
Beste NVBS Leden en belangstellenden we nodigen u uit voor voorlopig de laatste 
digitale NVBS NHN Zoomavond. 

Railplezier In Coronatijd 

NVBS NHN Zoom  

Presentatie: Paul van Baarle 

Dinsdag 29 Juni 2021 – 20:00 uur 

Op dinsdag 29 juni 20:00 uur staat de 10e presentator en voorlopig laatste zoomavond 
gereserveerd. We zien dit als de zoom-uitsmijter en hopelijk ook het vaarwel van de 
Coronatijd.  
 

Paul van Baarle neemt ons dan mee in zijn presentatie: “Railplezier in Coronatijd”.  Uw 
voorzitter heeft deze presentatie al mogen zien en ik verzeker u het zijn unieke trein- en 
trambeelden, kris-kras door Nederland gemaakt.  
 

Wist u dat u de zoom avond ook op vakantie kunt zien? 
 

Als u op vakantie bent en een tablet of iPad bij u heeft, kunt u prima de zoom avond volgen. Het enige 
wat u nodig heeft is een WiFi verbinding. Het contact maken werkt ook vanuit het buitenland. Alleen 
even de datum en tijd goed in de gaten houden. Wie weet, volgt u dan deze avond wel met een lekker 
wijntje, vanaf de camping of vanuit uw hotel!  

Railplezier In Coronatijd 

Presentatie: Paul van Baarle 

Dinsdag 29 Juni 2021 – 20:00 uur 

Een unieke presentatie over een apart onderwerp en met een knipoog 
naar de afgelopen Corona tijd.  

Een avond die u niet wilt missen en zeker zult waarderen. 

Klik na 19:30 op de link/koppeling voor deelname. 

https://zoom.us/j/91628642762?pwd=bFVvRk1CZEJpVjI2N05sUE00SFRsZz09 

 
 



Programma:   
19:30 “Deur open” Zoom beschikbaar. 
20:00 Railplezier in Coronatijd 
22:30-23:00 Discussie/Nazit. 

Railplezier In Coronatijd 

Railplezier in Coronatijd - Wat er in Nederland zoal voor mijn lens 
kwam. Door Paul van Baarle. 
 

In het coronajaar was reizen naar het buitenland slechts beperkt mogelijk. Voor 
sommigen van ons - besmet met het railhobbyvirus - was thuiszitten echter geen 
optie. Dus werd in 2020/21 relatief veel in Nederland gereisd met 1.5 meter afstand, 
regelmatig handen wassen en mondkapje op. Paul van Baarle laat zien wat 
gedurende die tijd zoal voor zijn lens kwam. 
 

 
 
Bij de spoorwegen in Nederland komt vooral het dagelijkse personenverkeer aan bod 
maar af en toe zal er ook speciaal vervoer of een cargo langs komen. Dit zowel bij de 
NS als bij andere vervoerders zoals Arriva, Breng, Eurostar, Keolis, Qbuzz en Thalys. 
We reizen daarvoor door het hele land – kris kras - van west naar oost en van zuid 
naar noord. De foto’s werden niet alleen overdag en met zon gemaakt, maar ook in 
de avond (toen er nog geen avondklok was), in de mist en in de sneeuw.  
 



Paul van Baarle berichtte in de maandelijkse digitale uitgave van NVBS Actueel al 
over “Avond in de tramstad Amsterdam” (januari 2021) en “KNMI code rood in het 
centrum van Rotterdam” (februari 2021).  
 

 
 
Er gebeurde echter nog veel meer op tramgebied en naast Amsterdam en Rotterdam 
werden ook de tramsteden Den Haag en Utrecht in het coronajaar bezocht.  
 
Een dik jaar lang railplezier ondanks de coronabeperkingen wordt samengevat en 
gepresenteerd in één avond. 
 

U hoeft thuis geen anderhalve meter van het scherm te zitten. 
Kijk lekker naar wat bij Paul voor de lens kwam. 

Unieke foto’s en verhalen, die u zeker zult waarderen. 
 
Tot a.s. Dinsdagavond  
m.vr.gr. Frans van Sabben 

Noordhollandnoord@nvbs.com 

 
 


