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11 september 2019 
 
Lex Niekel, lid van de NVBS en woonachtig in Lisserbroek, schreef het boek “Van Rode Plein naar 
Chinese Muur, een reis met de Trans Mongolie Express”. In dit reisboek neemt Lex op humoristische 
wijze de lezer mee over een van de mooiste, langste, afwisselendste en interessante spoorbanen ter 
wereld: De Trans Mongolie Express. Over deze treinreis geeft Lex regelmatig goed bezochte lezingen 
aan de hand van een powerpointpresentatie. Daarbij leest hij ook fragmenten uit zijn boek voor. Speciaal 
voor de leden van de NVBS zal hij ook ingaan op de historie van deze spoorlijn. De lezing duurt ongeveer 
een uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten, het (uiteraard vrijblijvend) kopen van het boek en 
indien gewenst het signeren hiervan. 

 
 



 
Routekaart. 

 
Ook komt Niels Kehl, vrijwilliger bij de Hoogovens Stoomclub, vertellen over zijn hobby. 

 
 
 
 
 



9 oktober 2019 
 
“Per trein door Hongarije” door Steven Hopman 
Hongarije is centraal gelegen in Europa. Dit land kent daarom veel transitvervoer. Zowel in noord-zuid als 

in oost-west richting. Sinds de toetreding toe de EU heeft dit land een grote ontwikkeling doorgemaakt. 

Dit is ook duidelijk te zien bij de spoorwegen. De MAV is een modern spoorwegbedrijf. 

Naast typisch Hongaars materieel zien we ook materieel, wat in Nederland niet geheel onbekend is. Zijn 

bij ons de nachttreinen geheel verdwenen, in Oost-Europa rijden ze nog volop. In het begin van de 

ochtend en in het begin van de avond kunnen in Budapest lig-, slaap- en restauratierijtuigen uit 

verschillende landen worden waargenomen.  

De MAV heeft zijn goederenpoot verkocht aan de Rail Cargo Group. Naast Rail Cargo zijn in het 

goederenvervoer ook veel particuliere maatschappijen actief, zowel nationaal als internationaal 

opererend.  

Hongarije grenst onder meer aan Oekraïne. Overal waar normaalspoor en Russisch breedspoor elkaar 

ontmoeten, zijn grote overslagterreinen, waar goederen van breedspoorwagens op normaalspoorwagens 

worden overgeslagen en andersom. Zo ook in Hongarije, waar we in Zahony een kijkje zullen nemen.Een 

reis van west naar oost door Hongarije, waar we een gevarieerd spoorbedrijf tegenkomen. 

 

Budapest-Kelenföld 

 

 



20 november 2019 

“De Bijvangst” door Huib Binkhorst. 

Een vervolg op de bij velen al bekende serie. 

 

 

11 december 2019 
 
“Vijflandentocht per Pullman” door Bert van der Kruk. 
 
 Het Zwitserse reisburo 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 
sneltreinenjaren 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 lokomotieven, waaronder 25 stoomloks in aktie kwamen. 
 

 
PKP Ty2 omgeving Nowy 



 

 

CSD 464 te Krizany. 

 
 
 

Meer informatie 
 
https://www.nvbs.com/kennemerland/ 
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