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Zwolle, 31 juli 2020. Twee IC's Berlijn op één foto in de achtertuin van Zwolle.
Bij Harculo zien we de NS 1750 met stam 7701 als int. 143 naar Berlijn sporen.
Foto: Sicco Dierdorp
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Algemene informa�e over de NVBS afdeling Zwolle
De bijeenkomsten worden gehouden in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle.
(www.stadkamer.nl)
Dit bevindt zich op 400 m. afstand van het sta�on en is ongeveer 5 minuten lopen.

Routebeschrijving van sta�on:
Uitgang Centrum. (via tunnel)
Zebra over, links en direct 
weer rechts, langs Starbucks
de Terborchstraat in.
De Zeven Alleetjes is dan de
2e straat links.

Parkeren op parkeerterrein
‘Burgemeester van
Roijensingel’.
Na 20 uur vrij parkeren.
Van daaruit is de Stadkamer 
ook toegankelijk.

De bijdrage bedraagt € 2,50
Aanvang 19:30 uur.
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Sta�onsplein

Gezien de Covid-19 perikelen is het 
noodzakelijk om zich steeds vooraf per 
e-mail te melden bij onze secretaris 
(zwolle@nvbs.com).
In de zaal zijn, zolang als nodig,
aanmerkelijk minder stoelen
beschikbaar.
Er mogen max. 25 mensen aanwezig zijn, 
inclusief presentator en bestuur.
Zonder aanmelding vooraf kan niet 
gegarandeerd worden dat u wordt 
toegelaten tot de zaal.



Stadkamer hoofdingang Zeven Alleetjes 

Stadkamer achteringang
vanaf parkeerplaats

Stadkamer zaal
NVBS-presentatie 



Op deze avond gaan we terug naar het goederenvervoer in Nederland in de jaren 80.
We gaan kijken hoe het rangeren op rangeersta�on Onnen (bij Groningen) in z’n werk 
ging.
Daarna  kijken we op verschillende plekken hoe het goederenvervoer werd uitgevoerd.
De diesellocomo�even 2200 en 2400 zien we regelma�g aan het werk.
Als de �jd het toelaat maken we nog een uitstapje over de grens.

   

Voor de pauze laat Ronald ons de wisselwerking tussen spoor en kaart zien met vele 
voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met de komst van de spoorwegen verandert het 
kaartbeeld: lijnen, emplacementen en sta�ons krijgen een plek, als onderdeel van de 
topografie, als hulpmiddel bij het plannen van een rit of als opwarmertje voor een 
onvergetelijke reis. Thema�sche kaarten verbeelden opkomst en soms ondergang van 
het spoor en verklaren ruimtelijke verschijnselen waarin railvervoer een rol speelt.
U gaat het vanavond allemaal zien, want een kaartje zegt meer dan duizend woorden.

Na de pauze kunnen we lekker wegzakken bij een visueel 
overzicht van 10 jaar NVBS-excursies. Hij hee� als reisleider 
bij de SNE vele tochten georganiseerd, maar hij laat ook 
opnamen zien van excursies die door zijn collega’s zijn geleid. 
Dat betekent beelden uit verre landen als Syrië, Taiwan en 
Iran. Maar we blijven ook dichter bij huis als we gaan
spoorzoeken in het Westland, op Koninginnedag de
Ro�erdamse haven bezoeken of in de sneeuw met een
plan U naar Stadskanaal zwoegen.
En wie weet zet het u wel aan om zélf eens aan een
NVBS-excursie deel te nemen.

  Delfzijl

Kaart met onbewaakte overwegen 

  foto: Jan Dul

woensdag 13 januari
GOEDERENVERVOER IN NEDERLAND IN DE JAREN ‘80

• Jan Dul

woensdag 10 februari
SPOORWEGEN OP DE KAART / 10 JAAR NVBS-EXCURSIES

• Ronald Bokhove



Spoorwegongevallen spreken tot de verbeelding en dat geldt vooral voor ongevallen als 
gevolg van het rijden door onveilig sein: De eenzame machinist die een fout maakt en 
daarmee de levens van anderen in gevaar brengt. Al vroeg kwam de roep om
hulpmiddelen om het rijden door onveilig sein te verhinderen. Niet alleen
spoorwegingenieurs maar ook amateuruitvinders stor�en zich op het onderwerp, 
meestal met weinig succes. Spoorwegdirec�es hadden ook lange �jd weinig trek om te 
investeren in automa�sche treinbeïnvloeding. In zevenmijls-stappen gaan we door de 
Nederlandse spoorweggeschiedenis. Per periode bekijken we welke erns�ge ongevallen 

zich voordeden en tot wat voor
ontwikkelingen dat leidde. Na de ramp bij 
Harmelen werd dat niet alleen een zaak van 
het spoorwegbedrijf maar ook van de 
na�onale en zelfs interna�onale poli�ek.
Zo eindigen we bij een spoorwegnet dat 
anno 2018 vier systemen voor automa�sche 
treinbeïnvloeding kent: ATB-EG, ATB-Vv, 
ATB-NG en ERMTS.

Toen de Oekraïne op 24 augustus 1991 uit het verbond van Sovjetrepublieken stapte 
verklaarde het zich ona�ankelijk. Op 1 december 1991 bleek via een referendum 90 % 
van de bevolking het hiermee eens te zijn. Het geharrewar om de koers van het land (pro 
Russisch of pro westers) deed onlusten en een scheuring ontstaan die leidde tot bezet-
�ng van de Krim door Rusland en een oorlog tussen het oosten en het westen. Op 
tramgebied volgde het nog niet ona�ankelijke land de Russische lijn met nieuwe Tatra- 
en KTM-wagens. De eerder genoemde oorlog slokt veel geld op zodat vernieuwing van 
baan en materieel op een zacht pitje zijn komen te staan. Alleen de hoofdstad Kijiv kreeg 

nieuwe trams. Overige steden verbouwen 
hun trams of maken gebruik van tweede-
hands Tatra’s. De gehele dienst in Vinnitsa 
wordt nu met materieel uit Zürich gereden. 
Vanavond beelden uit alle tramsteden zoals 
ze er halverwege de 90-er jaren waren.
Na tussen�jdse bezoeken in een aantal 
steden krijgt u een volledig overzicht van de
westelijk van de demarca�elijn gelegen 
steden gemaakt in de zomer van 2017.

   Schiedam 1976

 Odessa  Foto: Karel Hoorn

   Foto: René Jongerius

woensdag 10 maart
DE OEKRAÏNE, EEN GROOT TRAMLAND

• Karel Hoorn

woensdag 14 april

         • René Jongerius

DOOR ONVEILIG SEIN:
SPOORWEGONGEVALLEN EN AUTOMATISCHE TREINBEÏNVLOEDING



Voor een spoorweglie�ebber is heel Zwitserland aantrekkelijk en niet in één avond 
samen te va�en. Vanavond bezoeken we het Alpine-deel van het kanton Bern,
het Berner Oberland, met een grote varia�e aan railbedrijven.
Ook al behoort een flink deel daarvan tegenwoordig tot de Jungfraubahnen-groep,
ze hebben nog steeds hun eigen treintypes en huiss�jlen.
We beginnen de reis in de stad Bern en gaan daarna naar het hoge land.
Centraal ligt de toeristenplaats Interlaken, waar normaalspoor, smalspoor en kabelspoor 
te zien zijn. Van hieruit gaan we onder andere naar de Brünig-lijn, Wengen, spoorknoop-

punt Kleine Scheidegg, Jungfraujoch, 
Zweisimmen, Kandersteg en nog veel meer.
En ook nostalgisch stomend naar de Brienz 
Rothorn en elektrisch brommend naar de 
Schynigge Pla�e. Dit alles omlijst door fraaie 
bergpanorama’s.

Wie denkt dat de NS in de jaren tach�g (en einde jaren zeven�g) van de vorige eeuw saai 
en geel waren, moet vanavond zeker naar de bijeenkomst van de afdeling Zwolle komen 
om zich van het tegendeel te laten overtuigen. Er gebeurde immers veel meer dan het 
alleen maar rijden met gele treinen. We namen gaandeweg afscheid van de series 1000 
en 1500, van mat’46, van de Benelux-Hondenkoppen en van de rode DE1 en DE2. De locs 
van de serie 1100 kregen een botsneus. De series 1200 en 1300 en een aantal DE2-en 
kregen een levensduur verlengende revisie. Er kwamen geheel nieuwe locomo�even: de 
series 1600 en 6400, terwijl er nog meer SGM en ICM instroomde. Aan het begin van het 

decennium reden er nog blauwe getrokken 
treinen met plan E, K, N en W. 
Het einde van de jaren tach�g kende een 
hoogtepunt in de grootse wijze waarop het 
150-jarig bestaan van de spoorwegen in 
Nederland werd gevierd. De jaren tach�g 
was een decennium waarin de NS nog een 
echt spoorwegbedrijf was en waarin veel te 
zien en te beleven viel.

  Foto: Bert van Diepen

   Utrecht   Foto: Bart van ‘t Grunewold

         • Bert van Diepen
                 TREINENPARADIJS BERNEROBERLAND

woensdag 12 mei

woensdag 9 juni
NS IN DE JAREN TACHTIG
• Bart van ‘t Grunewold



Japan hee� haar eigen cultuur behouden. Moderne steden bestaan naast eeuwenoude 
tempelcomplexen. Moderne westerse communica�e gaat hand in hand met tradi�onele 
Japanse gebruiken. We maken een ontdekkingstocht over het grootste eiland Honshu, 
een tocht waarin naast de Shikansen, de Japanse hogesnelheidstreinen, ook aandacht is 
voor Japanse stoomhistorie. Van Osaka rijden we naar Tokyo, we bezoeken het Japanse 
spoorwegmuseum in Saitama en de Chichibu Railway, maar ook de tempels bij Nikko.
Na Tokyo maken we een tocht over het Ashi meer en berijden we per stoomtrein de 
bekende Oigawa Railway. Nara en Kyoto waren jarenlang de keizerlijke hoofdsteden van 
Japan tot Tokyo deze func�e overnam. Kyoto is beroemd om zijn �entallen tradi�onele 

Japanse tempels en paleizen. Indrukwekkend 
is het vredespark in Hiroshima, een levende 
herinnering aan de eerste atoombom, die 
daar op 6 augustus 1945 viel. We maken 
gebruik van Hiroshima's historische Hironden 
trams. Met de JR Ferry gaan we naar
Miyajimacuchi, om tenslo�e met de Rapi:t 
terug te reizen naar Kansai,
Osaka's interna�onale vliegveld.

Een van oorsprong Haagse elektrieke-trammetjeshobbyist fotografeert ook wel eens een 
trein.
Begonnen met fotograferen in de eerste hel� van de zeven�ger jaren gaan we nu
kijken wat er ongeveer 45 jaren geleden allemaal te zien was.
Veel is nog in oude kleuren, maar het wordt wel steeds geler.
De inmiddels uit de normale dienst verdwenen materieelsoorten worden opnieuw voor 
het voetlicht gebracht. Met ook steeds vaker iets uit de nabije buitenlanden

- want de studentenac�eradius neemt 
gestaag toe - brengt dit programma 
nostalgie-met-een-grote-N.
Het is niet uitgesloten dat er door dit 
typische treinenprogramma af en toe 
toch ook een tram langs spoort.
Al was het maar om te begrijpen 
waarom de presentator nu juist op dat 
moment op die plek toch weer de 
camera rich�e op het grootspoor. 

Amstersdam Foto: Huib Binkhorst

 DENSHA DE JAPAN: PER TREIN DOOR JAPAN, HET LAND VAN DE "REIZENDE" ZON
• Frans van Sabben

woensdag 13 oktober

                                             • Huib Binkhorst     

Shinkansen "Falcon" (E5) met Frans van Sabben

DE BIJVANGST

woensdag 8 september



In juni 1963 maakte ik mijn eerste film, �jdens een NVBS-excursie en onmiddellijk was ik 
in de ban van het medium film.
Nu, bijna zes�g jaar later, ben ik dat nog steeds. En met de techniek van nu kan ik de 
beelden van toen laten herleven.
Ik hoop u daarvan een aantal verbluffende voorbeelden te laten zien.
Op het moment dat ik dit schrijf, september 2020, duurt het nog ruim een jaar totdat ik 
de filmvoorstelling geef.
Wat ik ga vertonen weet ik op dit moment nog niet. U kunt uw wensen via het bestuur 

aan mij doorgeven, dan maken we er 
een min of meer interac�eve avond 
van. Films genoeg!
Om een idee te geven van wat er 
nodig is om een mooie film met
geluid te maken zie je hier een
scherma�eelding van een
programma waar ik mee werk.

 

Aan mij is gevraagd of ik in 2021 een verenigingsavond kon en wilde vullen.
Het moest iets historisch zijn. Wel, dit laatste is bijzonder rekbaar en gee� daarom veel 
vrijheid. Ik behoor inmiddels tot de relikwieën van de vereniging, zodat iets historisch 
moet gaan lukken. Aan de andere kant wat is historisch?
Wat ik vandaag fotografeer is morgen historisch. Dit gee� zoveel vrijheid dat ik nu 
(augustus 2020) nog geen exacte inhoud van het programma kan geven.
Alweer vele jaren geleden presenteerde ik bij uw afdeling een programma dat de �tel 
droeg: met stoom kris-kras door de DDR.
Ik heb in gedachten iets dergelijks te gaan samenstellen,
maar dan nu in de BRD (Bundesrepubliek Deutschland)

 DVR Edit Mode

   BW Kirchenlaibach 1973    Foto: Klaas Vijfschagt

woensdag 8 december

         • Ton Pruissen
         FILMVOORSTELLING

MET (VOORAL) STOOM KRISKRAS DOOR DE BRD
woensdag 10 november

• Klaas Vijfschagt


