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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 

Loc 1315 van Faitrains dendert met een ‘Craftertrain’ door Apeldoorn, 29 mei 2022, foto Leo van Engeland  

http://www.nvbs.com/


Donderdag 26 januari 2023 

De Baronnenlijn en herinneringen aan station Apeldoorn 

 door Onno de Vries 

Op 26 Januari 2023 zal Onno de Vries een lezing met beelden verzorgen naar aanleiding van zijn in 

oktober 2019 verschenen boek “De spoorweg Apeldoorn-Hattemerbroek”. Deze nu geheel verdwenen 

spoorlijn vormde een onderdeel van de in 1889 tot stand gekomen verbinding  Dieren-Zwolle.  

De bedoeling is, dat de geschiedenis en de betekenis van de lijn nog eens in perspectief worden ge-

plaatst en dan in principe ook met beelden die in het boek geen plaats hebben gevonden. Van 1950 

tot 1972 was er alleen nog goederenvervoer, maar juist door de uiteenlopende soorten industrie langs 

de lijn was dat bijzonder gevarieerd. De vader van Onno de Vries was rond 1959/60 hoofdstationschef 

in Apeldoorn en spreker heeft in die tijd de gang van zaken op en rond het station heel grondig leren 

kennen. Ook daarover zal hij deze avond  graag een en ander willen vertellen. 

Loc 2462 met tr.764114 (Heerde-Apeldoorn) 

te Vaassen;  14 maart 1972,  

foto R. v. Putten 

Loc 1704 met tr.3522 (Zwolle-Apeldoorn) te 

Vaassen; 31 juli 1950, foto J.A. Bonthuis  

22 februari 2023 

Italië en Sicilië door Maarten van Velden 

Vanavond gaan we een bezoek brengen aan Italië. We gaan flink terug in de tijd want de dia’s die ge-
toond worden zijn gemaakt tussen 1981 en 2011. Naast de FS bezoeken we ook nog een aantal parti-
culiere bedrijven en we gaan ook een kijkje nemen op de eilanden Sicilië en Sardinië. 

Een trein van de FNM komt Milano Nord bin-

nen op 19 augustus 1981. Het stuurstand-

rijtuig is 02.03. Foto Maarten van Velden 

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 Mes-

sina naar Palermo. Foto Maarten van velden 



23 maart 2023 

Van McKeen tot TEE door Hans Altena 

Waarom nog zelf foto’s maken als de actualiteit of het verleden vanachter uw computer op elk mo-

ment te bekijken valt? Het internet is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een enorme bron van 

informatie. Dat ontdekten ook de spoorvrienden Hans Altena en 

Hans Elzinga. Sinds vele jaren wisselen zij wekelijks hun internet-

vondsten met elkaar uit. Deze vondsten, opgeborgen in de map 

“MIJN INTERNETALBUM” wordt deze avond met u gedeeld. Niet 

zozeer om met andermans veren te pronken, maar gewoon om u 

te tonen wat voor moois er allemaal te vinden is op dat internet. 

Omdat de internetbron onuitputtelijk is krijgt u op deze avond 

alleen iets te zien uit de interessegebieden van deze twee liefheb-

bers. Een kleine greep uit de onderwerpen: de Deutsche Kreis-

bahnen, McKeen-motorwagens, Walter Hollnagel, British Railways 

in de jaren 60, Electroliners, enz… Het is een keur aan beelden. Verrassend? Wij denken van wel. De 

presentatie mag misschien even verrassend zijn want tijdens het eerste 

deel van de avond bepaalt u, de zaalbezoeker, welke onderwerpen er ge-

toond gaan worden uit de grote hoeveelheid opgeslagen mappen die er zijn. 

Het tweede deel van de avond betreft het verhaal over de redding en komst 

van de vijf TEE-rijtuigen naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw-

Vennep. Uiteraard wordt daar een stukje historie niet bij vergeten. Presen-

tator Hans Altena fungeert in het NTM als railerfgoed coördinator zodat u de 

verhalen uit eerste hand te horen krijgt. 

Dit belooft dus een bijzondere avond te worden met een scala aan spoorse 

onderwerpen die u er misschien toe zetten thuis nog lang na te genieten, 

maar dan in een zoektocht vanachter de eigen computer. Of misschien ver-

leidt het u wel om een bezoek te brengen aan het NTM in Nieuw-Vennep. 

 Ruim 150 jaar geleden werd op 10 mei 1869 de laatste spijker geslagen en was de eerste Transconti-

nental Railroad in Amerika een feit. Het was “Done”. Twee maatschappijen CP Central Pacific en UP 

Union Pacific hebben jaren gestreden om elke mijl spoorlijn. Wat er in de jaren voor de laatste spijker 

gebeurde en wat de betekenis van deze spoorlijn was en nog steeds is, wordt in vogelvlucht ver-

teld.  150 jaar Transcontinental Railroad was voor de Union 

Pacific de reden om de grootste stoomlok ter wereld - de 

UP 4014 ‘Big Boy’ - na ruim 60 jaar stilstand te restaureren 

en 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 enkele andere 

NVBS leden: Wil Meulenbelt, Frits Liebregs en Rien Berg 

hebben we deze twee locs zien rijden door Echo Canyon, 

de Rockey Mountains en over de weidse prairies van Wyo-

ming. Het ontstaan van de Transcontinental Railroad ge-

volgd door een live verslag van de viering van 150 jaar 

Transcontinental RR in Promontory, de 150 jaar viering in 

mei 2019 door Union Pacific in Ogden en de dubbelheader 

UP 4041 & 844 rit van Cheyenne – Ogden v.v. over meer 

dan 2 x 800 km zijn onderdeel van deze presentatie.  

Unieke beelden maken deze avond weer een waar spekta-

kel. 

26 april 2023 

150 jaar Transcontinental Railroad & Union Pacific Big Boy 

 door Frans van Sabben  

11 mei 2019 - De 150 jaar Transconti-

nental Railroad ceremonie bij NP Golden 

Spike Promontory  de CPRR Jupiter ont-

moet de UPRR 119.  Foto Frans van 

Sabben. 



24 mei 2023 

Deutsche Bundesbahn van klassiek naar modern (Deel 1)door Bart 

van der Kruk 

De Deutsche Bundesbahn heeft altijd een grote aantrekkings-

kracht gehad op de Hollandse spoorweg-hobbyisten door de 

grote variatie in tractievoertuigen. Een tweedelig programma 

was dan ook noodzakelijk om hiervan een bij benadering volle-

dig overzicht te geven over de afgelopen 50 jaar. Begin jaren 

zeventig waren in de nadagen van de stoomtractie toch nog 

zo’n 15 series actief, waaronder zelfs nog 2-C-1 sneltreinmachi-

nes. De series 44 en 50 hadden in de goederendienst nog aar-

dig werk en in het Zwarte Woud maakten de P 8 en 78 hun 

laatste kilometers, evenals de BR 23 rondom Crailsheim. Min-

stens zo interessant 

zijn de oudere diesel

- en elektrische loco-

motieven en treinstellen. In het hele land hebben de rail-

bussen en V 100-en en V 200-en nog een belangrijk aan-

deel in het vervoer en met de voortschrijding van de elek-

trificatie geldt dat eveneens voor de Einheits elokseries uit 

de jaren vijftig, zoals de BR 110, 140, 141 en 150.  Als 

laatste item van deze reis die ons kris-kras door het mooie 

landschap van Duitsland voert tussen Westerland in het 

hoge noorden tot Basel in het zuiden zien we de komst van 

de BR 103 waarmee een nieuw tijdperk begint waarin een 

snelheid van 200 km/h heel normaal wordt. 

Al voor de bevrijding van Nederland boven de grote rivieren was duidelijk dat de bezetter planmatig, 

structureel en op grote schaal uit Nederland de meest uiteenlopende goederen had weggevoerd. On-

geveer 90% daarvan was na het begin van de Operatie Market Garden en de spoorwegstaking op 17 

september 1944 uit ons land weggehaald. In die periode plunderden de Duitsers vooral vele fabrieken 

en de spoorwegen, maar ontruimden ook steden en dorpen, zoals Arnhem. Tegen deze achtergrond 

stelde de Nederlandse regering in april 1945 het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Eco-

nomische Belangen in Duitschland in dat tot taak had 

het opsporen en het terugbrengen van weggevoerde 

goederen en de behartiging van de economische be-

langen van Nederland in Duitsland. Sander Ruys 

schreef het boek “Hummel Hummel Zügen” en zo over 

de zoektocht die in dat kader in de periode 1945 tot en 

met 1951 plaatsvond naar de weggevoerde eigendom-

men van de Nederlandse Spoorwegen en over de daar-

mee verbonden uitwisseling van in Nederland buitge-

maakt of achtergebleven (vooral) Duits spoorwegma-

terieel. Ook komt het niet teruggekeerde (‘vermiste’) 

en in de DDR, Polen en andere Oost-Europese landen 

achtergebleven spoorwegmaterieel aan de orde, waar-

over na de val van de Muur steeds meer bekend is ge-

worden. Na het verschijnen van zijn boek in het najaar 

van 2020 ontving hij veel nieuwe informatie en beeld-

materiaal, dat hij vanavond ook zal vertonen. 

30 augustus 2023 

Het in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde spoorwegmaterieel 

door Sander Ruys 

194 121 en 103 228 te Geislingen 

West 1987, foto Bart van der Kruk 

Wanne Eickel 1972, foto Bart van der 

Kruk 

Het zwaar beschadigde elektrische treinstel 

NS ElD3 422 te Arnhem, dat op weg om 

naar Duitsland te worden weggevoerd, in de 

oorlogshandelingen rond Arnhem terecht 

kwam. Foto: J.A. Bonthuis, 28-08-1945. Col-

lectie NVBS Railverzamelingen.  



27 september 2023 

Herinnering aan interlokale trams, filmpresentie door Raymond 

Naber 

Op deze avond een gevarieerd programma.  
* Een reis (meest in kleur) langs de NZH-tramlijnen en 
HTM-buitenlijnen (’50-er jaren). Gedigitaliseerde dia’s en 
zw/foto’s van Frits van der Gragt, Hans van Engelen, Edu 
Bouwman, Hans Offerman, Luud Albers, Jan de Jongh, 
Henk Odendaal, Charles-Henri Brizard, Peter Günther en 
Frits van Dam. We maken een reis van Scheveningen tot 
Volendam. 
* Mee met de RTM (1964). Een film van Aad de Wolf, met 
dieseltrams tussen Rotterdam Rosestraat – Spijkenisse – 
Hellevoetsluis en Oostvoorne in het laatste jaar van de 
tramexploitatie. 
* NZH Kaleidoscoop (1958-1961). Herinneringen aan het 
NZH-trambedrijf, de lijn Den Haag – Voorburg – Leiden en 
de stadstram te Leiden, gefilmd door Aad de Wolf. 
Tramkaleidoscoop Nr. 1. Het NZH- en HTM-(stads)
trambedrijf in de jaren ’50 en ’60 gefilmd door Aad de 
Wolf. 
De HTM Buitenlijn Den Haag – Delft met oud materieel 
(1964) gefilmd door Herbert de Roy van Zuydewijn. 
* Het programma is aangepast aan onze regio; dus ook 
GETA en NBM erin. 

Foto Leo van Engeland 

25 oktober 2023 

Deutsche Bundesbahn van klassiek naar modern (Deel 2) door 

Bart van der Kruk 

De BR 103 waar deel 1 mee eindigde bijt vanavond het spits af 
in dit 2e deel van deze Duitse rondreis. We volgen wederom het 
nooit stoppende proces van vernieuwing en modernisering en 
dat zorgt weer voor een enorme variatie in locomotieven en 
treinstellen. Een kleine greep uit de inhoud.  
De dieselstellen van de BR 627 en 628 vormen een schril con-
trast met de voorloper van de hoge snelheidsgeneratie, de BR 
403. Vanaf 1991 gingen de ICE’s het intercityverkeer domine-
ren. Bij de elokken deden de BR 111, 120, 151 en 181 hun in-
trede. De S-Bahnnetten rondom de grote steden kwamen tot 
stand of werden uitgebreid en nieuwe series metro-achtige 
treinstellen deden hun intrede. De val van de muur in 1989 be-
tekende een invasie aan DDR materieel in de oude Bundeslän-
der. Het fenomeen “Marktwerking” zorgde voor een ware revo-
lutie in de spoorwegwereld.  Particuliere vervoerders verschenen 
in het goederen- en reizigersverkeer en zorgden, dikwijls nog 
met elokken van oudere series, voor een bonte kleurenpracht 
op de rails.  De inzet van meerspanningmaterieel  zorgde in het 
internationale verkeer voor tijdbesparende grensovergangen 
waarvan o.a. de Vectron elok een goed voorbeeld is. Sinds de 
eeuwwisseling is de instroom van nieuw materieel echter niet 
meer te stoppen. Het voert te ver hier alles te vermelden, maar 
ruim 125 verschillende series zullen de revue passeren. 

Gemünden, 20 april 2016 , foto 

Bart van der Kruk 



22 november 2023 

50 jaar Interrail door John Krijgsman 

Interrail 1972, een trein- en tramreis door Europa 50 jaar geleden. 
 
In 1972 werd de Interrail-kaart ingevoerd, waarmee jongeren tot 21 jaar een maand 
lang onbeperkt per trein door 21 landen in Europa konden reizen. John Krijgsman 
vroeg en kreeg er een van zijn vader als cadeau voor zijn behaalde HBS-diploma en 
vertrok op 12 juli 1972 uit Rotterdam voor een 31 dagen durende treinreis. In zijn 
rugzak een nieuwe kleinbeeldcamera en 12 diafilms à 36 opnamen. Hij reisde door 
elf landen tussen Finland en Joegoslavië in een toen nog niet ‘grenzenloos’ Europa 
en bezocht 26 tramsteden. Zonder spoorboekje, met de landkaart van Europa in zijn 
hoofd als leidraad. 
 
 
 
 
 

50 jaar later volgen we John op zijn 
reis van toen. We zien trein- en tram-
materieel dat vrijwel allemaal verdwe-
nen is of een museale bestemming 
heeft gekregen. In vijf steden 
(Flensburg, Hamburg, Kiel, Malmö, 
Turku) is het trambedrijf sindsdien 
opgeheven. Maar ook zien we treinen 
en trams die toen net nieuw waren. 
Enkele daarvan rijden vandaag de dag 
nog steeds. Stoomtractie was er 50 
jaar geleden al bijna niet meer, maar 
toch kreeg John nog enkele stoomlocs 
voor de lens. Ook houten spoorwegrij-
tuigen en vooroorlogse trams komen 
op het scherm. Naast zo’n 260 ge-
scande dia’s zijn er de verhalen over 
die 10.000 kilometer lange treinreis 
door Europa. 

Kiel Hbf, vierdelige Eierkopf BR 612-613  van de Deutsche 

Bundesbahn vertrekt naar Hamburg, foto John Krijgsman  

20 december 2023 

Werk van vaste bezoekers van de afdeling Apeldoorn 

Het jaar wordt traditiegetrouw afgesloten met bijdragen van onze (vaste) bezoekers. 

Hopelijk hebben ze u veel te vertellen, ik zou zeggen laat u verrassen!! 



15 april 2023 

Afdelingsuitje naar Ost-Friesland 

Met het NiederSachsentickets verkennen wij vanuit Hengelo 

Ost-Friesland. Via Osnabrück gaan wij naar Esens. Waar we 

op de bus naar Norden stappen. Onze Länderticket is geldig 

in de IC naar Leer. Na een korte pauze vervolgen wij onze 

weg via Meppen naar Salzbergen om daar over te stappen 

op de trein naar Hengelo. Laten we hopen dan zonder 

mondkapjes te mogen reizen. Er zal gekeken worden of af-

stekers naar Wilhelmshaven en Norddeich Mole tot de mo-

gelijkheden behoren. Onder voorbehoud van de corona-

maatregelen en werkzaamheden die ook in Duitsland steeds 

korter van te voren worden aangekondigd. Het volledige 

programma verschijnt in Februari en de definitieve door-

gang of een alternatief wordt begin april bekend gemaakt. 

Esens, overstappen op de bus, foto Leo 

van Engeland 

Alle 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 wijkcentrum Het 
“Bolwerk”. 
De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en de zaal is open vanaf 19:00 uur.  
De bijdrage voor de bijeenkomsten bedraagt € 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 

 
Wijkcentrum “Het Bolwerk” bevindt zich direct tegenover het station/ de halte Apeldoorn Osseveld. 
Bereikbaarheid met de trein 
Aankomst uit Apeldoorn .54 / .24 
Aankomst uit Deventer .36 / .06 
Na afloop (+/-22:00) 
Vertrek richting Deventer om 22:24 naar Almelo. 
Vertrek richting Apeldoorn 22:36 (met aansluiting naar Amersfoort 
Bereikbaarheid met de auto 
Adres: Ravelijn 55 Apeldoorn 
Komende uit de richting Voorst na A50 2e weg rechts / vanaf ringweg 1e links (Manserdehof) 
1e weg rechts (de Hovenlaan) 
1e weg links (Fortlaan) 
1e weg links (Woudhuizerallee) 
1e weg rechts (het Ravelijn) 
U rijdt dan de parkeerplaats op, de ingang van het Bolwerk bevindt zich aan kant van het station 
Apeldoorn Osseveld 

Station/halte Apeldoorn Osseveld met daarachter wijkcentrum het Bolwerk 

http://nvbs-actueel.com/aanmelden/
http://www.nvbs.com/apeldoorn
mailto:apeldoorn@nvbs.com
http://www.nvbs.com
http://www.nvbs.com/apeldoorn

