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De NVBS is een vereniging van en voor spoor- en trambelangstellenden: mensen met pas-
sie voor spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen organiseren veelal maandelijks interessan-
te 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 georgani-
seerd. 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 het documentatiecentrum zijn gevestigd 
in ‘NVBS Centraal’, een gezellige ontmoetingsplaats voor spoorgeïnteresseerden in het stati-
onsgebouw 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. De 
openingstijden vindt u op de website. U bent van harte welkom! 

NVBS-afdeling Apeldoorn www.nvbs.com 

http://www.nvbs.com/


27 januari 2021 

Van Bosporus naar Rode Zee door Ron Couvée & John Tapkin (†)  

Aanmelden v.a. 6 januari: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

De Hedjaz-spoorlijn 
In oktober 2008 maakte een groep van 42 NVBS-leden een reis 
naar Turkije, Syrië en Jordanië met als hoofddoel het berijden 
van de Hedjaz-spoorlijn. Die loopt vanaf Damascus tot in het 
zuiden van Jordanië. John Tapking maakte een uitgebreide film 
hiervan. De filmbeelden worden aangevuld met een fotopresen-
tatie. We beginnen in Istanbul met de Aya Sofia, Blauwe Mos-
kee, Topkapi-paleis en de Bazaar en verplaatsen ons daar per 
tram, metro en de funiculaire. Met de veerboot maken we de 
oversteek naar het door de Duitsers in 1913 gebouwde treinsta-
tion Haydarpasa aan de Aziatische kant. Via Eskiçehir en Ankara 
reizen we naar Adana, vlakbij de grens met Syrië. In Syrië be-
zoeken we Aleppo met zijn beroemde Citadel en Souq, de ha-
venstad Latakia en de hoofdstad Damascus. Van Aleppo naar 
Damascus reizen we in een modern Koreaans treinstel. De werk-
plaats van de Hedjazspoorlijn is in Cadem (bij Damascus) en is 
een Walhalla voor de stoomliefhebber. Van Cadem vertrek-

Het Jordaanse treindeel van de Hedjaz spoor-

weg  

Spoorwegmuseum  bij de 

werkplaats van de Hedjazlijn 

in Cadem, bij Damascus.  



24 maart 2021 

Haagse bluf door Aad de Meij 

Aanmelden v.a. 3 maart: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Als je op internet op zoek gaat naar de betekenis van 
Haagse Bluf kom je iets heel lekkers tegen. Namelijk 
een zoet toetje wat in feite grotendeels uit lucht be-
staat. Het hoofdgerecht voor vanavond is geen gebak-
ken lucht maar een luchtige chronologie over het ste-
delijk vervoer in en om de Residentie gedurende de 
afgelopen 53 jaar, met de nadruk op alles wat er in 
deze periode veranderd of verdwenen is. Te zien zijn 
onder andere: de echte allerlaatste inzet van de 800-
en in de normale passagiersdienst; sloop (lees ver-
branding) van de laatste bijwagens op ’s Gravenmade; 

inzet, af-
scheids-
ritten en 
sloop van de PCC’s; de komst, de inzet en de afvoer van 
de eerste GTL8-trams;  
trams uit Rotterdam en Amsterdam te gast in Den Haag 
voor proefnemingen; Haagse PCC’s in Rotterdam, Am-
sterdam en zelfs in Brussel; trams uit Hannover in dienst 
bij de HTM; trams in bijzondere beschilderingen en proef-
kleuren; sneeuwpret met 2-assige pekeltrams; enkele 
flinke aanrijdingen; de jubileumparade ter gelegenheid 
van 125 jaar tram met inzet van stoomloc Ooievaar; de 
manifestatie “Retourtje Leiden” ter gelegenheid van het 
feit dat 50 jaar geleden de laatste tramlijn Den Haag-

Leiden opgeheven werd; opgeheven tramtrajecten en natuurlijk de “toen en thans”-plaatjes waarop 
soms ook een enkele autobus figureert.  

Deze keer richt Sjoerd Bekhof de focus op Finland, dat hij in 2017 en 2019 bezocht. In 2017 

lag de nadruk op de reis op Finland. Het land van de duizend meren, de scheppingen van Jean 

Sibelius, met het beroemde Finlandia, het serviesgoed van Arabia, de telefoontjes van Nokia, 

maar ook van breedspoor en alleenheerschappij van de Finse Staatsspoorwegen VR. Helsinki 

(Helsingfors) is niet alleen de hoofdstad van het land maar ook het middelpunt van het spoor-

wegnet. Dit strekt zich uit naar het oosten met een drietal verbindingen met het naburige 

Rusland en naar het noorden tot de steden Kemijärvi en Kolari. Beide eindpunten liggen boven 

de Poolcirkel en worden met nachttreinen uit Helsinki bediend. In de zomer dagelijks, in de 

winter enkele keren per week. De westkant van Finland ligt grotendeels aan de Botnische Golf. 

Daarover wordt de verbinding met de Zweedse hoofd-

stad Stockholm met schepen onderhouden. De spoorver-

binding met Zweden bestaat uit gemengd spoor tussen 

Tornio en Haparanda aan de Zweedse kant. De normaal-

sporige verbinding is al jaren buiten gebruik. Reizigers-

vervoer tussen deze plaatsen is er niet meer. De lading 

van de op breedspoor rijdende goederentreinen wordt in 

Haparanda overgeslagen op normaalsporig materieel. 

Rond Helsinki is intensief voorstadsverkeer, waar voor-

namelijk nieuw materieel van Stadler rijdt. Bijzonder zijn 

de treinen naar de Russische steden. De Allegro trein-

stellen naar Sint Petersburg en de nachttrein naar Moskou. De 

spoorwegen zijn er probleemloos te fotograferen. 

24 februari 2021 

Finlandia door Sjoerd Bekhof  

Aanmelden v.a. 3 februari: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

2 augustus 2017 Helsinki C  

Foto: Sjoerd Bekhof 



Wanneer wij aan de ‘Ondergrondse’ denken gaan de gedachten vaak naar London uit. Een 

imposant en uitgebreid netwerk dat de buitenwijken met het centrum verbindt.  

Net als Parijs en Berlijn kent London grote 

stations waar lange afstandstreinen stop-

pen rond het centrum.  

Daar is een groot aanbod van diverse regi-

onale verbindingen.  

Het vervoersaanbod kan net de stijgende 

vervoersvraag aan. Voortdurend wordt er 

uitgebouwd en vernieuwd.  

Naast de ‘Ondergrondse’, kijken wij naar 

het regionale 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. 

26 mei 2021 

Railvervoer in London door Kees Bijl 

Aanmelden v.a. 5 mei: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

28 april 2021 

De NOLS door Geert de Weger 

Aanmelden v.a. 7 april: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

De spoorlijn van Zwolle naar Emmen maakte ooit deel van de 
Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij” (NOLS) evenals de 
nog bestaande lijnen Mariënberg - Almelo, Coevorden - Duitse 
grens en Zuidbroek -Stadskanaal. De textiel-industrieel en te-
vens Tweede Kamerlid Jan Willink, nam ooit het initiatief tot 
de aanleg van het net van de NOLS. Zoals hij dat eerder ge-
daan had bij de Nederlandsch Westfaalsche Spoorweg-
Maatschappij (NWS) en de Geldersch-Overijsselsche Lokaal-
spoorweg-Maatschappij (GOLS). De NOLS vormde in zijn opi-
nie een belangrijk deel  voor een spoorwegnet dat lag vanaf de 
Duitse grens bij Winterswijk tot aan de Noordzee. Het was zijn 
wens om de GOLS en de NWS zo veel mogelijk over eigen lij-
nen te verbinden met de haven van Harlingen. Het hele pro-
ject bleek uitermate taai en werd waar nodig aangepast, uit-
eindelijk  werd in 1898 de wet voor de realisatie van de NOLS 
door het parlement geaccordeerd. In 1901 ving de bouw aan 

en reeds in 
1903 werd de 
lijn Zwolle - Ommen in gebruik genomen. Twee jaar 
later bereikte men Stadskanaal en werd de tak Gas-
selternijveen – Assen in gebruik genomen. In 1906 
volgde Mariënberg - Almelo. Om in 1910 het NOLS 
net te vervolmaken met de aansluiting – vanuit Coe-
vorden - op de lijnen van de Bentheimer Eisenbahn 
en de lijn Stadkanaal – Zuidbroek – Delfzijl. Geert de 
Weger geeft in woord en beeld een indruk van de 
ontwikkeling van de NOLS waarbij ook de opvolgers 
niet vergeten worden. 

Noordbroek, ca 1915,                  

Groninger Archieven 

Dalfsen 24 juni 1985, foto G.R. de Weger 



22 september 2021 

Rijtuigen plan D door Peter van der Vlist 

Aanmelden v.a. 1 september: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Na de Tweede Wereldoorlog werden bij Beijnes en Werk-

spoor 70 rijtuigen stalen rijtuigen werden besteld, be-

kend onder de naam ‘Plan D’. De turquoise rijtuigen gin-

gen dienst doen achter de nieuwe elektrische locomotie-

ven. De wat oudere NVBS-ers zullen mooie herinnerin-

gen hebben aan deze karakteristieke rijtuigen, waarvan 

de AB 7709 en de RD 7659 nog in het Spoorwegmuse-

um te zien zijn. Ingaande de winterdienstregeling 1978 

kwam er een einde aan de inzet van ‘Plan D'. Op 1 okto-

ber 1978 werd door de NVBS een imponerende afscheidsrit gereden en initiatiefnemer en 

organisator Peter van der Vlist vertelt deze avond aan de hand van vele foto’s over deze bij-

zondere 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 het historische aspect van dit materieel 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, het verblijf 

bij de Stoomstichting Nederland en het ‘tweede leven’ in de Beneluxdienst, het herstel van 

de AB 7709 in Amersfoort en de restauratie van het enige overgebleven restauratierijtuig 

(WRD 7659). 

25 augustus 2021 

De Gooise Stoomtram Maatschappij door Gerrit Barendrecht 

Aanmelden v.a. 4 augustus: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Op reis met de Gooische van Amsterdam  
naar Het Gooi. 
Een indruk over dit bekende trambedrijf. 



24 november 2021 

Italië en Sicilië door Maarten van der Velde 

Aanmelden v.a. 3 november: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Vanavond gaan we een bezoek brengen aan Italië. We gaan flink terug in de tijd want de 

dia’s die getoond worden zijn gemaakt tussen 1981 en 2011. Naast de FS bezoeken we ook 

nog een aantal particuliere bedrijven en 

we gaan ook een kijkje nemen op de eilan-

den Sicilië en Sardinië. 

Op 26 september 1998 reed nabij Torremuzza 

de E.636.299 van de FS met haar ballasttrein 

over de langs de noordkust van Sicilië gelegen 

lijn van Messina naar Palermo. 

Een trein van de FNM komt Milano 

Nord binnen op 19 augustus 1981. 

Het stuurstandrijtuig is de B 800-06. 

27 oktober 2021 

Treinreis naar Moermansk en Nikel (deel 1) door Ernst van Gulden 

Aanmelden v.a. 6 oktober: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Het eerste deel van deze reis naar het voormalige noordelijkste station ter wereld, Nikel, 

voert ons door Kaliningrad via Wit-Rusland, Litouwen, Letland en Estland naar de Russische 

grens bij Narva (Estland). Behalve de voor de meesten van ons tamelijk exclusieve spoor- 

en tramplaatjes, zult u vanavond ook de nodige cultuur, natuur en andere opnamen voorge-

schoteld krijgen. De bekende spoorwegfotograaf en reisleider Ernst van Gulden staat op-

nieuw garant voor goede beelden en een goede toelichting. 

ER-2 treinstel van de AS “Pasažieru vil-

ciens” , Riga, foto Ernst van Gulden 

RVZ-6, tram 464, “Station" (Vakzal/

Вакзал), Minsk, foto Ernst van Gulden 



Bereikbaarheid 

Met de auto vanuit alle richtingen 
Op de A1 afslag 19 Hoenderloo. Vervolgens richting  Apeldoorn volgen (Europaweg).  
Op de eerste kruising rechtsaf (Hoog Buurloseweg).  
Aan het eind van deze weg (T-kruising) linksaf (Hoenderloseweg).  
In een flauwe  bocht naar rechts staat aan de linkerkant de Bronkerk en de Duiker. 
 
Met de bus: 
Wegens de nieuwe concessie kunnen wij geen adequaat o.v. advies geven, hopelijk worden t.z.t. de 
diensten aangepast. Na afloop van de bijeenkomst kunt u met een auto naar het station worden ge-
bracht. 

15 december 2021 

Presentaties van eigen werk door onze bezoekers 

Aanmelden v.a. 25 november: apeldoorn@nvbs.com of 0341 420532 

Vanavond willen wij de vaste bezoekers van onze bijeenkomsten de gelegenheid geven om 

zelf in het kort eigen werk te presenteren.  Wij vragen aan hen die iets willen vertonen, dat 

te laten weten in oktober of november, via apeldoorn@nvbs.com.  

Foto Aad Griffioen 

Foto Jan Haasdijk 

Overige foto’s Leo van 

Engeland 



NVBS Actueel 

Nog geen abonnee van NVBS Actueel? NVBS Actueel informeert bijna maandelijks over boei-
ende mensen in de railwereld, nieuws over de NVBS, railreizen en excursies. Daarnaast 
krijgt de lezer fototips, ideeën voor vakanties (met railideeën en nog veel meer). Ga naar 
http://nvbs-actueel.com/aanmelden/ om u aan te melden. 

NVBS-afdeling Apeldoorn 
De bijeenkomsten van de NVBS-afdeling Apeldoorn worden gehouden in “De Duiker” ,  
Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen.  
De Duiker is het zalencentrum dat verbonden is aan de Bronkerk. 
De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:00 uur.  
De bijdrage voor de bijeenkomsten bedragen € 3, ook voor niet NVBS-leden. Zie verder: 
www.nvbs.com/apeldoorn  
 
Afdelingsbestuur 
Voorzitter   : Lolke Looijenga  0648212569 / 0575-527524 
Secretaris   : Leo van Engeland  0623206044 / 055-5062267  
Penningmeester : Steven Hopman  0341-420532  
Afdelingsmail  : apeldoorn@nvbs.com  
 
Voor informatie omtrent lidmaatschap en het verenigingstijdschrift Op de Rails zie: 
www.nvbs.com  

NVBS–afdeling Apeldoorn 

www.nvbs.com/apeldoorn 

Looproute in Ugchelen 
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