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NVBS afdeling Zuid-Limburg 
 

Secretariaat  Dunckellaan 14, 6132 BL  Sittard 

T 046-4519783 

E jan@railfix.nl 

E afdelingsbestuur:  zuidlimburg@nvbs.com 

Algemeen email adres van de landelijke NVBS: info@nvbs.com 

 

 

Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
september 2020 

 

Beste mensen,  
 

Na enkele maanden van stilgelegde activiteiten vanwege het bekende virus zijn er gelukkig 

nu weer mogelijkheden, die we met gepaste voorzichtigheid gaan benutten. De overheid 

staat het toe, het hoofdbestuur ook en – niet de minst belangrijke – ook de Spuiklep doet 

weer mee. In september beginnen we weer en we nemen dan gepaste maatregelen: 

- tafels en stoelen op gepaste afstand van elkaar, 

- bij Wim GEPAST CONTANT betalen, 

- bij de bar goed afstand houden bij bestellen en betalen en hier bij voorkeur met de 

PIN betalen. 

Om niet het hele programma nog verder door elkaar te halen, laten we de planning voor het 

najaar intact en zullen we proberen de presentatoren die we moesten afzeggen, voor vol-

gend jaar te strikken. 
 

Een aantal leden heeft zich opgegeven voor het ontvangen van de digitale foto-rondzending 

van Pierre en enkelen hebben er ook bijdragen voor geleverd. Maar beide categorieën kun-

nen nog steeds uitbreiding gebruiken!  

Dat wil zeggen dat iedereen die onderwerpen op spoor- en/of tramgebied heeft die hem (of 

haar) speciaal interesseren, of waarvan gedacht wordt dat het anderen zal interesseren, 

wordt uitgenodigd daarvan foto’s ‘in te leveren’ die dan aan de anderen worden rondge-

stuurd. Dat hoeven niet veel foto’s per onderwerp te zijn en een paar regels tekst van wat 

het voorstelt, zijn daarbij erg welkom. Dus opgeven bij en zelf een paar interessante foto’s 

sturen naar  

phkeulen@hetnet.nl   

 

Helaas zijn er nog steeds leden waar deze mededelingen niet digitaal kunnen worden afgele-

verd omdat de mailbox vol is of om een of andere reden niet bereikbaar. Ik reken het niet 

tot mijn taak dit op te lossen. Wie de berichten wilt ontvangen, moet toch echt zelf zorgen 

dat ze afgeleverd kunnen worden. 
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We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen. De bijeen-

komsten zijn (behalve de uitzonderingen) in De Spuiklep, Parallelweg 2K in Heerlen en 

steeds op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:30u en einde ca 22:30u. 
 

Op vrijdag 11 september wordt de spits afgebeten door Bart van ’t Grunewold met zijn pro-

gramma over Fototreinen, op vrijdag 9 oktober komen Peter-Paul van Birgelen en Dave 

Habraken met een presentatie over Java, op vrijdag 13 november komt Cees Pols (met een 

bijdrage van Wim Vos) met een programma over de Haarlemmermeerlijnen, met het ver-

zoek om dan stipt om 19:30u te beginnen, en sluit Pierre Keulen het jaar af op vrijdag 11 

december met het vervolg op  Zwitsers smalspoor. 
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

Hier de toelichting op de eerstkomende  presentaties bij de NVBS afd Zuid-Limburg: 
 

 

Fototreinen door Bart van ‘t Grunewold 
 

Zo lang als er spoorwegliefhebbers zijn, worden er foto’s en films van treinen gemaakt. Zo lang er 

spoorwegliefhebbers zijn, worden er extra treinen ingelegd. Een en een is dan al snel twee: voor 

spoorwegliefhebbers worden extra treinen ingelegd om daar foto’s en films van te maken. Fotografe-

rende en filmende spoorwegliefhebbers houden ook meestal van ‘het ideale plaatje’: de trein mooi 

in de zon, als het even kan met een flinke rookpluim, geen storende medefotografen in beeld en het 

liefst ook geen andere storende niet bijpassende objecten. Daarnaast hebben deze spoorwegliefheb-

bers vaak een hang naar nostalgie, waarbij in het bijzonder de jaren dertig en vijftig van de vorige 

eeuw geliefd zijn. 

Al vroeg werd dit door actieve spoorwegliefhebbers onderkend. In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw ontstonden er initiatieven om ‘fototreinen’ te laten rijden: treinen met als enig doel om daar 

foto’s en films van te maken. De omstandigheden worden daarbij dan zo veel als mogelijk ideaal ge-

maakt: een groep van meestal maximaal 50 deelnemers kan op meerdere plaatsen foto’s van de 

trein maken. De treinen worden zo authentiek mogelijk samengesteld, zodat het beeld ook in ‘de tijd’ 

past. Daarbij worden – als er met stoomtreinen wordt gereden – ‘forse’ schijnvertrekken gemaakt. En 

als er op een opklaring moet worden gewacht, dan gebeurt dat, zodat de trein in de zon voorbij 

komt. 
 

  
 
Op 7 oktober 2017 werd op de MBS de klok 85 jaar 
teruggedraaid naar (7 oktober) 1932. De naar de MBS 

 
Op 16 oktober stonden onder het motto 'NS-
locomotieven in dienst bij tramwegen' de locomotie-
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gehaalde loc 7742 'Bello' van de SHM speelde de 
hoofdrol tijdens deze uiterst geslaagde fotodag. Het 
tiende fotomoment (tweede schijndoorkomst) was in 
de buurt van Zoutindustrie (Boekelo). Bello is met de 
goederentrein uit begin jaren dertig onderweg naar 
Haaksbergen. Een auto uit die tijd met bijpassende 
chauffeur staat langs de weg. In de auto zit een hond, 
waarvan de naam 'Bello' zonder meer bijpassend was 
geweest. 
 

ven 6513 en 7742 'Bello' van de SHM en loc 8107 
'Kikker' van de MBS gezamenlijk onder stoom, alle 
drie in NS-uitvoering. Zij reden trams over de lijn van 
de SHM tussen Hoorn en Medemblik. De organisatie 
had daarnaast voor figuranten en rekwisieten ge-
zorgd. Loc 8107 'Kikker' van de MBS staat in station 
Twisk met een reizigerstram van de Gooise Stoom-
tram. 

  
 
Onder het motto 'Interbellum' organiseerden Dave 
Habraken en Martin Huzen op 25 mei 2019, in samen-
werking met de SGB, een fotodag tussen Goes en 
Baarland. Met HTM loc 8 met tramrijtuig SBM 24 
(SHM), Cockerill 3098 (MBS) met enkele goederenwa-
gens en motorwagen omC 909 (SGB) werden de jaren 
dertig in Zuid Beveland weer levend gemaakt. Motor-
wagen omC 909 van de SGB staat hier voor het station 
van Kwadendamme, naast de (werkende) dijkcoupure 
in de Zwaaksedijk, met sluisdeur (Rijksmonument 
509156, uit 1927). Het tafereel zorgt voor romantiek 
naast het spoor: een Zeeuws huwelijksaanzoek in de 
klederdracht van Zuid Beveland! 

 
Tanago Foto- und Eisenbahnreisen organiseerde op 
26 en 27 oktober 2019 fotoritten met loc 50 2988 van 
de Dampf-lokfreunde Schwarzwald-Baar e.V. over de 
'Sauschwänz-lebahn' (Wutachtalbahn) Weizen - Füt-
zen - Blumberg Zoll-haus. Op 26 oktober 2019 wor-
den aan het einde van de middag / begin van de 
avond aan het Biesenbachviaduct bij Epfenhofen nog 
tegenlichtopnames gemaakt, bij zonsondergang. De 
trein tijdens de negende schijndoorkomst. 

 

De laatste jaren worden dergelijke ritten geperfectioneerd, waarbij steeds meer van figuranten en 

rekwisieten gebruik wordt gemaakt. Niet alleen de trein en de omgeving ogen zo authentiek moge-

lijk, maar ook het publiek om en in de trein, vaak met authentieke andere voertuien uit die tijd. Dat 

dit tot bijzondere en soms ook hilarische en ontroerende momenten kan leiden, ziet u onder meer 

tijdens deze presentatie. 

Bart van ’t Grunewold neemt ons mee naar fototreinen die op de MBS (2017), SHM (2018), SGB en 

de Wutachtalbahn (beide in 2019) hebben gereden. 

 

‘Java’ - door Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken 
 

Op vrijdagavond 9 oktober aanstaande nemen Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken ons mee 

naar het eiland Java, een van de ruim 16.000 (!) eilanden van Indonesië. Dit eiland biedt enorm veel 

fraais voor spoorwegliefhebbers: stoere diesellocomotieven, mechanische beveiliging uit het Neder-

lands-koloniale tijdperk, een fantastisch spoorwegmuseum en zelfs nog enkele suikerraffinaderijen 

met actieve stoom. Dit alles bevindt zich in vaak érg fraaie landschappen. 
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Onderstaande foto’s geven een beeld van wat je tijdens deze voorstelling mag verwachten. Om nog 

wat meer in de sfeer te komen, kun je de volgende link al eens bezoeken, waarin een beeld wordt 

geschetst van de nogal chaotische toestanden in het verkeer op dit eiland. 
 

https://www.wowshack.com/22-things-youll-see-or-experience-on-indonesian-roads/ 
 

Doordat het om een voorstelling met twee sprekers gaat en er op Java bijzonder veel te zien is, be-

looft het een goedgevulde avond te worden! 
 

 
 

 


