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De avonden worden
gehouden in
Stationsrestauratie
Museumstoomtram, 
Van Dedemstraat 8, 
1624 NN, Hoorn
Tel. 0229‐25 52 55

Aanvang 20.00 uur
Bijdrage in de kosten
€ 2.00

Nederlandse Vereniging 
van Belangstellenden 
in het Spoor- en tramwegwezen

Tien jaar lang heeft Jan Noorlander zeer vakkundig en in alle rust als voorzitter onze
NVBS afdeling NHN geleid. Dat waren 160 avonden, maar ook 160 afspraken met 
presentatoren regelen, teksten redigeren en ook 20 programmaboekjes. Op de recente
ledenvergadering heeft Jan zelf aangegeven het stokje door te willen geven. Graag
bedankt het bestuur Jan Noorlander voor zijn jarenlange en toegewijde inzet. 

Het tweede halfjaar 2019 begint met het spoorverleden van een uitgebreid 
spoorwegnet, de ontwikkeling van NOLS en zijn opvolgers. Na succes volgt opnieuw
een Engelstalige avond over bewaard gebleven stoom anno 2017 in Zuid‐Afrika. Het
railvervoer in Londen is gecompliceerd: ondergrondse, regionaal vervoer en zelfs de
tram komen aan de orde. Colorado in de Verenigde Staten ‐ met zijn grote variatie
spoorlijnen ‐ wordt nu eens per film vertoond. Gevolgd door de traditionele digi/dia
meebrengavond. Een rondleiding van Den Haag via Oostenrijk en België volgt recente
ontwikkelingen in Europa, terwijl Rail to Victory juist gaat over de Geallieerde
Spoorwegen tijdens de bevrijding van Europa. Tussen Sint en Kerst is er een unieke
filmpresentatie “Ballet voor Mens en Machine”, over voorbije stoom. 
Zeven avonden beginnen om 20:00 uur, de laatste avond om 19:30 uur, in de 
stationsrestauratie van de Museumstoomtram Hoorn‐Medemblik. 

We wensen u een gevarieerd, interessant en onderhoudend seizoen,
het bestuur, uw voorzitter.

Voorpagina: RFS 101002 met de Amsterdam Diner Train te Uitgeest ‐ 14 april 2018 
(Foto: Frans van Sabben)
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Dinsdag

9 juli
2019

Noordoosterlocaalspoorweg-
Maatschappij (NOLS)

Een beamerpresentatie door Geert de Weger

De spoorlijn van Zwolle naar Emmen maakte ooit
deel van de “Noordooster‐ Locaalspoorweg‐
Maatschappij” (NOLS) evenals de lijnen van
Mariënberg naar Almelo, van Coevorden naar de
Duitse grens en van Zuidbroek naar Stadskanaal. De
textiel‐industrieel en tevens Tweede Kamerlid Jan
Willink, nam ooit het initiatief tot de aanleg van het
net van de NOLS. Zoals hij dat eerder gedaan had bij
de Nederlandsch Westfaalsche Spoorweg‐
Maatschappij (NWS) en de Geldersch‐Overijsselsche
Lokaalspoorweg‐Maatschappij (GOLS). 

De NOLS vormde in zijn opinie een belangrijk deel
voor een spoorwegnet dat lag vanaf de Duitse grens
bij Winterswijk tot aan de Noordzee. Zijn wens was
om verbinding te krijgen met Harlingen. Maar dit

Foto Dalfsen, 24‐06‐1985, trein 8043 naar Emmen, loc 2530 tijdens de
elektrificatie.
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Dinsdag

6 augustus

2019

werd Delfzijl. Maar dit hele project bleek uitermate
taai. Uiteindelijk werd in 1898 de wet voor de NOLS
door het parlement geaccordeerd. In 1901 ving de
bouw aan. Nadat in 1903 de lijn van Zwolle tot
Ommen, in gebruik werd genomen volgde in 1905 de
lijn naar Stadskanaal en de tak Gasselternijveen naar
Assen. In 1906 volgt Mariënberg ‐ Almelo. En in 1910
Stadkanaal – Zuidbroek – Delfzijl en de verbindings‐
lijn van station Coevorden op de lijn van de
Bentheimer Eisenbahn (BE) bij Laarwald. 

Geert de Weger geeft in woord en beeld een indruk
van de ontwikkeling van de NOLS waarbij ook de
opvolgers niet vergeten worden.

Preserved Steam in
South Africa 2017

A beamerpresentation by Colin Miell (Engelstalig)

Digital presentation ‐ the Locomotive Club of Great
Britain tour in April 2017 to South Africa, featuring an
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in depth visit to the narrow gauge 'Stars of
Sandstone' Festival. 

Followed by a very comprehensive cross‐section of
remaining operational steam throughout the coun‐
try, along with preserved locomotives, depot visits,
railway museums, and just a glance at the modern
scene!

Railvervoer in Londen
Een beamerpresentatie door Kees Bijl

Wanneer wij aan de ‘Ondergrondse’ denken gaan de
gedachten vaak naar London uit. Een imposant en
uitgebreid netwerk dat de buitenwijken met het cen‐
trum verbindt. Net als Parijs en Berlijn kent London
grote stations waar lange afstandstreinen stoppen
rond het centrum.

Dinsdag

27 augustus

2019

700110 Desiro 3 maart 2016 in West Hampton Thameslink service 
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Er is een groot aanbod van diverse regionale verbin‐
dingen. Het vervoersaanbod kan net de stijgende
vervoersvraag aan. Voortdurend wordt er uitge‐
bouwd en vernieuwd. 

Naast de ‘Ondergrondse’, kijken wij naar het regiona‐
le vervoer en niet te vergeten de tram in Zuid
London. 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.

Colorado Treinfenomenen
in en rond Colorado

Een FILM presentatie door Frits Liebregs

In en rond de staat Colorado is een scala aan treinen
te zien, Amtrak passagierstreinen en lange goede‐
rentreinen komen aan bod. Er zijn ritten gemaakt

Dinsdag

17 september

2019

Frits Liebregs in actie tijdens zijn verblijf in de staat Colorado.
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met toeristische treinattracties, zoals de Royal Gorge
Railway bij Caynon City, de Manitou Pike Peaks Cog
Railway en natuurlijk de stoomtreinen van de
Durango & Silverton RR en de Cumbres & Toltec
Scenic RR van Chama (NM) naar Antonio (CO). Ook
zijn er een aantal rangeerterreinen op film vastge‐
legd.

Digi/Dia meebrengavond
van en door de leden

Deze avond laten de leden van de afdeling  hun
hoofdzakelijk digitale oogst van het afgelopen jaar
zien op CD, DVD of USB. Dia’s zijn uiteraard ook wel‐
kom, maar geef even een berichtje dan wordt de dia‐
projector ook opgesteld. Houdt de inbreng beperkt
tot max 50 foto’s, zodat iedereen aan de beurt kan
komen. Natuurlijk vertel je op de avond ook: wat je
laat zien en …. een leuke anekdote is altijd welkom.

19 juni 2018 Kaiserslautern, treinstel 429 624 naar Koblenz
(Foto: Wim van der Hulst)

Dinsdag

8 oktober

2019
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Van Den Haag via Oostenrijk
naar België

Een beamerpresentatie door Chris Westerduin

De titel van het programma voor vanavond legt
ongeveer uit welke route gevolgd gaat worden.
Chris Westerduin presenteert vanavond een pro‐
gramma van tram, smalspoor en trein.

We starten in Den Haag waar we de komst van de
nieuwe stadstram volgen. In juli 2014 kwam de eer‐
ste Avenio aan en wat gebeurde er daarna allemaal
met de nieuwe tram. In Oostenrijk gaan we ook
nieuw materieel zien. We leggen de focus op de
Mariazellerbahn waar we nog even genieten van het
oude materieel, maar waar in 2013 de nieuwe
Himmelstreppe treinstellen van Stadler uit
Zwitserland in dienst kwamen.

Dinsdag

29 oktober

2019

RFF Class 66 voor inzet in België.                            (Foto: Chris Westerduin)
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Het laatste onderwerp van de avond gaat over de
ontwikkeling van Rail Feeding in België. In 2015
kwam een boek uit over de eerste tien jaar van RRF
maar dat belichtte alleen Nederland. Van 2011 tot
eind 2018 reed Railfeeding ook in het Vlaamse land.
Een mooi overzicht wordt getoond deze avond.

Rails to Victory
over de Geallieerde Spoorwegen

Een beamerpresentatie door Hans Altena

De bevrijding van Europa was niet mogelijk gewor‐
den zonder de inzet en het materiaal van het
Transportation Corps. Na de aanval op Pearl Harbor
raakte Amerika, vanaf 7 December 1941, betrokken
bij de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel direct is men
aan de slag gegaan om op vele fronten de vijand te
keren. 

De Amerikaanse industrie werd op grote schaal inge‐
schakeld om militaire voertuigen te ontwikkelen en
produceren, zo ook spoorwegmaterieel. Want men
had reeds bedacht, dat de spoorwegen de ruggen‐
graad van alle militaire operaties in de bezette gebie‐
den zouden gaan vormen. De enorme hoeveelheden
goederen, nodig aan het front, konden alleen op die
wijze door de te bevrijden landen worden getran‐
sporteerd. 

In samenwerking met Engeland werd de productie
van M.R.S. materieel vorm gegeven. Na de oorlog
hadden vele landen behoefte aan spoorwegmateri‐
eel, waardoor overnames werden gedaan uit de

Dinsdag

19 november

2019
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legerdumps die na de oorlog aanwezig waren in
diverse landen. 
De NS kocht op deze 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 exempla‐
ren weer in Nederland aanwezig zijn.

Ballet voor Mens en Machine
Een FILM presentatie verzorgd door Ton Pruissen

Stoomlocomotieven zijn levende wezens, nergens
weet men dit beter dan in Hoorn. Ze zweten, zuch‐
ten, ze zingen met een basstem en kunnen ook dan‐
sen.
Ik heb de motoriek van een telegraafpaal, dansen
gaat mij slecht af, maar filmen lukt mij opperbest,

Dinsdag

17 december

2019



vooral als ik mijn grote zwarte vrienden voor de lens
krijg.

Rook en Smook tussen Rotterdam en Rajasthan, tus‐
sen Warschau en het Westland ‐ voor één keer
maken we ons niet druk om de CO2‐uitstoot. Leve de
Stoom – daar gaat het deze avond om!
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Data 1e helft 2020: 21 januari, 11 februari, 3 maart, 24 maart, 
14 april, 12 mei, 2 juni, 30 juni 

DDR Erfahrungen.                                                               (Foto: Ton Pruissen)

Let op!!

Aanvang

van deze

avond

19.30 uur
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P r o g r a m m a ‐ o v e r z i c h t  2 e  h a l f j a a r  2 0 1 9

Samenstelling en productie van dit programma:
Frans van Sabben, Wim van der Hulst en Jan de Jong

¤
bevestigenop prikbordof koelkast

9 juli                Noordoosterlocaalspoorweg 
6 augustus     Preserved steam in South Africa

27 augustus    Railvervoer in Londen
17 september   Colorado Treinfenomenen
08 oktober        Digi/Dia meeneemavond
29 oktober        Van Den Haag via Oostenrijk    
                       naar België
19 november    Rails to Victory
17 december    Ballet voor Mens en Machine

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
activi‐ teiten van de vereniging. Regelmatig worden excursies en 
buitenlandse reizen georganiseerd en de afdeling Jongeren onderneemt
speciale activiteiten voor jonge spoorliefhebbers. 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!


