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Maandag 23 september 2019                            
  
“De Gooische“                                                    door Gerrit Barendregt

Zich scharend onder de eerste stoomtrambedrijven binnen Nederland was de Gooische het eerste bedrijf in
Noord-Holland in 1881. De belangrijkste bron van inkomsten was het personenvervoer van Amsterdam van
en naar het Gooi. Het was geen groot bedrijf en de lijnen waren bij elkaar slechts 44 kilometer lang. Op een
zomerse dag naar het strand bij Muiderberg was voor de Amsterdammers in Oost vergelijkbaar met een
dagje Zandvoort met de ESM/NZH voor de westelijke bewoners van de stad.
In binnen- en buitenland was het bedrijf bekend en bewonderd vanwege de modernisering in 1930 toen
trams met motortractie in dienst werden gesteld. Maar ook was het bedrijf berucht vanwege de ongevallen
en kreeg het de bijnaam: “Gooische Moordenaar”. 
Het was de bedoeling dat in 1939 de Gooische omgezet zou worden in een “Modelbusbedrijf” maar dit is,
door het uitbreken van de oorlog, pas in 1947 gelukt. Tijdens de oorlog werden zelfs nog stoomlocs gebruikt.
Gerrit vertelt en toont u vanavond het een en ander over dit mooie bedrijf.

  



                 

Maandag 21 oktober 2019

       

“Treinveerdiensten in Europa “                          door John Krijgsman

In 1850 werd in de monding van de rivier Forth in Schotland voor het eerst gebruik gemaakt van wat toen
een ’drijvende spoorweg’ werd genoemd.
Spoorwegveerdiensten verschenen daarna in vele honderdtallen over de hele wereld om spoorwegrijtuigen,
goederenwagens, soms locomotieven en hier en daar zelfs trams over rivieren, meren en zeeën naar de
overzijde te brengen.
Rationalisering en de komst van nieuwe vaste oeververbindingen maakten een einde aan het bestaan van
de  meeste  spoorwegveerdiensten.  In  Europa  is  nog  maar  een  handjevol  over,  de  meeste  voor  het
overzetten van goederenwagens.
Het overvaren van reizigerstreinen vindt nog maar op drie trajecten plaats.
John Krijgsman heeft sinds 1972 vele overvaarten per spoorpont gemaakt en zo’n 40 treinveerhavens in
Europa bezocht.  Hij  toont bijzondere aspecten van het samenspel  tussen de sporen op de oevers,  de
spoorponten en de railvoertuigen.

  



                                                                                    

                                                            

Maandag 18 november 2020

   “Trams, toen en nu”                                        door Erwin Voorhaar

Trams zijn niet weg te denken uit het straatbeeld in onze grote steden. Maar vroeger was dit soort openbaar
vervoer op nog veel meer plaatsen te vinden. De presentator neemt ons mee op een reis langs verdwenen
én nog bestaande trambedrijven in binnen- en buitenland. Wat is totaal veranderd? Of is alles eigenlijk nog
hetzelfde? Aan de hand van prentbriefkaarten zien we het “toen”, en met door de presentator gemaakte
foto’s beleven we het heden. De toekomst en de vele musea met trams worden ook niet vergeten. We zetten
de zaken vanavond tegenover elkaar, maar vooral ook “op een rijtje”. Na afloop zie je de verschillen en ben
je verbaasd over de overeenkomsten. Kom kijken naar  Trams toen en nu !

                                     

 

                                                 



     

     

Maandag 16 december 2019

“ Meebreng-avond”                   een avond door Uzelf gepresenteerd

U kunt vanavond iets van Uw eigen hobby-beleving laten zien. Foto’s van trein of tram tijdens een vakantie,
een excursie naar een of ander bedrijf.  Alles wat met railvervoer te maken heeft mag aan bod komen.
Probeer uw bijdrage te beperken tot een kwartier à twintig minuten, zodat minstens zes personen aan bod
kunnen komen. Om het een klein beetje te kunnen plannen en geen doublures te krijgen, vragen we van U
wel om even contact met een van de bestuursleden op te nemen tijdens een van de avonden of via een
berichtje. 
Wij zorgen voor een laptop, beamer, dvd speler en dia-projector. Helaas beschikken we niet over een super-
8 film-projector. 
We nemen weer oliebollen mee om het jaar af te sluiten. En als alles gaat zoals gepland willen we vanavond
ook enkele leden in het zonnetje zetten die al zestig jaar lid zijn van de NVBS.



 

Maandag 20 januari 2020

“Dertig jaar geleden…”                 een programma van René Platjouw

We gaan  vanavond  dertig  jaar  terug  in  de  tijd  en  kijken  met  oude  video-opnames  naar  het  gewone
straatbeeld van begin jaren negentig. Een straatbeeld met rode brievenbussen, telefooncellen, V&D winkels
en  natuurlijk  met  allerlei  verschillende  series  tramwagens.  Gele  geledes  uit  eigen  land  van
Werkspoor/Beijnes,  gele  Zuchters  en  Blokkedozen  van  LHB  uit  Duitsland  en  gloednieuwe  grijs/blauwe
Trapwagens van BN uit België. Voor de extra kleur rijdt af en toe een reclame- of thema-tram door het beeld.
Routes van de tramlijnen waren anders dan tegenwoordig. We zien lijn 5 nog bij het oude Zuidplein kort
voordat de Amstelveenlijn ging rijden. Sommige lijnen verdwenen helemaal uit het straatbeeld, zoals lijnen 9,
10, 16 en 25. Bij  de metro reden alleen maar Zilvermeeuwen en met de nieuwe BN-sneltrams ging het
helemaal  niet  zoals  het  gepland  was.  Alle  opnames  werden  willekeurig  gemaakt  tijdens  de  normale
exploitatie, dus als U een museumtram verwacht, dan komt U bedrogen uit. Tenzij U alles van toen al met
museum-ogen bekijkt. Vrijwel alles is immers verleden tijd.

  



                                                 

   

Maandag 17 februari 2020

“Stoom bij minus 40 graden”
                                                   een presentatie van Gert Jan Binkhorst

Stel je voor: de gevoelstemperatuur is min 40. Het stormt. Je hebt vier lagen kleding rond je benen en zeven
(!) rond je bovenlichaam, wanten over je handschoenen en een pet over een ijsmuts. Zo trotseer je de ijzige
wind en ga je langs een spoorlijn staan, wachtend op stoom. Dan ben je toch gek of minstens rijp voor een
gesticht? 
Ja, klopt, maar als je gek op stoomtractie bent ga je zo gekleed in de winter van 2005 naar de Jinpengpas in
Noord-China. Daar werd toen nog net met stoomtractie gereden op een 1000 km lange spoorlijn. 
Onze presentator van vanavond, Gert Jan Binkhorst, was zo gek. Samen met nog 28 door het spoorvirus
bezeten mannen en één vrouw ging hij op zoek naar die hartverwarmende stoom. Dankzij zijn ontberingen
gaan we vandaag met hem in beeld en vertelling ver weg naar een gebied dat de meesten van ons alleen
maar kennen van de TV.

               

                                                 



  

Maandag 16 maart 2020

                           

“De Betuweroute”                  een presentatie van Gerrit Nieuwenhuis

De  meest  bekende  en  veel  besproken  spoorlijn  in  Nederland  is  ongetwijfeld  de  Betuweroute,  de
goederenspoorlijn van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens bij Babberich. De protesten tegen de
aanleg van deze lijn deden in veel opzichten denken aan de bezwaren tegen de eerste spoor-lijnen in ons
land. Na jarenlange politieke discussies werd de lijn uiteindelijk in 2007 geopend. Maar nog altijd gaan er
stemmen  op  om de  lijn  weer  te  sluiten  en  te  voorzien  van  asfalt  ten  behoeve  van  het  vervoer  met
vrachtauto’s. De presentator zal de geschiedenis van de lijn toelichten en tonen wat er zoal op de Betuwelijn
te zien is. Ook zal duidelijk worden, dat met de groei in het containervervoer en met de opening van de
Tweede Maasvlakte de Betuweroute onmisbaar geworden is. In de haven komen steeds grotere schepen
hun containers lossen. Verschillende spoorwegmaatschappijen maken gebruik van de lijn, waardoor een
kleurrijk  beeld  is  ontstaan.  De  Betuweroute  is  een  belangrijk  onderdeel  van  de  goederen-corridor  van
Rotterdam naar Genua in Noord-Italië. Alle aspecten van de geschiedenis van deze lijn zullen vanavond aan
de orde komen.



     

Maandag 20 april 2020

“Over smalspoortreinen én de Harz”  
                                                            een programma van   Erik de Jongh
 

De titel had ook kunnen zijn ‘Smalpoorlijnen in de Harz’, maar dat dekt niet helemaal de lading. In deze
beamerpresentatie wordt u namelijk niet alleen meegenomen naar  Harzer Schmalspur Bahnen maar ook
mee de Harz in.
Sinds Erik’s  eerste bezoek aan de Harz in 1978, wat toen nog gedeeld was in het vrije westen en het
afgesloten oosten, oefent dit gebied een grote aantrekkingskracht op hem uit. Natuurlijk is dit alleen maar
meer geworden na de val van De Muur in 1989 en het opengaan van de grens tussen Oost en West.
Eindelijk was het mogelijk om naar de andere kant te gaan en vrij te fotograferen.
Voornamelijk vanuit standplaats Wernigerode bekijken we vanzelfsprekend uitgebreid de HSB vanaf 1990,
maar  ook  het  gebied  met  de prachtige natuur  waar  deze  doorheen rijdt  en bezoeken we plaatsen  als
Quedlinburg, Gernrode en Wernigerode. Verder vertelt Erik ons iets meer over de jonge geschiedenis m.b.t.
de tweedeling van de Harz.
Een breed programma dus, met veel spoor, geen eindeloze details, beslist niet volledig, maar wel met oog
voor sfeer. natuur, cultuur en geschiedenis.

 

    



     

Maandag 18 mei 2020

“ NZH   ”                       door Raymond Naber en Ton Slootmaker
           

Voor dit onderwerp is geen langere titel nodig. Vanavond nemen de presentatoren Raymond en Ton ons mee
op een tramreis naar tijden van toen en nu. Zij reizen met de blauwe trams van de NZH. Ze hebben een
selectie gemaakt van de mooiste foto’s en dia’s van Waterland, Amsterdam, Zandvoort, Leiden, Noordwijk,
Katwijk en Den Haag, geschoten door meerdere fotografen. Filmisch nemen ze ons mee naar het Haagse
waar de Tramweg-Stichting de herinnering aan dit eens zo grote trambedrijf levend houdt. Zij geven ons ook
een korte update over het project voor de nieuwbouw van een Tweelingstel van de serie A600. 

  

    



              

              
                                  
NVBS  AFDELING AMSTERDAM
Wij komen in principe elke derde maandag van de maand bijeen in de hal van het Haarlem-mermeerstation aan de Amstelveenseweg .,
maar een enkele keer kan daar vanwege feestdagen of om een andere reden van worden afgeweken. Dit jaar is dat in september zo, omdat
onze voorzitter die maand de derde maandag die maand late dienst heeft.

Koffie, thee, koek en versnaperingen zijn in de zaal verkrijgbaar aan het RETM-buffet.

WANNEER: elke derde maandag van de maand.
WAAR: Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg.

Let op: De ingang is achterom   !   
AANVANG: 20.00 uur, de zaal is open omstreeks 19.40 uur.
TOEGANGSPRIJS €  3,50
BEREIKBAAR MET GVB tram 2, GVB bus 15 en 62, Connexxion R-net 347, 357 en 397.

       Adressen bestuursleden:

       Voorzitter          René Platjouw

Burg. Hogguerstr. 351,  1064 CR  Amsterdam. Tel:020-6139447

Mailadres:    renetramgek@gmail.com

       Secretaris           Bert van Raaij

           Spinozahof 57,  1018 AN Amsterdam.  Tel: 06-48894286

           Mailadres:    ljvanraaij@hetnet.nl

       Penningmeester  Roelof Keijser

          Grote Ruwenberg 20”, 1083 BS Amsterdam.  Tel:020-6714702 

          Mailadres:    j.keijser90@upcmail.nl

Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen      

Verspreid over de hele wereld wonen mensen met belangstelling voor trams en treinen.
Die belangstelling kan variëren tussen interesse in het rollend materieel, de dienstregelingen,
de aanleg van lijnen, de exploitatie ervan, de kaartjes, etc. In Nederland zijn de meeste van
hen verenigd in de NVBS. Deze vereniging bestaat al sinds 1931 en heeft in de loop der jaren
vele activiteiten ontwikkeld ten behoeve van mensen die belangstelling hebben in railvervoer
in het algemeen. Maandelijks komt een geïllustreerd tijdschrift uit, “ OP DE RAILS” genaamd,
een blad vóór en dóór leden, waarin ‘amateur’-auteurs in artikelen op de gevarieerde wereld
van het spoor kunnen ingaan en er hun kennis en belevingen kunnen overdragen.
De NVBS is landelijk actief en telt bijna 6000 leden. Afdelingen en secties onderhouden
de nauwere banden tussen leden in diverse districten door presentaties te organiseren.
Voor inlichtingen over de NVBS en/of het aanvragen van een proefnummer van 
“op de rails”  kunt U terecht bij:    NVBS,    postbus 1384,   3800 BJ,   Amersfoort.



        

  

        

  


