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De avonden worden
gehouden in
Stationsrestauratie
Museumstoomtram, 
Van Dedemstraat 8, 
1624 NN, Hoorn
Tel. 0229‐25 52 55

Aanvang 20.00 uur
Bijdrage in de kosten
€ 2.00

Nederlandse Vereniging 
van Belangstellenden 
in het Spoor- en tramwegwezen

De NVBS vernieuwt: Info via de website wordt steeds beter en ook vanuit de afdeling
wordt info per email de standaard. De interesse blijft echter hetzelfde: “Spoor en Tram
Wereldwijd”. 

Het programma begint met een presentatie door Steven Hopman over “Hongarije”,
een land door zijn ligging als spoorland zeer interessant. Karel Hoorn vervolgt met
“Trams in Oekraïne”, terwijl Jan Noorlander daarna het bekende “Jaaroverzicht” voor
zijn rekening neemt. We zijn als bestuur verheugd met “Iran werpt de sluier af” door
Kees Sinke, terwijl Bert van der Kruk met “Vijf Landentocht per Pullman” garant staat
voor weer een avond vol nostalgie. De korte NHN‐ledenvergadering geeft ruimte voor
“de Amsterdamse metro, een beeldreis door de tijd” door Vincent Pfeil.
Opnieuw dit jaar een Engelstalige avond door Colin Miell nu over de “Trans Siberië ‐ en
Trans Mongolië Express”. De bekende modelbouwavond sluit het eerste half jaar af. De
data voor de 2e helft 2020 staan achterin vermeld. Alle avonden beginnen om 20:00
uur, in de stationsrestauratie van de Museumstoomtram Hoorn‐Medemblik. 

We wensen u een heel gevarieerd, interessant en onderhoudend seizoen, 
het bestuur, uw voorzitter.

Voorpagina: Op 13 september 2019 was de onthulling van de 1824 “Nicole”. Strukton benadrukt
met deze eerste hybride elok het belang van CO2‐reductie. Het opvallende design is van grafisch
ontwerper Niels Visser.                                                                                       (Foto: Frans van Sabben)
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Dinsdag

21 januari

2020

Per trein door Hongarije
Een beamerpresentatie door Steven Hopman

Hongarije is centraal gelegen in Europa. Dit land kent
daarom veel transitvervoer in noord‐zuid en oost‐
west richting. Sinds de toetreding tot de EU heeft
Hongarije een grote ontwikkeling doorgemaakt. Dit
is ook duidelijk te zien bij de spoorwegen. De MAV is
een modern spoorwegbedrijf.
Naast typisch Hongaars materieel zien we ook mate‐
rieel, wat in Nederland niet geheel onbekend is. Zijn
bij ons de nachttreinen geheel verdwenen, in Oost‐
Europa  rijden ze nog volop. In het begin van de och‐
tend en avond kunnen in Budapest lig‐, slaap‐ en
restauratierijtuigen uit verschillende landen worden
waargenomen.

De MAV heeft zijn goederenpoot verkocht aan de
Rail Cargo Group. Naast Rail Cargo zijn in het goede‐
renvervoer ook veel particuliere maatschappijen
actief, zowel nationaal als internationaal opererend.
Hongarije grenst onder meer aan Oekraïne. Overal
waar normaalspoor en Russisch breedspoor elkaar

Station Kelenföld in Budapest, 25 april 2017            (Foto: Steven Hopman)
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Dinsdag

11 februari

2020

ontmoeten zijn grote overslagterreinen, waar goede‐
ren van breedspoorwagens op normaalspoorwagens
worden overgeslagen. Zo ook in Hongarije, waar we
in Zahony een kijkje zullen nemen. Een boeiende reis
van west naar oost door Hongarije, waar we een
gevarieerd spoorbedrijf tegenkomen.

Oekraïne,
een groot tramland

Een beamerpresentatie door Karel Hoorn

Toen de Oekraïne op 24 augustus 1991 uit het ver‐
bond van Socialistische Sovjetrepublieken stapte ver‐
klaarde het zich onafhankelijk. 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
bezetting van de Krim door Rusland en een oorlog

In Odessa staat de geheel verbouwde Tatra T.3 4008 op een wachtspoor
om in te vallen bij eventuele vertragingen. De wagen is in Kyiv verbouwd
tot het van lage instap voorziene model Kashtan. 30‐juni‐2017 OET‐lijn. 

(Foto: Karel Hoorn)
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tussen het oosten en het westen van het land.
Op tramgebied volgde het nog niet onafhankelijke
land de Russische lijn met nieuwe Tatra‐ en KTM‐
wagens. De eerdergenoemde oorlog slokt veel geld
op, zodat vernieuwing van baan en materieel op een
zacht pitje zijn komen te staan. Alleen de hoofdstad
Kyiv kreeg nieuwe trams waarvan de laatste eigenlijk
voor Moskou bestemd waren. Overige steden ver‐
bouwen hun trams of maken gebruik van goede
tweedehands 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 enige tussen‐
tijdse bezoeken in een aantal steden krijgt u een vol‐
ledig overzicht van de westelijk van de demarcatielijn
gelegen steden gemaakt in 2017. 

Jaaroverzicht 2019
Nederland en daarbuiten

Een beamerpresentatie door Jan Noorlander

Dinsdag

3 maart

2020

Op 4 juni 2019 maakte de NS DE20 Kameel een rondrit door Nederland,
met een stop in Haarlem, op weg naar de officiële overdracht aan het
Spoorweg Museum.                                                   (Foto: Frans van Sabben)
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Het jaaroverzicht zal ook nu weer geheel bestaan uit
foto’s met een Nederlands tintje over het spoor in
Nederland en daarbuiten.

De presentator zal ook dit jaar weer een interessante
keuze maken voor deze uitgebreide presentatie.

Iran werpt de sluier af
Een beamerpresentatie door Kees Sinke

Aan de hand van een tweetal reizen in 2016 en 2017
bezoeken we dit fascinerende land. Een land met
vele uitersten zoals in het noord‐westen de provincie
West‐Azerbeidjan met een enorme brug en elektri‐
sche tractie gebouwd in Oostenrijk. 

De Trans Iraanse spoorlijn van de Kaspische zee via
Teheran naar de Perzische golf met een spoorlijn die

Dinsdag

24 maart

2020

 

(Foto: Kees Sinke)



7

2x boven de 2000 meter hoogte komt. Hiervoor zijn
spectaculaire berglijnen nodig en trajecten met veel
tunnels.

In Teheran wordt het grote depot bezocht en we rei‐
zen dan naar de woestijn met hoge temperaturen en
bezoeken Isfahan, Yazd en het depot van Bafq. In het
programma zit naast de trein ook een stuk cultuur,
zodat een goed beeld van het land wordt gekregen.

Vijflandentocht
per Pullman

Een beamerpresentatie door Bert van der Kruk

Het Zwitserse reisbureau Intraflug was in de jaren
zeventig eigenaar van enkele Pullman rijtuigen waar‐
mee exclusieve treinreizen voor spoorwegliefhebbers
werden gemaakt. Uniek en legendarisch was de 11‐
daagse, 3200 kilometer lange rondreis door 4
Oostbloklanden, met als begin‐ en eindpunt het

Dinsdag

14 april

2020

PKP  Pt 47  te Poznan                                                  (Foto: Bert van der Kruk)
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Oostenrijkse Wenen, met een trein bestaande uit 2
Pullman‐ en 2 Mitropa restauratierijtuigen. 
Via Hongarije en Tsjecho‐Slowakije ging het naar
Polen waar destijds een streng fotografeerverbod
gold, maar waar nu ineens alles mogelijk bleek en de
vele loktypen dit land tot het hoogtepunt van de reis
maakte.

Ook een korte blik op enkele trambedrijven in de ste‐
den waar overnacht werd, ontbreekt niet in het pro‐
gramma, zoals o.a. in de steden Wenen, Boedapest,
Kosice, Lodz, Poznan, Stettin en Dresden.

Met 120 à 130 km/h zorgden de BR 01 en 03 in de
DDR voor een belevenis en ervaring van de glansrijke
sneltreinenjaren van weleer. Wederom via Tsjecho‐
Slowakije, waar de blauwe papegaai een hoofdrol
speelde, werd Oostenrijk weer bereikt, waar de 55
deelnemers konden terugkijken op een geslaagde en
zeer bijzondere reis, waarbij ook enkele smalspoorlij‐
nen werden bereden en waarvoor in totaal 36 ver‐
schillende locomotieven, waaronder 25 stoomloks in
actie kwamen.

NVBS NHN
Afdelingsledenvergadering

Op deze avond wordt na de jaarlijkse ALV van de
NVBS‐vereniging een korte NVBS NHN afdelingsle‐
denvergadering gehouden, waarin het wel en wee
van de afdeling besproken en bepaald wordt in
terug‐ en vooruitblik. Na deze vergadering het vol‐
gende programma:

Dinsdag

12 mei

2020
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De Amsterdamse metro
Een beeldreis door de tijd

Een beamerpresentatie door Vincent Pfeil

In oktober 2017 was het 40 jaar geleden dat de
Amsterdamse metro geopend werd. Ter gelegenheid
daarvan werd voor (oud)metro‐medewerkers een
foto‐ en filmavond georganiseerd met unieke foto's
uit verleden en heden, samengesteld en gepresen‐
teerd door Vincent Pfeil (manager opleidingen bij de
metro). In de tussentijd is lijn 52 (Noord/Zuidlijn) geo‐
pend, is er geen sneltrambedrijf meer naar
Amstelveen en wordt er samen met CAF gewerkt
aan de realisatie van de nieuwe metro, de M7. Reden
genoeg om de presentatie te actualiseren en te
delen met de leden van de NVBS.
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De presentatie neemt ons mee naar het begin van
de metro; de aanleg van de Oostlijn, het proefbedrijf
met de nooit in exploitatie ingezette M1 treinstellen
en de eerste jaren in exploitatie. Maar het is niet
alleen het verleden dat aan bod komt. Ook wordt er
een uniek kijkje geboden bij de bouw en het testen
van de M5 aan het begin van dit decennium, alsme‐
de het test‐ en proefbedrijf van lijn 52. En wij sluiten
af met de mock‐up  van de M7. 

Trans-Siberian and 
Trans-Mongolian

by Colin Miell (Engelstalig)

We follow further two long‐haul travels of The
Locomotive Club of Great Britain led by Colin Miell,
with the Trans‐Siberian from Moscow via Irkutsk to
Vladivostok and second the Trans‐Mongolian from
Ulan Ude via Ulan Bataar to Beijing. The tours ran in

The Trans Mogolian at Ulan Ude (Russia)
 

Dinsdag

2 juni

2020
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Dinsdag

30 juni

2020

Data 2e helft 2020: 28 juli, 18 augustus, 8 september, 29 sep‐
tember, 20 oktober, 10 november, 1 december, 22 december

Volop activiteit op de Modelbouwavond.                       (Foto: Hans Altena)

2011 and 2013 respectively, and the presentation will
also feature trams, railway museums, lots of local
colour and even a monorail.

Modelbouwavond
Ook dit jaar wordt de modelbaan van de NVBS
Spoorgroep Noord‐Holland Noord weer opgesteld in
de Stationsrestauratie.
Het “Hondenbot” krijgt weer alle aandacht waarop
de rechtgeaarde modelspoorder zijn nieuw aange‐
schafte en/of zijn zelf gemodelleerde modellen weer
nieuwe kilometers kan laten maken op de analoge –
of digitale baan ( DC of AC) in zowel HO als schaal N.

De modeltreindienstregeling voor al deze model‐
treinritten wordt zoals ieder jaar door de model‐
spoorders zelf, in overleg vastgesteld. 
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P r o g r a m m a ‐ o v e r z i c h t  1 e  h a l f j a a r  2 0 2 0

Samenstelling en productie van dit programma:
Frans van Sabben, Wim van der Hulst, Jan de Jong en Rob Veninga

¤
bevestigenop prikbordof koelkast

21 januari         Per trein door Hongarije
11 februari        Oekraïne, een groot tramland   
03 maart          Jaaroverzicht 2019
24 maart          Iran werpt de sluier af
14 april            Vijflandentocht per Pullman
12 mei             NVBS afdelingsledenvergadering
                       De Amsterdamse metro
02 juni               Trans-Siberian and 
                       Trans-Mongolian
30 juni             Modelbouwavond

De NVBS is een vereniging van en voor spoor‐ en trambelangstellenden:
mensen met passie voor spoor! Meer dan 20 regionale afdelingen 
organiseren veelal maandelijks interessante 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
activiteiten van de vereniging. Regelmatig worden excursies en 
buitenlandse reizen georganiseerd. De NVBS Winkel heeft een groot
assortiment boeken en dvd’s over railverkeer. Wie boeken en documen‐
tatie zoekt, kan terecht bij de NVBS Bibliotheek en de enorme collecties
foto’s en documenten. De Winkel, de Bibliotheek en de 
documentatiecentra zijn gevestigd in ‘NVBS Centraal’, een gezellige 
ontmoetingsplaats voor spoorhobbyisten in het stationsgebouw van
Amersfoort, Stationsplein 47, met uitzicht op het spoor.  U bent van
harte welkom!


