBSers zullen mooie herinneringen hebben aan deze karakteristieke rijtuigen, waarvan de AB 7709
nog in Het Spoorwegmuseum te zien is.
Foto: Loc “Tommy” met rijtuigen “Plan D” (foto Luud Albers).

Dinsdag 15 oktober 2019
Ballet voor Mens en Machine
Films van Ton Pruissen
Wat is dat nou, heeft Ton de
locomotief ingeruild voor een
stoomboot? Wees maar niet bang,
de enige schepen bij deze filmvoorstelling zijn spoorponten op het
eiland Rügen in de DDR. Het eindstation van de wondermooie smalspoorlijn van Bergen naar Altenkirchen was alleen met een spoorpont te bereiken. Ook in Nederland
begon ooit in Bergen een wondermooie lijn en ook aan deze lijn
brengen we een bezoek. Smalspoor
met een spoorbreedte van 60 cm:
geen speelgoed en o, wat zijn deze
treinen mooi! Ik zal het u laten zien.
Deze filmpresentatie wordt besloten met een Ballet voor Mens en Machine.

Dinsdag 19 november 2019
Spoorwegen op de kaart / 10 jaar NVBS-excursies
Presentatie door Ronald Bokhove
Voor de pauze toont Ronald ons de wisselwerking tussen spoor en
kaart met vele voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met de komst
van de spoorwegen verandert het kaartbeeld: lijnen, emplacementen
en stations krijgen een plek, als onderdeel van de topografie, als
hulpmiddel bij het plannen van een rit of als opwarmertje van een
onvergetelijke reis. Thematische kaarten verbeelden opkomst en
soms ondergang van het spoor en verklaren ruimtelijke verschijnselen, waarin railvervoer een rol speelt. U gaat het vanavond
allemaal zien, want een kaartje zegt meer dan duizend woorden.
Na de pauze kunt u lekker wegzakken als Ronald een visueel
overzicht geeft van 10 jaar NVBS-excursies tussen 2009 en 2019. Hij
heeft als reisleider bij de SNE vele tochten georganiseerd, maar hij
laat ook opnamen zien van excursies, die door zijn collega’s zijn
geleid. Dat betekent beelden uit verre landen als Iran, Zuid-Korea, Taiwan en Syrië. Maar we
blijven ook dichter bij huis als we gaan spoorzoeken in het Westland, op Koninginnedag, de
Rotterdamse haven bezoeken of in de sneeuw naar Stadskanaal zwoegen. Wie weet, zet het u
wel aan om zélfs eens aan een NVBS-excursie deel te nemen. Of behoort u al tot de groeiende
schare enthousiaste deelnemers?

Dinsdag 17 december 2019
Berliner Metamorphosen, deel 2
Presentatie door John Krijgsman
Vanavond het tweede deel van het overzicht van de grote veranderingen, die zich overal in
Berlijn hebben voltrokken door de deling van de stad ten gevolge van de Koude Oorlog en het
weer samensmelten van de stad na de val van De Muur in 1989.
John Krijgsman bezocht Berlijn en
omstreken sinds 1973 meer dan
honderd keer en maakte er zo’n
12.000 dia’s en digitale opnamen van
de stad en het railvervoer. Door de
jaren heen ging hij vaak terug naar
dezelfde plekken om daar keer op
keer de veranderingen vast te leggen.
Aan de hand van deze foto’s met
bijpassende verhalen maken we een
tijdreis van meer dan veertig jaren
door en rond Berlijn, langs en over De
Muur, met (stoom)trein, U-bahn en Sbahn.
Foto: Een REKO-tramstel wordt op 30
april 1984 in de Allee der Kosmonauten in Berlijn Biesdorf ingehaald door een himmelblauer
Trabant. De flats zijn versierd voor de viering van 1 mei, Dag van de Arbeid (foto John
Krijgsman).

Dinsdag 21 januari 2020
Van Eurofima tot RailJet-rijtuigen in Europa 1960-2018
Presentatie door Albert Koch
Treinstellen voeren vandaag de dag de
boventoon in het langeafstands- en
hogesnelheidsverkeer. Toch zijn nog
steeds veel door locomotieven getrokken
rijtuigen op de Europese sporen te zien,
al dan niet met stuurrijtuig om toch
treinstelexploitatie mogelijk te maken.
Sinds een aantal jaren beleven locomotief-rijtuigconcepten zelfs een heropleving, bijvoorbeeld in de vorm van de
Oostenrijkse RailJet. In dit programma
toont Albert Koch de ontwikkeling van
getrokken treinen en rijtuigen van circa
1960 tot nu. Aan de hand van foto’s uit binnen- en vooral buitenland wordt een aantal bekende
rijtuigconcepten nader belicht: de grote serie m-rijtuigen van DB, de Eurofirma-verzamelorder
van midden jaren zeventig en de daaruit afgeleide types en natuurlijk de ICR-rijtuigen van NS.
Er is aandacht voor details, maar natuurlijk ook voor de inzet van de rijtuigen.
Foto: Albert Koch.

Dinsdag 18 februari 2020
ERTMS en beveiliging
PowerPoint-presentatie door Arco Sierts
De spoorwegbeveiliging is in een nieuwe
fase terecht gekomen, waarbij de
bekende seinen langs het spoor langzaam maar zeker plaatsmaken voor
cabinesignalering op basis van ICT.
ERTMS is de Europese standaard om dit
grensoverschrijdend mogelijk te maken.
Door alle moderne technologie dreigt
men soms over het hoofd te zien, waar
het in de kern om gaat: het veilig en
economisch regelen van het treinverkeer.
In 2007 en 2009 publiceerden Arco
Sierts en Jaap van den Top in “Op de
Rails” een artikelenreeks over dit
onderwerp.
In de presentatie van vanavond houdt Arco Sierts een kritische beschouwing over de huidige
stand van zaken rond ERTMS, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de praktische en
menselijke knelpunten waar men bij grote veranderingen onvermijdelijk tegenaan loopt.
Want niet alleen machinisten zijn mensen: ingenieurs, ongevalsonderzoekers en toezichthouders
zien ook wel eens wat over het hoofd. Dit levert ook een onverwacht nieuw perspectief op de
treinramp bij Harmelen op en wat we hier nu nog van kunnen leren.
Foto: De Betuweroute is een van de eerste Nederlandse spoorlijnen met ERTMS (foto Cock
Koelewijn).

Dinsdag 17 maart 2020
Filmisch Railjournaal 2019
Journaalteam Railtheater Amsterdam
Deze 50e editie van dit gefilmde jaaroverzicht van het Railtheater Amsterdam,
die u vanavond kunt gaan zien, bevat
vele actualiteiten op spoor- en tramgebied bij railbedrijven in binnen- en
buitenland uit de periode 1 december
2018 – 31 december 2019. De inmiddels
bekende opzet, bewegende beelden met
synchroon geluid en live commentaar, zal
ook nu ongetwijfeld wel weer zorgen
voor een afwisselend programma, waarin
alle railbelangstellenden iets van hun
gading kunnen aantreffen. Onderwerpen
zoals onder meer railjubilea, nieuw
materieel, nieuwe/gewijzigde/opgeheven lijnen en andere actualiteiten, zullen weer in chronologische volgorde in beeld komen. U komt toch ook (weer) kijken?
Foto: Innsbruck, Reichenauer Strasse (foto RTA).

Dinsdag 21 april 2020
Vijflandentocht per Pullman
Presentatie 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 elfdaagse
3200 kilometer lange rondreis door vier
Oostbloklanden (met als begin- en
eindpunt het Oostenrijkse Wenen) met
een trein bestaande uit twee Pullman- en
twee 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 maakten. Ook een korte blik op enkele trambedrijven in de steden waar overnacht werd, ontbreekt niet in het programma, zoals in de
steden Wenen, Boedapest, Kosice, Lodz, Poznan, Stettin en Dresden.
Met 120 á 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 stoomlocs, in actie kwamen.
Foto: PKP Ok 22 te Choszczno (foto Bert van der Kruk).

Dinsdag 19 mei 2020
Sporen langs de Donau
Presentatie door Jan Willem Oosting
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Na de beelden langs de Rijn en de Moezel volgt nu de Donau. Ook een rivier die eens de grens
was van het Romeinse Rijk. Maar evenals bij de Rijn gebruikten de Romeinen de rivier ook als
vaarroute.
Nu vormt de Donau nog steeds een vaarweg vanuit Duitsland naar Constanta in Roemenië.
Tussen verschillende landen is de rivier tevens de grens. We volgen de loop vanuit het Zwarte
Woud tot aan de Zwarte Zee via grote steden en kleine dorpen. Daar zien we behalve enkele
schepen vooral oude en nieuwe treinen en trams van de landen die we passeren.

Foto: Boedapest, brug over de Donau (foto Jan Willem Oosting).

Mailinglijst NVBS-afdeling ’t Gooi
Als u per email op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws en activiteiten van
de NVBS-afdeling ‘t Gooi, geeft u dan uw e-mailadres door aan het bestuur via:
gooi@nvbs.com

NS 20, de Kameel in Amsterdam Centraal (foto: R.T.A.)

Programmawijzigingen
Raadpleeg regelmatig www.nvbs.com/gooi; hierop vindt u altijd het meest actuele
programma van de NVBS-afdeling ‘t Gooi. Eventuele programmawijzigingen worden
hier en in het NVBS-maandblad ‘Op de Rails’ bij de ‘Agenda’ vermeld.
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Bijeenkomsten
Op de maandelijkse bijeenkomsten is iedereen welkom: leden en niet-leden, jong en oud! Ze worden
gehouden in Wijkcentrum “Lopes Dias” aan de Lopes Diaslaan 213, 1222 VE Hilversum. Er is een
gratis parkeerterrein en in de buurt kunt u ook gratis parkeren. De zaal is op de begane grond. De
voorstelling begint om 19.45 uur, maar vanaf 19.15 uur is de zaal open. Er is een pauze rond 21.00 uur en
we eindigen niet later dan 22.30 uur. De entree bedraagt € 2,50.
Bereikbaarheid vanaf station Hilversum Media Park, uitgang Noorderweg. Recht tegenover het station
is de Stephensonlaan, die loopt u uit, dan linksaf de Laan 1940 – 1945 in, rechtdoor tot aan het bordje
Lopes Diaslaan, daar rechtsaf en dan ziet u meteen aan de rechterkant de parkeerplaats en – wat
achteraf – het gebouw al liggen. Op de route zitten overal de straatnaambordjes (duidelijk te lezen) aan de
palen vast. De looproute is ongeveer 10 minuten. Vanaf station Hilversum rijdt er een bus, lijn 2 naar
halte Lopes Dias. Auto: vanaf de A1 afrit 9, richting Hilversum. Gebruik uw TomTom!

