
De	Arend	rijdt	onder	stoom	op	de
volgende	weekeinden:

16+17	juli;
20+21	aug;
17+18	sept;
15+16	okt.

	

Tijdens	de	ALV	op	2	juli
jongstleden	 werd
afscheid	 genomen	 van
onze	 webmaster	 Piet
Meijer.	 Piet	 gaat	 het
wat	 rustiger	 aandoen
maar	blijft	gelukkig	als
“achtervang”	 voor	 ons
beschikbaar.	 Voorzitter
Richard	 Weurding
bedankte	 Piet	 voor	 al
zijn	 bijdragen	 aan	 de
vereniging	 en
overhandigde	 hem	 een
passend	aandenken.

Een	 tip	 leidde	 het	 museum	 naar	 het
Groningse	Den	Horn.	In	het	weiland	van
boer	 Cazemier	 stond	 een	 voorsein	 van
een	type	dat	nog	ontbrak	 in	de	collectie
van	 het	 Spoorwegmuseum.	 Het	 is	 het
enige	 vertakkingsvoorsein	 in	 Nederland
dat	 is	 aangesloten	 op	 een
handelinrichting	en	volledig	functioneert.
Bijzonder	zijn	de	spiegelkokers:	er	zitten
spiegels	in	die	de	verlichting	op	de	juiste
plaats	brengen.

De	verlichting	werkt	op	propaangas.	Op
maandag	 4	 juli	 kwam	 het	 sein	 per
vrachtwagen	 aan	 in	 Utrecht.	 Het
bekende,	aloude	sein	in	de	voortuin	van
de	villa	 (aan	de	Maliebaan)	 zal	worden
weggehaald	en	samen	met	dit	ook	op	te
knappen	 vertakkingsvoorsein	 en	 plaats
krijgen	 in	 het	 museum.	 Tenslotte
moeten	seinen	staan	en	niet	liggen!

De	 tentoonstelling	 over	 het	 postvervoer
per	 trein	 trekt	 veel	 belangstelling.	 Zeer
informatief	 en	 veel	 bekende
herinneringen	 oproepend	 voor	 de
ouderen	 onder	 ons.	 Maar	 de	 jeugd
beleeft	 ook	 vele	 ontdekkingsmomenten
en	er	valt	ook	veel	te	ondernemen,	zoals
het	 sorteren	 van	 post	 in	 het	 postrijtuig
de	 “Pec”,	 waarbij	 wordt	 ervaren	 hoe
moeilijk	 het	 toch	 kan	 zijn	 om
handschriften	 snel	 te	 kunnen	 lezen,	 bij
niet	 optimaal	 licht	 en	 dan	 de	 enveloppe
in	 het	 betreffende	 vakje	 te	 deponeren.

En	dat	al	maar	staand.	Het	trillen	en	slingeren	van	de	trein	moet	er	dan	bij	gedacht
worden...

Kinderboekenschrijfster	 en	 illustrator
Gitte	 Spee	 maakte	 in	 2014	 een	 leuk
boekje	 over	 Aap	 en	 Mol	 die	 de	 trein
namen.	Ze	deed	flink	wat	research	in	het
Spoorwegmuseum	wat	 terugkwam	 in	het
boekje.	 Dit	 boekje	 wordt	 nu	 opnieuw
uitgebracht	 in	 de	 Gouden	 Boekjes	 reeks
en	 is	 voor	 €	 8,99	 te	 koop	 in	 de
museumwinkel.
Een	leuk	cadeautip!
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Wat	loopt	en	rijdt	en	wat	komt
Tot	en	met	30	oktober Treinramp	Harmelen
17	mei	t/m	27	november Expeditie	Posttrein
23	t/m	25	september Modeltrein	Expo	On	traXS
15	oktober Museumnacht	Kids
22	t/m	30	oktober Techlab	XL
24	dec	t/m	8	jan	2023 Winter	Station

Algemene	Ledenvergadering	(ALV)

Foto:	Harry	Peters

Op	zaterdag	2	juli	vond	de	jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering	van	de	Vrienden
plaats	 in	 de	 Wachtkamer	 IIIe	 Klasse	 in	 het	 Spoorwegmuseum.	 Hoewel	 we	 in	 de
komende	VriendenDienst	uitgebreid	op	deze	ALV	ingaan,	hier	toch	enkele	punten	uit
de	 vergadering:	 het	 beleidsplan	 voor	 de	 komende	 jaren	 is	 vastgesteld,	 Maarten
Klont	 is	 benoemd	 tot	 bestuurslid,	 de	 Kascommissie	 deed	 verslag	 van	 haar
werkzaamheden	waarop	de	ledenvergadering	het	bestuur	décharge	verleende	voor
het	 gevoerde	 (financiële)	 beleid	 en	 Nicolle	 Kuppens	 en	 Peter-Paul	 de	 Winter
vertelden	tal	van	wetenswaardigheden	over	het	museum	en	de	collectie.

Cartoon

Cartoon	van	Hans	Proper

Afscheid	webmaster	Piet	Meijer

Foto:	Harry	Peters

Vertakkingsvoorsein

Modeltrein	Expo	On	traXS
Dit	 bekende	 evenement	 staat	 gepland	 voor	 23	 t/m	 25	 september.	 Het	 is	 de
uitgestelde	 editie	 die	 oorspronkelijk	 voor	maart	 van	 dit	 jaar	 op	 de	 agenda	 stond,
maar	vanwege	de	onzekerheden	rond	Corona	 is	uitgesteld	naar	september.	Het	 is
voor	het	eerst	sinds	2020	dat	we	de	beste	modelbouwers	van	Europa	weer	kunnen
ontvangen.	Veel	van	hen	waren	in	2020	al	in	het	museum,	nota	bene	al	klaar	om	op
te	 bouwen,	 toen	 Corona	 op	 het	 allerlaatste	 moment	 roet	 in	 het	 eten	 gooide.
Vanwege	de	 lockdown	moest	 iedereen	onverrichterzake	weer	naar	huis.	Het	heeft
dus	2,5	 jaar	geduurd	voordat	de	modelbouwers	een	herkansing	krijgen.	Een	deel
van	 de	 deelnemingen	 van	 2020	 komt	 alsnog,	 aangevuld	 met	 een	 aantal	 nieuwe
modelbanen.	 Vanaf	 nu	 houden	 we	 u	 regelmatig	 op	 de	 hoogte	 en	 gaan	 we	 een
aantal	deelnemende	banen	aan	u	voorstellen.

Alvast	wat	vóórinformatie	over	dit	mooie,	nu	al	traditionele	evenement:	een	stukje
Polen	 in	 het	 klein!	 De	 eerste	 modelbaan	 die	 we	 voorstellen	 is	 van	 het	 Poolse
modelbouwcollectief	Polska	Makieta	Modulowa.	Zielona	Station	laat	het	Polen	uit	de
late	jaren	‘60,	begin	jaren	‘70	zien.	Het	is	een	typisch	Pools	stationnetje	uit	die	tijd,
gebaseerd	op	het	bestaande	station	Smolno	Wielkie	in	Wielkopolska.	Niet	alleen	de
gebouwen	en	 treinen	zijn	 typisch	Pools,	ook	 in	de	detaillering	ademt	de	baan	het
Poolse	historische	karakter.	Bijzonder	is	het	gebruik	van	natuurlijke	materialen	zoals
mos,	 takjes,	 planten	 en	 zand.	De	modelbaan	was	 eerder	 een	groot	 succes	 op	 de
belangrijke	 modelbouwshows	 in	 Leipzig	 en	 Dortmund	 en	 is	 nu	 voor	 het	 eerst	 in
Nederland	te	zien.

Expeditie	Posttrein

Foto:	Pter	van	Dorp

De	Grote	Kleine	Treinencompetitie
Het	productieteam	van	de	Grote	Kleine	Treinencompetitie	is	al	van	start	gegaan	met
de	opnamen	voor	het	2de	seizoen.	Net	zoals	vorig	jaar	wordt	het	programma	weer
gepresenteerd	door	André	van	Duin.	De	uitzendingen	vinden	-zoals	het	er	nu	naar
uitziet-	plaats	in	november	van	dit	jaar.	Kijk	uit	naar	Omroep	Max.

Kruis	Blauwkapel

In	het	Hemelvaartweekend	werd	het	kruis	Blauwkapel	verwijderd,	de	situatie	zoals
hierboven	op	de	foto	bestaat	dus	niet	meer.	De	Kameel	van	het	Spoorwegmuseum
was	werkelijk	de	allerlaatste	trein	die	nog	van	het	kruis	gebruik	heeft	gemaakt,	een
paar	uur	voor	de	afbouw.	Daarna	kwam	er	de	slijptol	 aan	 te	pas	om	het	kruis	 in
onderdelen	 naar	 het	 Spoorwegmuseum	 te	 kunnen	 brengen.	 Bedoeling	 is	 om	 het
voormalige	 kruis	 Blauwkapel	 te	 gebruiken	 bij	 de	 herinrichting	 van	 het	 achter
terrein.

Vrienden	onder	de	aandacht	brengen

Het	werven	van	Vrienden	en	het	kweken	van	interesse	om	Vriend	te	worden	heeft
nu	wat	meer	aandacht	gekregen	bij	de	bezoekers	van	het	Spoorwegmuseum.	Zie	de
poster	op	het	Maliebaan	perron	en	ook	bij	de	 ingang	van	het	 stationsgebouw.	De
folder	 is	 te	 vinden	 in	 het	 folderrek	 onder	 andere	 bij	 de	 ingangscontrole.	 Hopelijk
vinden	die	hun	weg	naar	vele	nieuwe	aanmeldingen!

Nieuws	van	de	winkel

Het	raadsel
De	 oplossing	 van	 de	 vorige	 keer:	 Een	 detailopname	 van	 een	 gemotoriseerde
draisine	 die	 hangt	 naast	 de	 loopbrug	 richting	 Hyperloop.	 Een	 railfiets	 met	 enkele
pk’s	om	wat	gemakkelijker	afstanden	met	zo	een	draisine	te	kunnen	overbruggen.
Of	 zoals	 Peter-Paul	 de	Winter	 eens	 zei:	 de	 voorloper	 van	 de	Kameel.	 Robuust	 en
toch	licht	genoeg	om	functioneel	te	zijn.	Maar	ja,	eenmaal	zonder	benzine	blijft	het
duwen	geblazen.
Dan	hier	het	raadselonderwerp	van	deze	maand:
Waar	is	dit	object	te	vinden?	(rechter	foto).

Bijdragen?
	
Als	 U	 ook	 een	 bijdrage	 wilt	 leveren,
stuur	 dan	Uw	eventuele	 opmerkingen,
suggesties	of	foto’s	naar:
	
redactie@vriendennsm.nl
editor@vriendennsm.nl
	
www.vriendennsm.nl
www.spoorwegmuseum.nl
	
Redactie	&	layout:	Rick	Meijer
Eindredactie:	Peter	van	Dorp
Kopfoto:	Robin	Binsbergen

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	redactie@vriendennsm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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