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Voorwoord van de voorzitter

Inmiddels hebben we op 28 september onze eerste NHN avond in de
foyer van het Sociaal Cultureel Centrum de Brink in Obdam kunnen orga‐
niseren.

Een avond waar twee leden: Hans Altena op zijn karakteristieke wijze
over het wel en wee van het TEE treinstel vertelde, en Wil Meulenbelt
verrassingen van USA vakanties liet zien. Met 29 bezoekers een goede
start.

Het NVBS NHN programma voor de rest van 2021 is nu op de NVBS web‐
site beschikbaar. Aanvang steeds om 19:30 uur.

We hopen ‐ vanaf nu ‐ u een continu programma te kunnen aanbieden
en zien u graag op dinsdagavond in Obdam.

Het bestuur NVBS NHN

‐ 
Foto voorpagina: NTM TEE ‐ Dijksgracht ‐ Nederlands Transport Museum



Leven langs het spoor
in Vietnam
Beamerpresentatie: Ernst van Gulden

Dinsdag 19 oktober 2021
19:30 uur De Brink, Obdam

De bekende Haarlemse spoorwegfotograaf Ernst van Gulden verzorgt vanavond
een bijzondere presentatie over het op spoorweggebied minder bekende Vietnam.
Met een lengte van ongeveer 2600 km bestaat het net van de Vietnam Railways
(Ðuong sat Viet Nam) voornamelijk uit meterspoor. Slechts een klein deel in het
Noorden van het land heeft normaalspoor. 

De reis start in Ho Chí Minh‐stad (het vroegere Sài Gòn) in het zuiden van Vietnam
en eindigt via de noord‐zuid hoofdlijn bij de Chinese grens. Tijdens deze afwisselen‐
de reis komen naast het spoorwegnet ook de bijzondere schoonheid en cultuur van
dit Zuid‐Oost Aziatische land aan bod. Hiervan biedt de avond een interessant en
afwisselend beeld.

Eénmaal per dag rijdt er een trein naar Qui Nho’n, hier met D10H‐236 
(General Electric, USA/1963‐65)                                                                          (Foto: Ernst van Gulden) 



Vijf Landentocht per Pullman
Een presentatie door Bert van der Kruk

Dinsdag 9 november 2021
19:30 uur De Brink, Obdam

Het Zwitserse reisbureau Intraflug was in de jaren zeventig eigenaar van enkele
Pullman rijtuigen waarmee exclusieve treinreizen voor spoorwegliefhebbers wer‐
den 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 twee
Pullman‐ en twee
Mitropa restauratierij‐
tuigen. 

Via Hongarije en
Tsjecho‐Slowakije
ging het naar
Polen waar
destijds een
streng fotogra‐
feerverbod gold,
maar waar nu
ineens alles moge‐
lijk bleek en de
vele lok typen dit
land tot het hoog‐
tepunt van de reis
maakten. Ook een
korte blik op enke‐
le trambedrijven

in de steden waar overnacht werd, ontbreekt niet in het programma, zoals in
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.

PKP  Tr 203 te Zagorz     (Foto: Bert van der Kruk)

PKP  Pt 47  te Poznan        (Foto: Bert van der Kruk)



Wederom via Tsjecho‐Slowakije, waar de “blauwe papegaai” een hoofdrol speelde,
werd Oostenrijk weer bereikt. De 55 deelnemers konden terugkijken op een
geslaagde en zeer bijzondere reis, waarbij ook enkele smalspoorlijnen werden bere‐
den en waarvoor in totaal 36 verschillende locomotieven, waaronder 25 stoomlocs,
in actie kwamen.

Trams in Oostelijk Duitsland,
Verleden en heden
Berlijn, Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern

Presentatie: Bert van Raaij

Dinsdag 30 november 2021
19:30 uur De Brink, Obdam

Een presentatie over het oostelijke deel van Duitsland, waar vanaf 1949 tot 1990 in
de voormalige Russische bezettingszone een “Socialistische Heilsstaat” bestond: de
Deutsche Democratische Republiek.

PKP  Ty 2  Omgeving Nowy Sacz  (Foto: Bert van der Kruk) 



In de jaren 80 bezocht ik de DDR meerdere malen. Ik trof er een verarmd en ver‐
waarloosd land aan, zeker vergeleken met het welvaartsniveau in het westen van
Duitsland. Bovendien werd het land met harde hand bestuurd door een socialistisch
regime.

Voor de spoorliefhebber was het land echter een eldorado: verouderd tram‐ en
spoormaterieel en op meerdere plaatsen werd nog volop met stoom gereden.

In deze presentatie maken we een rondgang langs trambedrijven in de DDR en zien
we hoe het land zich na de “Wende” in 1990 ontwikkeld heeft.

Berlijn – 1986 

 
Potsdam - 1980 



Historisch overzicht
45 jaar NVBS NHN excursies
Dinsdag 21 december 2021
19:30 uur De Brink, Obdam

45 jaar NVBS NHN met vele excursies.
Uw eigen inbreng gepresenteerd door Frans van Sabben

Deel 1

In 2019 heeft het bestuur gevraagd digitale foto’s van excursies ‐ georganiseerd in
de afgelopen 45 jaar door de afdeling NVBS Noord‐Holland Noord ‐ met ons te
delen, zodat daarvan een chronologisch overzicht gemaakt kon worden. 

Het aantal ingezonden foto’s en soms zelfs stukjes film was overweldigend. Per
excursie zijn van de beste foto’s een PowerPointpresentatie gemaakt, die we als
bestuur presenteren, maar waar jullie zelf als leden het commentaar voor mogen
verzorgen.



Het totaal aantal excursies en foto’s is te veel voor 1 avond, zodat dit jaar deel 1
gepresenteerd wordt en volgend jaar een deel 2.

PROTOCOL
NVBS NHN avonden met inachtneming 
van het Covid‐19 Protocol.

We willen graag de NVBS NHN avonden weer organiseren en doen al het mogelijke
om iedereen een veilige avond te bieden. We rekenen echter ook op u. Als NVBS
NHN zijn wij te gast bij De Brink in Obdam. We respecteren en volgen hun Protocol
en het NVBS‐protocol.

U bent als NVBS lid of belangstellende van harte welkom op de NVBS‐avond als je
klachtenvrij bent en u zich aan de onderstaande regels houdt. We stellen het op
prijs samen met u de regels te respecteren.

 

NVBS NHN datums eerste helft 2022:   11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart, 
5 april, 26 april, 17 mei, 7 juni en 28 juni.



Ga niet van huis bij gezondheidsklachten.
•  Heeft u klachten, bent u verkouden of kucht u, dan wordt u ook dringend ver‐
zocht niet naar de NVBS‐avond te komen.  

Ga niet van huis als je recent in contact bent geweest met een besmet persoon.
•  Als uw Corona Melder een waarschuwing geeft, of u bent recent in contact
geweest of vermoedelijk in contact geweest met iemand waarvan u vermoedt of
weet dat hij of zij besmet is, dan wordt u dringend verzocht niet naar de NVBS‐
avond te komen. 

Bij de ingang scannen wij je coronatoegangsbewijs. 
Dit is vereist om toegang te krijgen tot de NVBS afdelings‐
bijeenkomst. 

•  Volg altijd de hygiënische aanwijzingen op.
•  Houdt altijd zoveel mogelijk afstand, bij de kassa, in de pauze en de nazit.

Voelt u zich in de weken na uw bezoek niet lekker, of wordt u positief getest,
meldt dit dan aan het NVBS NHN bestuur. Wij zullen strikt anoniem de info gebrui‐
ken.

N.B. Onder “coronatoegangsbewijs” wordt verstaan
‐ corona app op uw mobiele telefoon
‐ of een inentingsbewijs (brief van GGD/huisarts of gele boekje) plus identiteitsbewijs
‐ of een doktersattest waaruit blijkt dat u genezen bent van corona plus identiteits/

bewijs
‐ of een geldig negatief testresultaat m.b.t. corona plus identiteitsbewijs

Het protocol geldt zolang de overheid Covid‐19 regels aanhoudt. 

4 oktober 2021
Het NVBS NHN Bestuur. 



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. 




