
NVBS afdeling 
Noord-Holland Noord

Programma 2e halfjaar 2020

Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen



Afdeling Noord-Holland Noord

Voorzitter:
F.B. van Sabben
Geelvinckstraat 7
1901 AE Castricum
Tel. 0251‐65 65 78
Tel. 06‐1285 4033
f.van.sabben@gmail.com

Secretaris:
R. Veninga
Igor Strawinskystraat 38,
1544 ME Zaandijk
Tel. 06‐2463 0154
r.veninga@upcmail.nl

Penningmeester:
J. de Jong
Westeinde 3,
1674 PP Opperdoes
Tel. 0227‐54 56 64
bellojan@tiscali.nl

E‐mail:
NoordHollandNoord@
nvbs.com

De avonden worden
gehouden in
Café‐Restaurant 
De Amethist
Dorpsstraat 132
1713HL Obdam
Tel. 0226 451358

Aanvang 19.30 uur
Bijdrage in de kosten
€ 3.00

Nederlandse Vereniging 
van Belangstellenden 
in het Spoor- en tramwegwezen

Het is begin september 2020 als ik dit schrijf. De afgelopen maanden waren vreemd en
uitzonderlijk. Plotseling waren er geen afdelingsbijeenkomsten meer mogelijk. De
hobby ging op een laag pitje. Uit verschillende reacties bleek, dat iedereen de 
veranderingen met veel creativiteit heeft opgevuld. Huizen werden geschilderd, tuinen
opgeknapt en oude foto’s in‐gescand. De digitale modelbaanavond eind juni was een
succes.

Half augustus werd het duidelijk. Er moest een nieuwe locatie worden gezocht. De
Amethist in Obdam bracht uitkomst. Wel op een andere dag en met een eerdere aan‐
vangstijd, dat laatste vanwege de treintijden. Het hele programma lag ook overhoop.
Er moest een nieuw programma komen. Waar normaal een maand werk in zit, moest
nu in een week gebeuren. Maar het 2e helft 2020 programma is klaar. Op de NVBS 
website, voor “Op de Rails” en digitaal voor de leden. Geen print versie ‐ wel een pdf. 

We hopen dat u deze maanden weer kunt genieten van het komende gevarieerde
herfstprogramma. 

Namens het bestuur, uw voorzitter.
.

Voorpagina: Op 28 juni 2020 passeert om 15.26 Plan V 466 “De Karel” tijdens een conditierondrit
de brug over het Noord‐Hollandskanaal in Alkmaar‐Huiswaard.               (Foto: Frans van Sabben)



Vanaf begin september is het weer toegestaan een afdelingsavond te organiseren.
Wel is er veel veranderd. Een andere locatie, een andere dag en een eerdere begin‐
tijd. Als iedereen zich aan de 1,5 meter afstand en de Corona regels houdt, kunnen
we samen weer genieten van de hobby.
Donderdag 10 september 2020 brengt de NVBS Noord‐Holland Noord afdeling:

North Yorkshire 
Moors Railway
Een presentatie door Frans van Sabben

Donderdag 
10 september 2020
19:30 uur, De Amethist, Obdam

Foto’s Wim Roozen, Frans van Sabben

De North Yorkshire Moors Railway behoort tot de bekendste Engelse museum‐
spoorlijnen. Vanuit Pickering slingert de spoorlijn door de prachtige Moors ‐ het uit‐
strekte Yorkse heidegebied ‐ naar Grosmont, om daarna de Esk Valley te volgen
naar de kustplaats Whitby. 
In september 2017 werd het jaarlijkse NYMR stoomfestival bezocht, waar tal van
unieke stoomlocomotieven een drukke dienstregeling uitvoerden. Wat George
Stephenson en Harry Potter te maken hebben met de karakteristieke spoorlijn komt
zeker aan bod. Hoewel reizen naar England lastig is in de Corona tijd, is deze NYMR
presentatie zeker de moeite waard om te komen kijken.

De Digi meebreng-avond
van en door de leden
Donderdag 1 oktober 2020
19:30 uur, De Amethist, Obdam

Deze avond kunt u iets van uw digitale
oogst ‐ eigengemaakte foto’s uit de hele
wereld ‐ laten zien. Houdt s.v.p. de inbreng
beperkt tot max 40 foto’s, zodat iedereen
aan de beurt kan komen. Vooral foto’s die
niet op een jaaroverzicht komen zijn van
harte welkom. Natuurlijk vertel je op de
avond ook, wat je laat zien en een leuke
anekdote is altijd welkom. 

 
 

 

NS Sprinter Lighttrain (SLT) ofwel de 
stoptrein in Obdam, 2 september 2020.

(Foto: Rob Veninga) 



Drieluik presentatie door Aad de Meij

Donderdag 
22 oktober 2020

Op 21 april 2016 werd de elektrische
NS‐locomotief 1201 overgebracht
naar het Spoorwegmuseum te
Utrecht, waar ze momenteel voor
langere periode op prominente
wijze wordt geëxposeerd in de grote
hal. De loc bevindt zich weer in de
opleveringsstaat van 1951. Opvallend
hierbij is de fraaie turkooizen kleur‐
stelling met de donkerblauwe bies.
In 2001 heeft de “Werkgroep Loc 1501” zich over de 1201 ontfermd en werd besloten
de loc weer zoveel als mogelijk terug te brengen in de originele staat. Na een korte
terugblik op het ontstaan van de Werkgroep en enkele spraakmakende excursies met
o.a. Mat’54 beleeft u vervolgens de cascorevisie van de loc mee van begin tot het eind.
Tevens wordt u bijgepraat over het terugvinden van de juiste kleur turkoois. Verder
natuurlijk het eerste publieke optreden in 2011 samen met de fraai gerestaureerde 1218
in Amersfoort bij het jubileumfeest van 80 jaar NVBS en 60 jaar locserie 1200. 

P A U Z E

In 1967 ging uw presentator op familiebe‐
zoek in West‐Berlijn. De treinreis per
stoomtrein door de toenmalige DDR was
een hele onderneming. In West Berlijn
stond de laatste tramlijn op het punt opge‐
heven te worden. Wij kijken enkele weken
voor de opheffing naar de teloorgang van
lijn 55. 

Locomotief NS 1201
van Wederopbouwer tot Icoon

West Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993

Moselstrecke Trier-Koblenz 



Verder bezoeken we het oostelijke stadsdeel van Berlijn en Potsdam na de Wende
in 1993 en proeven nog net de sfeer van de oude Grosraumwagens, Reko‐ en
Tatratrams in de reguliere dienst. 

We volgen deze markante en fotogenie‐
ke spoorlijn door de jaren heen van
Trier tot Koblenz. Eind jaren ’60 werden
de reizigerstreinen getrokken door de
stoomlocs van de BR 23 en 01; na de
elektrificatie van de lijn namen moderne
elocs hun taak over. In het goederen‐
verkeer werden de zware stoomlocs
van de BR 44 uiteindelijk afgelost door
o.a. de meerspanninglocs van de BR
189, die zelfs tot in ons land komen.

Verder speciale aandacht voor de metamorfose van de ruim 4 km lange Kaiser
Wilhelmtunnel: eens reden door deze dubbelsporige tunnel de stoomlocomotieven,
bepaald geen pretje voor het locpersoneel. Nu is deze tunnel enkelsporig en geëlek‐
trificeerd en ligt er parallel aan deze tunnel een nieuwe tweede tunnel, eveneens
enkelsporig en geëlektrificeerd. 

Iran werpt de sluier af
Een presentatie door Kees Sinke

Donderdag 
12 november 2020

Aan de hand van een tweetal reizen in
2016 en 2017 bezoeken we dit fascine‐
rende land. Een land met vele uitersten
zoals; het noord‐westen de provincie
West‐Azerbeidjan met een enorme brug en elektrische tractie
gebouwd in Oostenrijk. 

De Trans Iraanse spoorlijn van de Kaspische zee via Teheran naar de Perzische golf
met een spoorlijn die 2x boven de 2000 meter hoogte komt. Hiervoor zijn spectacu‐
laire berglijnen nodig en trajecten met veel tunnels.

In Teheran wordt het grote depot bezocht en we reizen dan naar de woestijn met
hoge temperaturen en bezoeken Isfahan, Yazd en het depot van Bafq. In het pro‐
gramma zit naast de trein ook een stuk cultuur, zodat een goed beeld van het land
wordt gekregen.

Foto: Kees Sinke



Vijf Landentocht per Pullman
Een presentatie door Bert van der Kruk

Donderdag 
3 december 2020

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 program‐
ma, zoals in Wenen, Boedapest, Kosice, Lodz, Poznan, Stettin en Dresden.

 
 

 

 

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

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



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

Met 120 à 130 km/h zorgden de BR 01 en 03 in de DDR voor een belevenis en erva‐
ring van de glansrijke sneltreinenjaren van weleer. 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, waar‐
bij ook enkele smalspoorlijnen werden bereden en waarvoor in totaal 36 verschillen‐
de locomotieven, waaronder 25 stoomlocs, in actie kwamen.

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. 



PROTOCOL
“De NVBS NHN in de anderhalvemeter samenleving”

NVBS NHN avonden met inachtneming van het Protocol.
Het protocol geldt zolang de overheid de anderhalvemeter samenleving
aanhoudt en het organiseren van bijeenkomsten is toegestaan.
Als NVBS NHN zijn wij te gast bij het Café/Restaurant de Amethist, 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 u zich aan de onderstaande regels houdt. We stellen het op prijs samen
met u als bezoeker de omgangsregels te respecteren en uit te voeren.

• Bent u recent – b.v. in de laatste twee weken ‐ in contact geweest of
vermoedelijk in contact geweest met iemand waarvan u vermoed of
weet dat hij of zij besmet is, dan wordt u dringend verzocht niet naar de
NVBS‐avond te komen.

• Bent u verkouden of kucht u, dan wordt u ook dringend verzocht niet
naar de NVBS‐avond te komen.

• Graag ontsmettingsgel gebruiken bij binnenkomst.
• Houdt altijd 1,5 meter afstand, bij de kassa, in de pauze en de nazit.
• De inrichting van de zaal is ruim van opzet, s.v.p. de stoelen op de

plaats laten staan.
• Voelt u zich in de weken na uw bezoek niet lekker, of bent u positief

getest, meldt dit dan aan het bestuur. Wij zullen strikt anoniem de info
gebruiken, maar wel de Amethist en de bezoekers van een besmetting
op de hoogte brengen.

De NVBS en de afdeling NVBS NHN zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgen van de genomen maatregelen.

September 2020
Het NVBS NHN Bestuur.




