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Lidmaatschap : € 64,50 per jaar, t/m 24 jaar € 34,- per jaar 

Inclusief maandblad ‘Op de Rails’ 

Lid worden?  http://www.nvbs.com/toon.php?pag=Lid_worden 

   

 

 20% korting met de Miniworld Strippenkaart 

Speciaal voor bezoekers van de NVBS biedt Miniworld een 

strippenkaart aan waarmee u tijdens NVBS-avonden 20% 

korting krijgt in het restaurant. De kaart kost € 10,- en is goed 

voor € 12,- aan consumpties 

 

NVBS-bijeenkomsten tijdens de Corona-pandemie 

De Corona-pandemie had tot gevolg dat wij onze bijeenkoms-
ten sinds maart 2020 in digitale vorm hebben gehouden met 
het (gratis) programma MS Teams; (vrijwel) alle deelnemers 
bleken dit programma makkelijk te kunnen gebruiken. Op het 
moment dat het voorjaarsprogramma hadden samengesteld 
laaide de pandemie weer op. Hierdoor is het onzeker is of, en 
zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden we weer bijeenkomsten in 
Miniworld kunnen houden. 
De keuze tussen een bijeenkomst in Miniworld of een digitale bijeenkomst 
maken we maandelijks, in principe circa twee weken tevoren. We houden bij die 
keuze rekening met de op dat moment geldende Corona-maatregelen en de 
voorkeuren van de presentator en Miniworld. Wij informeren u met onze 
nieuwsbrief, waarin we de programma’s aankondigen. U kunt zich hierop 
abonneren door een mail te sturen aan rotterdam@nvbs.com en daarin uw 
mailadres te vermelden. 
  

mailto:rotterdam@nvbs.com


 

DONDERDAG 20 JANUARI 2022 

TOEN EN THANS 
Beamer- en diapresentatie door Marco Moerland 

 
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vindt dit jaar onder invloed van de 
omstandigheden in aangepaste vorm plaats. De presentatie gaat in ieder geval 
door! Afhankelijk van de mogelijkheden digitaal op afstand of in levenden lijve in 
de zaal van Miniworld. 
We bekijken zoals gebruikelijk digitale foto’s die in het afgelopen jaar gemaakt 
zijn. Door reisbeperkingen zijn er wat meer plaatjes in eigen land gemaakt. 
Tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zien we de nieuwe in Spanje 
gebouwde lagevloertrams. Ook in Amsterdam zijn door CAF gebouwde trams in 
twee kleurstelling voor stadslijnen en voor Amstelveenlijn verschenen. Bij de 
Spoorwegen zijn de Sprinter-treinstellen hun laatste kilometers aan het afleggen. 
In Rotterdam en Den Haag kwamen ondanks beperkende maatregelen toch 
regelmatig museumtrams op straat. Ondanks de reisrestricties komen ook trams 
en smalspoor in Duitsland en Oostenrijk aan bod. In Luxemburg is de nieuwe 
tramlijn doorgetrokken door de binnenstad naar het hoofdstation.  
Van het gebruikelijke programmadeel met klassieke dia’s zien we af. In plaats 
daarvan gaan we aan de hand van prentbriefkaarten en documenten een eeuw 
terug in de tijd. In 1922 bevond de stoomtram in Nederland zich op het 
hoogtepunt. We reizen van Friesland via het centrum naar het westen van 
Nederland en besluiten onze tramtocht in Zuid-Limburg. Laat u verrassen door 
afwisselende beelden van grote en van minder bekende stoomtrambedrijven! 

  

  
Klassiek beeld met het Weense tramstel 
4003+1429 aan het pittoreske eindpunt in 
het wijndorp Grinzing. 

Moderne overstapknoop tussen trein en 
tram in Den Haag Ypenburg. 

  



 

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022 

INTERRAIL 1972: PER TREIN EN TRAM DOOR EUROPA 
Beamerpresentatie door John Krijgsman 

 
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 landkaart van Europa in zijn hoofd als leidraad. 
50 jaar later volgen we John op zijn reis van toen. We zien 
trein- en trammaterieel dat vrijwel allemaal verdwenen is 
of een museale bestemming heeft gekregen. 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. 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. 

 

  
Dieselloc MZ 1418 van de Deense staats-
spoorwegen DSB rijdt met een goederen-
trein door het station van Fredericia. 

Motorwagen type B nr. 88 met bijwagen 
type b als lijn 11 naar Stadlauer Brücke op 
de Fr.Engelsplatz in Wenen. 

  



 

DONDERDAG 17 MAART 2022 

OEKRAÏNE, EEN GROOT TRAMLAND 

Beamerpresentatie door Karel Hoorn 

 
Toen de Oekraïne op 24 augustus 1991 uit het verbond van Socialistische 
Sovjetrepublieken stapte verklaarde het zich onafhankelijk. Op 1 december 1991 
bleek via een referendum 90 % van de bevolking het hiermee eens te zijn. Het 
geharrewar om de koers van het land (pro Russisch of pro westers) deed onlusten 
en een scheuring ontstaan die ook leidde tot bezetting van de Krim door Rusland 
en een oorlog tussen het oosten en het westen van het land. Op tramgebied 
volgde het nog niet onafhankelijke land de Russische lijn met nieuwe Tatra- en 
KTM-wagens. De eerder genoemde oorlog slokt veel geld op zodat vernieuwing 
van baan en materieel op een zacht pitje zijn komen te staan. Alleen de hoofdstad 
Kijiv kreeg nieuwe trams waarvan een aantal eigenlijk voor Moskou bestemd was. 
Overige steden verbouwen hun trams of maken gebruik van goede tweedehands 
Tatra’s. De gehele dienst in Vinnitsa wordt nu met materieel uit Zürich gereden. 
Vanavond beelden uit alle tramsteden zoals ze er halverwege de 90-er jaren 
waren. Na enige tussentijdse bezoeken in een aantal steden krijgt u een volledig 
overzicht van de westelijk van de demarcatielijn gelegen steden gemaakt in de 
zomer van 2017. 
 

 
Het trambedrijf van Odessa zet onder meer gemoderniseerde Tatra-motorwagens in. Op 30 
juni 2017 staat motorwagen 4008 aan het eindpunt Kulikovo Pole. 
 



 

DONDERDAG 21 APRIL 2022 

HET GEALLIEERDE SPOORWEGBEDRIJF 

Beamerpresentatie door Hans Altena 

 
De bevrijding van Europa was niet mogelijk geweest zonder de inzet en het 
materiaal van de Military Railway Services, ofwel de Geallieerde Spoorwegen.  
Na de aanval op Pearl Harbor in 1941 raakte Amerika betrokken bij de Tweede 
Wereldoorlog. Vrijwel direct is men aan de slag gegaan op vele fronten om de 
vijand te keren. De Amerikaanse industrie werd op grote schaal ingeschakeld om 
militaire voertuigen te ontwikkelen en produceren, zo ook spoorwegmaterieel. 
Want men had reeds bedacht was dat de spoorwegen de ruggengraat van alle 
militaire operaties in de diverse gebieden zouden gaan vormen. In 
samenwerking met Engeland werd de productie van M.R.S. materieel vorm 
gegeven. Na de oorlog hadden vele landen behoefte aan spoorwegmaterieel 
waardoor overnames werden gedaan uit de legerdumps die na de oorlog 
aanwezig waren in diverse landen. De N.S. kocht op die wijze ook diverse stoom- 
en diesellocomotieven en diverse wagen typen. Een bekend type vormt de 
Whitcomb diesellocomotief, annex N.S. 2000, waarvan sinds 2018 twee 
exemplaren weer in Nederland aanwezig zijn. Hans Altena was nauw betrokken 
bij de repatriëring van beide locomotieven en kan uit de eerste hand vertellen 
hoeveel logistieke voeten dit in aarde had. Daarnaast is hij de voorzitter van de 
Stichting 162. Een stichting die materieel van de Geallieerde Spoorwegen in 
bezit heeft en gerestaureerd heeft.  Aan de hand van historische en dus ook 
recente beelden belicht hij dit vergeten stuk geschiedenis. 
 

  

Nieuwe Whitcomb locomotieven worden 
uitgepakt in New York voor verscheping 
naar Europa 1943 

Ontschepen van USATC bakwagens in 
Normandie Juli 1944 

 



 

DONDERDAG 19 MEI 2022 

TRAMSTERDAM 

Beamerpresentatie door Jan Vrijs 

 

Covid-19 bracht ons veel overlast, maar een van de (weinige) voordelen was dat 
onze hoofdstad veel rustiger was en dat je goed kon fotograferen omdat er geen 
toeristen in de weg liepen. Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar een flink aantal 
foto’s gemaakt door de gehele stad. 
 
Deze avond zal ik een overzicht geven van het trambedrijf zo als dat tot op 
heden functioneert, ook de bus en de metro komen aan bod. Niet alleen foto’s 
uit een recent verleden zullen de revue passeren, ook scans van dia’s en 
negatieven uit de jaren 1980, 1990 en 2000 zullen worden vertoond. 
 
Daarnaast zullen we, als er nog tijd over is, nog een kijkje gaan nemen in de 
provincie Noord Holland (NZH bus, NZH museum, CXX en SHM). 

 
GVB-motorwagen 2078 is op 10 juli 2020 in de Raadhuisstraat als lijn 17 onderweg naar 
het Centraal Station. 
  



 

AFDELING ROTTERDAM 

Plaats van de bijeenkomsten: 

Miniworld Rotterdam 
Weena 745 
3013 AL Rotterdam 

Aanvang 19:45 uur  
Zaal open 19:15 uur  

Toegangsprijzen Leden: € 4,00 
 Niet-leden: € 5,00 

 Tot 18 jaar: € 2,00 

Routebeschrijving: 

 

           LET OP: ENTREE VIA HOOFDINGANG 

 

 

www.miniworldrotterdam.com  

NVBS-leden krijgen 25% korting op de entree op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart! 

Openingstijden:  
Woensdag – vrijdag 12:00 – 17:00 

Zaterdag – zondag 10:00 – 17:00 

Extra openingsdagen in schoolvakanties 

  
 

http://www.miniworldrotterdam.com/

