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Nederlandse Vereniging 
van Belangstellenden 
in het Spoor- en tramwegwezen

Beste NVBS Noord‐Holland Noord leden.

Normaal zou dinsdag 11 januari 2022 de eerste live‐avond zijn maar als bestuur hebben
we de huidige Corona situatie bekeken en besloten dat voor januari en februari helaas
de fysieke NVBS‐NHN avonden komen te vervallen, dit mede door het niet beschikbaar
zijn van de zaal. Het blijft dus qua planning en presentators nog even “creatief improvi‐
seren”. Maar het goede nieuws is, dat we toch presentatie avonden gaan organiseren,
want we schakelen voorlopig even over naar de bekende digitale zoom‐avonden: 

Dinsdag 18 januari, 8 februari NVBS Zoom avonden. De Zoomavond is open vanaf
19:00 uur, dan kunt u deelnemen. Aanvang van de presentatie 19:30 uur.
DOE MEE....Dan ziet u de NVBS NHN treinen ook digitaal op uw scherm.

Dinsdag 1 maart hopen we weer live vanuit de Brink, Dorpsstaart 155, Obdam te kun‐
nen presenteren, mocht dat niet gaan dan kan Peter van de Vlist de presentatie ook
via Zoom presenteren. 14 dagen later op 15 maart hopen we de geplande datum reeks
weer op te pakken.

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

Voorpagina: Begin januari 2022 kreeg loc 1828 een nieuwe beschildering en stond met
prachtig weer in de zon bij de LWR werkplaats in Rotterdam. Foto: Rail Force One.



De historie van de Benelux/treinen
´´Amsterdam/Brussel´´
Digitale Zoom presentatie door Cock Koelewijn

Dinsdag 19 januari 2022
19:30 uur Zoomavond

Klik na 19:00 uur op de link/koppeling voor deelname.
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82418471790?pwd=TmFCWXoreTFGd0xHTEwrVHpEc2J6dz09

Al meer dan zeventig jaar is er een directe verbinding met doorgaande treinen van
Amsterdam naar Brussel. Onder de titel “Amsterdam – Brussel” verzorgt Cock
Koelewijn een digitale presentatie over de historie van de Benelux‐treinen in de 
periode 1937 ‐ 2019.

De presentatie begint bij de voorbereidingen voor en na de Tweede Wereldoorlog,
gaat verder over de opening van de Benelux‐verbinding in 1957 met de Hondekop‐
treinstellen, de groei in de jaren '60, de komst van de eerste trekduw‐treinen in de
jaren ‘70, het nieuwe materieel in de jaren '80, de Fyra‐verbinding en het vervangen‐
de aanbod via de HSL met de hedendaagse sandwich‐treinen met Traxx‐locomotie‐
ven. Uitgebreide informatie is te vinden in het boek Amsterdam ‐ Brussel, dat in 2019
is gepubliceerd door Uquilair.

 

Dit programma ging op het laatste moment niet

door wegens onverwachte 

privé‐omstandigheden bij de presentator



Kazachstan en Taiwan
Digitale Zoom presentatie door Alwin Pot

Dinsdag 8 februari 2022
19:30 uur Zoomavond

Een unieke presentatie over de spoorwegen en cultuur van twee Aziatische landen,
die regelmatig in het nieuws zijn.
Vanavond brengen we een bezoek aan twee minder bekende Aziatische landen:
Kazachstan en Taiwan. In beide delen zal ik uiteraard ruime aandacht aan spoorse
zaken besteden, maar ook oog hebben voor cultuur en de omgeving.
In september 2017 ben ik naar Kazachstan gereisd om de wereldtentoonstelling in
de hoofdstad Astana te bezoeken en een raketlancering op de Russische basis
Baikonur mee te maken. In het omliggende steppegebied van de basis is veel spoor
te vinden en hebben bizarre vormen van spoorvervoer plaatsgevonden, waarvan
we een klein beetje te
zien kunnen krijgen. De
reis heb ik verder aange‐
vuld met enkele treinrei‐
zen langs de oude zijde‐
route en in het hart van
het land. Tot slot heb ik
de steden met metro
(Almaty) en tram
(Temirtau, Öskemen en
Pavlodar) bezocht.

Nachttrein 308 uit Astana nadert de eindbestemming, 
industriestad Zhezkazgan in het hart van Kazachstan 

(foto: Alwin Pot, 17 september 2017).

In het tweede deel van de avond bezoeken we Taiwan, waar ik in 2016 een rondreis
heb gemaakt. Het spoorsysteem bestaat uit een ringlijn om het gehele eiland met
enkele aftakkingen landinwaarts en een hogesnelheidslijn langs de westkust. Het
stedelijk openbaar railvervoer beperkt zich tot de hoofdstad Taipei en de tweede
stad van het land, Kaohsiung. Beide zullen uiteraard worden bezocht. In 2019 heb ik
tijdens een overstap in Taipei voor een andere reis de nieuwe metrolijn naar het
vliegveld gebruikt en een bezoek gebracht aan de voormalige treinenwerkplaats
van de hoofdstad.



De bosspoorlijn naar Alishan
in Taiwan is deels onderbro‐
ken door een aardbeving en
diverse tyfoons. Vanuit
Chiayi in het dal heeft de
trein het hoogst bereikbare
punt bereikt in Fenqihu.
Vanaf hier kun je met een
busje verder omhoog om het
natuurpark en de treinen
rond de zigzag van Alishan te
bezoeken 
(foto: Alwin Pot, 21 maart
2016).

Twee Bombardier tweewagenstel‐
len rijden van Taipei Zoo naar
Nangang Exhibition Centre op de
bruine metrolijn 1 van Taipei en
naderen station Nanjing Fuxing
(foto: Alwin Pot, 11 maart 2016).

De geschiedenis van de 
‘Plan D’ rijtuigen 
Digitale Zoom Presentatie of live in de Brink Obdam door Peter van der Vlist

Dinsdag 1 maart 2022
19:30 uur

Het park stalen rijtuigen was na de oorlog zodanig uitgedund dat bij Beijnes en
Werkspoor 70 rijtuigen werden besteld, bekend onder de naam ‘Plan D’. De turquoi‐
se rijtuigen gingen dienstdoen achter de in de jaren vijftig geleverde nieuwe elektri‐
sche locomotieven. 
De wat oudere NVBS‐ers zullen mooie herinneringen hebben aan deze karakteristie‐
ke rijtuigen, waarvan de AB 7709 en de RD 7659 in het Spoorwegmuseum zijn te
bewonderen. 
In 2020 was het 70 jaar geleden dat de eerste rijtuigen Plan D in 1950 in dienst kwa‐
men. Ingaande de winterdienstregeling 1978 kwam er een einde aan hun inzet. Op 1
oktober 1978 werd door de NVBS een imponerende afscheidsrit gereden. 

 



Initiatiefnemer en organisator Peter van der Vlist vertelt deze avond aan de hand
van vele foto’s over deze bijzondere rit, over de voorbereidingen en het overleg
over de vele logistieke knelpunten. Het was namelijk een bijzondere rit met een
variëteit aan types trekkrachten (w.o. stoom) voor de uit zeven rijtuigen bestaande
Plan D‐trein.   

Om toch het historische aspect van dit karakteristieke materieel, dat in de hoogtijd‐
agen tot ver in Europa te zien was, te belichten komen ook vele facetten uit de
beginperiode aan de orde. Behalve van de bouw bij Werkspoor worden ook vele
fraaie foto’s getoond uit de jaren 1950 – 1970 met soms indrukwekkende treinsa‐
menstellingen van alleen Plan D‐rijtuigen. Uiteraard komen het verblijf bij de
Stoomstichting Nederland en het ‘tweede leven’ in de Beneluxdienst aan de orde.
Ook wordt ingegaan op het herstel van de AB 7709 in Amersfoort en natuurlijk de
restauratie van de RD 7659, het enige overgebleven restauratierijtuig. De 7659 is
sinds juni 2020 weer in volle glorie te zien in het Spoorwegmuseum.



150 jaar Transcontinental Railroad
& Union Pacific Big Boy
Presentatie door Frans van Sabben

Dinsdag 15 maart 2022
19:30 uur De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam

Ruim 150 jaar geleden werd op 10 mei 1869 de laatste spijker geslagen en was de
eerste Transcontinental Railroad in Amerika een feit. Het was “Done”.

11 mei 2019  150 jaar
Transcontinental
Railroad ceremonie bij
NP Golden Spike
Promontory  de CPRR
Jupiter ontmoet de
UPRR 119.  
(Foto: Frans van
Sabben.)

Twee maatschappijen CP Central Pacific en UP Union Pacific hebben jaren gestreden
om elke mijl. Wat er in de jaren voor de laatste spijker gebeurde en wat de beteke‐
nis van deze spoorlijn was en nog steeds is, wordt in vogelvlucht verteld. 

150 jaar Transcontinental Railroad was voor de Union Pacific ook de reden om de
grootste stoomlok ter wereld ‐ de UP 4014 ‘Big Boy’ ‐ na ruim 60 jaar stilstand weer
op de baan te brengen.  Met ‘de Legend’ en de ‘Big Boy’ werd een groots spektakel
opgezet tussen Cheyenne in Wyoming en Ogden in Utah. 

Samen met Wil Meulenbelt, Frits Liebregs en Rien Berg hebben we deze twee locs
zien rijden door de Rockey Mountains en over de weidse prairies. Unieke beelden
maken deze avond weer een waar spektakel.

Het ontstaan van de Transcontinental Railroad gevolgd door een live verslag van de
viering van 150 jaar Transcontinental RR in Promontory en de UP 4041& 844 rit van
Cheyenne – Ogden v.v. over meer dan 2 x 800 km zijn onderdeel van deze presenta‐
tie. Unieke beelden maken deze avond weer een waar spektakel.



13 mei 2019 
De UP Big Boy bij
vertrek uit Evanston.  
(Foto: Frans van
Sabben.)

Locomotief NS 1201
van Wederopbouwer tot Icoon

West Berlijn 1967, Oost Berlijn 1993
Moselstrecke Trier-Koblenz
Drieluik Presentatie door Aad de Meij

Dinsdag 5 apri 2022
19:30 uur De Brink, Obdam



Op 21 april 2016 werd de elektrische NS‐locomotief 1201 overgebracht naar het
Spoorwegmuseum te Utrecht, waar ze momenteel voor langere periode op promi‐
nente wijze wordt geëxposeerd in de grote hal. De loc bevindt zich weer in de ople‐
veringsstaat van 1951. Opvallend hierbij is de fraaie turkooizen kleurstelling met de
donkerblauwe bies.
In 2001 heeft de “Werkgroep Loc 1501” zich over de 1201 ontfermd en werd beslo‐
ten 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 excur‐
sies 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 tur‐
koois. 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 familiebezoek 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 opgeheven te worden. Wij kijken enkele
weken voor de opheffing naar de teloorgang van lijn 55. 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 fotogenieke 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 goederenverkeer 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 stoomloco‐
motieven, bepaald geen pretje voor het locpersoneel. Nu is deze tunnel enkelsporig
en geëlektrificeerd en ligt er parallel aan deze tunnel een nieuwe tweede tunnel,
eveneens enkelsporig en geëlektrificeerd. 

 

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

Presentatie: Bert van Raaij

Dinsdag 26 april 2022
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.

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



Manx Railways

Dinsdag 17 mei 2022
19:30 uur De Brink, Obdam

Engelstalige presentatie: Colin Miel

Een gedetailleerde blik op het Isle of Man en zijn prachtige Heritage Railways, die
vele decennia beslaan, van eind jaren zestig tot september 2021. De latere jaren zul‐
len digitale originelen zijn en de 'golden oldies' zullen voornamelijk scans van
Kodachrome‐dia's zijn . Er zullen nogal wat niet‐spoorwegscènes zijn, vooral van de
eerdere Isle of Man Steam Packet‐schepen uit de jaren 70 en 80, plus historische
bussen en natuurlijk het prachtige lokale landschap.

Een klassiek Douglas ver‐
trek naar Port Erin vroeger,
op de Isle of Man Steam
Railway in 1975.
(Kodachrome scan)
(Foto: Colin Miel)

Een prachtige locatie aan de
Manx Electric Railway bij
Dhoon, tijdens de MER
Centenary Celebrations in
1993. (Kodachrome scan)
(Foto: Colin Miel)



Historisch overzicht
45 jaar NVBS NHN excursies
Dinsdag 7 juni 2022
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.

NVBS NHN Modelbouwavond
Dinsdag 28 juni 2022
19:30 uur De Brink, Obdam

Ook dit jaar wordt de modelbaan van de NVBS Spoorgroep Noord-Holland
Noord weer opgesteld. Het zal wel even wennen zijn: deze eerste opbouw in
“de Brink.”

Het “Hondenbot” krijgt weer alle aandacht. Hierop kan de rechtgeaarde model-
spoorder zijn nieuw aangeschafte en/of zijn zelf gemodelleerde modellen weer
nieuwe kilometers laten maken, op de analoge – of digitale baan ( DC of AC) in
zowel HO als schaal N.

De modeltreindienstregeling voor al deze modeltreinritten wordt zoals ieder jaar
door de modelspoorders zelf in overleg vastgesteld. 



Data voor de 2e helft van 2022 zijn nog niet bekend

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. 


