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Overdracht Buffel aan het
Spoorwegmuseum
Op woensdag 29 augustus 2018 is
dieseltreinstel 3426, beter bekend als de
“Buffel”, door NS-Reizigers overgedragen
aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ter
gelegenheid daarvan werd door het
treinstel een rit gereden die ’s-morgens in
Blerick begon. De laatste rit van een
dieseltreinstel in de NS reizigersdienst
voerde
via
Venlo,
’s-Hertogenbosch,
Utrecht Centraal naar Amersfoort. Na een
tankbeurt aldaar werd de laatste etappe
afgelegd naar het museum aan de
Utrechtse Maliebaan. De rit werd door
enkele tientallen Vrienden meegemaakt.
Na aankomst in het museum op het spoor
langs het seinhuis, werd het treinstel
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overgedragen aan Hoofd Collecties PeterPaul de Winter die zichtbaar zeer verheugd
met de nieuwe aanwinst was. Met deze
overdracht neemt de NS afscheid van het
dieseltijdperk. Het treinstel blijft nog even
te zien in het museum; eind oktober gaat
het treinstel naar het depot in Blerick.
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Op de diverse stations die de Buffel
voorafgaand aan de overdracht aan het
Spoorwegmuseum aandeed, vermeldde de
CTA bak de bijzondere rit als “De Buffel
Express"
Zie ook het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=AJ8Qv
2GSotQ

De zichtbaar blije Hoofd Collecties Peter-Paul de
Winter, neemt voor de karakteristieke kop van de
Buffel symbolisch een jerrycannetje dieselolie in
ontvangst. Inderdaad symbolisch, want veel
kilometers zal de Buffel er niet op kunnen rijden.
Foto’s Peter van Dorp

Treinstel 3426 arriveert na een carrière van slechts
zo’n 20 jaar in het Spoorwegmuseum.
Dieselmotorwagen “Blauwe Engel” 21 lijkt de
moderne nieuwe aanwinst een warm welkom te
heten.

Avond met Roger van Boxtel,
President Directeur NS.
Alleen voor de Vrienden!
Datum: woensdag 3 oktober.
De lezing vindt plaats in de wachtkamer 3de
Klasse, van 19.00-21.00. De wachtkamer is
open om 18.30 uur.
Aanmelden kan tot 30 september via onze
website:
https://www.vriendennsm.nl/inloggen

Lezing Logo-Design +
aanmelden
Machinist Bern-Jan Kraan die de laatste rit van de
Buffel voor NS Reizigers reed, vertelt de pers dat
“het een historisch moment is”. Op 29 augustus 2018
reed de 3426 immers de allerlaatste reizigerstrein
met dieseltractie van NS.

Namens NS-Reizigers wordt het laatste
dieseltreinstel van NS aan het
Spoorwegmuseum overgedragen door
Materieel Manager Falco Devue.
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‘Baanbrekend College’
Dinsdag 16 oktober; 14.00-17.00 uur.
Op 27 mei opende het Spoorwegmuseum
de tentoonstelling ‘Baanbrekend design’
over de succesvolle introductie van de
nieuwe huisstijl van NS in 1968. In het
kader van de tentoonstelling organiseert
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het Spoorwegmuseum een inhoudelijk
symposium over het fenomeen huisstijl en
de achtergronden van het NS design.
Conservator Evelien Pieterse vertelt over de
opzet en uitgangspunten van de
tentoonstelling. De bedenker van de NS
huisstijl en ontwerper van het beroemde
logo, Gert Dumbar, zal ingaan op het
belang van een goede huisstijl en uit de
doeken doen welke keuzes er werden
gemaakt en waarom. Hoofd Marketing &
Communicatie van NS, Rutger Hamelynck,
zal een beeld schetsen van de huisstijl van
NS in het heden en de toekomst. Er wordt
afgesloten met een discussie waar de zaal
de mogelijkheid krijgt vragen te stellen.
Programma
13.30 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Plusdagen
De komende Plusdagen zijn op 18
september en 16 oktober.
Op 18 september is het Prinsjesdag en is
het thema: Koninklijke reizen.
De 16de oktober staat in het teken van het
“Baanbrekend College”, waarbij de lezing
tussen 14 en 16 uur kan worden
bijgewoond.
En vanzelfsprekend kunt U weer
aankloppen bij de Stationskapper op die
dagen.

Chuggington dagen
Inloop & Ontvangst
Evelien Pieterse & Gert Dumbar
Pauze
Rutger Hamelynck & discussie
Bezoek tentoonstelling en borrel

Locatie: Bedrijfsschool, Spoorwegmuseum
Kosten: €17,50 (entree museum), museumkaart
gratis

Aanmelden noodzakelijk via onze website
https://www.vriendennsm.nl/inloggen
Het Museum houdt een aantal plaatsen vrij
voor de Vrienden. Vrienden dienen zich aan
te melden vóór 10 oktober 2018.
Een volgende lezing in het “Herfst-circuit” is
gepland voor 14 november. Dan is er een
presentatie van Hans Nahon. Details volgen.

Cartoon

Deze herfstvakantie staat het
Spoorwegmuseum in het teken van
Chuggington. Een leuk dagje uit voor het
hele gezin!
Chuggington is een fictieve stad waar
levende treinen hun intrek hebben
genomen. Het spoorwegmuseum
organiseert in het teken van dit
kinderprogramma een leuk familie
evenement. De Chuggington doedagen vinden plaats van 19 t/m 23
oktober 2018. Het hele museum wordt
omgetoverd tot een waar Chuggington
paradijs. In een podiumprogramma kunnen
kinderen Chuggington-liedjes zingen. Ook
is in het Spoorwegmuseum de nieuwste
speelgoedlijn van Chuggington te koop.

Cartoon van Hans Proper
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Een mooi uitje voor Opa’s en Oma’s met de
kleinkinderen.

Top 10 van de Musea in NL
SPOORWEGMUSEUM WEER IN TOP 3
Onderzoeksbureau Beerda publiceerde de
resultaten van zijn jaarlijkse (2018)
onderzoek naar de vrijetijdsbranche. Het
Spoorwegmuseum staat ook dit jaar in de
top 3 van de ‘Populairste leerzame
dagattracties’. We moeten alleen het Anne
Frankhuis en het Rijksmuseum voor ons
dulden.
De top 10
1. Anne Frank Huis
2. Rijksmuseum
3. Spoorwegmuseum
4. Nederlands Openluchtmuseum
5. Het Scheepvaartmuseum
6. Naturalis
7. Deltapark Neeltje Jans
8. Aviodrome
9. Zuiderzeemuseum
10.Omniversum
De ranglijst op basis van merkkracht (=
gemiddelde van geholpen
naamsbekendheid, merkwaardering en
merkbinding)
Voor het onderzoek zijn 1.600
respondenten in twee fases ondervraagd.
Eerst is de spontane bekendheid van alle
Nederlandse dag attracties onderzocht.
Daarna is voor de 50 bekendste merken in
detail navraag gedaan naar de merkkracht
en het imago. Elk merk is op 40 factoren
onderzocht: spontane bekendheid,
merkkracht (= geholpen bekendheid,
waardering en binding),
merkpersoonlijkheid (16 factoren),
merkprestatie (17 factoren), bezoekintentie,
bezoek en groeiverwachting. Met het
onderzoek is de reputatie van alle
Nederlandse dag attracties gemeten.
Toegegeven, een boel vakjargon, maar
duidelijk een bewijs van de populariteit van
“ons” museum! Misschien ook een tip die
andere plaatsen eens te bezoeken?
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Oproep gebruikte kleding
Bij de waterpartijen binnen de kring van
het kindertreintje en bij de bootjes gaat het
nog wel eens mis. Kinderen maar ook
ouders raken soms te water. Gevolg: grote
schrik en een nat pak. Indien gewenst
kunnen droge kleren uit een kist worden
uitgezocht en kunnen de getroffenen nog
tegen een verkoudheid worden beschermd
en hun dag in het Museum voortzetten.
Maar, die kleding begint nu weer op te
raken. Heeft er iemand nog oude kleren?
Lever deze dan in bij de kassa van het
museum. Niet alleen kinderkleren zijn
welkom, ook voor volwassenen kunnen we
kleren gebruiken.

Foto Anna van Kooij

Raadsel
De oplossing van de vorige keer (Het
bordje Verboden toegang) is te vinden in
Wereld 1. Op het spoor dat achter de
Arend-trein in de verte verdwijnt.
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Nu de vraag van deze maand: waar is dit
detail te vinden?

www.vriendennsm.nl
Redactie: Rick Meijer
Eindredactie: Peter van Dorp

Bijdragen?
Uw eventuele opmerkingen en suggesties
en ook foto’s en ideeën kunt u sturen naar:

De volgende uitgave zal midden oktober
verschijnen.

redactie@vriendennsm.nl
editor@vriendennsm.nl.
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