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Presentatie in het Spoorweg- 
museum 

Nog even aandacht voor de komende 
presentatie van Kees van de Meene over 
“De Maliebaan”: maandag 26 februari van 
19.00 uur tot 21.15 uur, met de 
mogelijkheid van een cabinerit rond het 
museum. Aanmelden via de website 
www.vriendennsm.nl onder opgave van uw 
lidmaatschapsnummer. Het belooft weer 
een interessante avond te worden! 

 

Gratis WiFi in het museum 

Sinds begin van dit jaar is het mogelijk 
gratis van het WiFi netwerk van het 
museum gebruik te maken. Inloggen via 
FREEWIFI. Mooi om bijvoorbeeld foto’s 
direct te versturen of om snel gegevens op 
te vragen. 

“On traXS!” – Het Modelbouw-
evenement van 2018 

Inmiddels is de promotie van de 
Modelspoor Expo “On traXS!” van start 
gegaan. Het is de 10de editie, dus we vieren 
een jubileum. Tevens verwachten we de 
100.000ste bezoeker sinds de start in 2009! 
Ook dit jaar staat de kwaliteit van de 
modelbanen weer voorop. Inmiddels zijn 
we verzekerd van de komst van 24 
modelbanen: de bouwers ervan komen uit 
Nederland, België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. 

 
Foto: Saint Tourbiere door Wim Wijnhoud 



Bijzonder is dat de  Fransman Didier Mozer 
voor de tiende achtereenvolgende keer 
aanwezig is, deze keer zelfs met twee 
banen! Ook Christopher Payne uit Engeland 
is een vaste gast: met zijn baan ‘Pyn Valley 
Railway’ is hij voor de zesde keer present. 
Verder veel bekende namen zoals Jaap 
Teeuw, oud “On traXS!” Award winnaar 
Diger Rossel, Thomas Schmid uit 
Zwitserland, Steef van der Straeten, Henk 
Wüst en Wim Wijnhoud (met een prachtige 
Franse baan, zie foto). In het persbericht 
noemen we deze mannen ‘meesterbouwers’, 
tijdens de Modelspoor Expo “On traXS!” 
van 9 t/m 11 maart kunt u zien waarom! 
Let wel: er wordt een toegangsprijs 
geheven. De on-line verkoop van de tickets 
(met korting) is al gestart. 

 
Plusdagen 

De eerstvolgende Plusdag is op 20 februari 
en het thema is: “Murder on the Oriënt 
Express”. Spannend! U betaalt voor de 
Plusdag de normale entreeprijs van € 17,50 
maar voor Museumjaarkaarthouders is de 
Plusdag gratis. Tevens zal volgens traditie 
de stationskapper aanwezig zijn voor een 
scheerbeurt of een hoofdmassage. Barbier 
Jan levert altijd spoorslags vakwerk. 
https://www.spoorwegmuseum.nl/#!/even
ementen/plusdag . 

 

De Buffels 

 

 
Foto: Harry Peters 

Buffel naar het museum 

Er is van NS de bevestiging gekregen dat 
treinstel DM ’90 3426 wordt geschonken 

aan het Spoorwegmuseum. DM ’90 staat 
voor Diesel Materieel 1990. Omdat NS 
alleen nog maar op het geëlektrificeerde 
hoofdnet rijdt, zijn dieseltreinen bij NS niet 
meer nodig. De vervoerders Syntus, Arriva 
en Connexxion rijden op de regionale lijnen 
met hun eigen materieel. De eerste Buffel 
kwam op 12 maart 1996 uit de fabriek 
gerold. In 1998 kwam de laatste Buffel op 
het spoor. In totaal zijn er 53 treinstellen 
van dit markante treintype  gebouwd. De 
verwachting is dat de 3426 in het voorjaar 
naar het Spoorwegmuseum komt.  

 

 
Foto: Jasper Engel 

Er is een plan in voorbereiding om met 
“onze” Buffel de Vriendenrit van 2018 te 
rijden. De rit is voorlopig voorzien op 23 
juni aanstaande.  

 

Modellenmagazijn 

Inmiddels staat het concept van de 
modellenpresentatie al aardig op de rails. 
De definitieve naam wordt ‘Modellen-
magazijn’. De presentatie heeft ook een 
beetje het uiterlijk van een magazijn. Het 
komt in de voormalige open depots, onder 
de loopbrug. De ruimtes zijn bij elkaar 
getrokken waardoor er één groot geheel 
ontstaat. De ingang komt aan de kant van 
de toiletten. Hier wordt het verhaal verteld 
van treinmodellen gezien vanuit het 
perspectief van hun makers, bedenkers, 
bewonderaars en verzamelaars. De totale 
opstelling bestaat uit een lange diagonale 
gang van waaruit de bezoekers uitstapjes 
kunnen maken. De ruimte is beperkt, dus 
daarom liggen alle ten toon te stellen 
modellen aan deze gang. Het gaat in de 
opstelling naast alle types treinmodellen 



vooral over de mensen achter deze 
modellen. Er zijn vier groepen benoemd:  
de ‘Beginners’, dat zijn de kinderen die met 
speelgoedtreinen spelen, deze staan in de 
speelgoedwinkel. De ‘Bedenkers’, dat zijn 
de ontwerpers die de modellen gebruikten 
voor het ontwerpen, testen of presenteren 
aan hun klanten.  

 
Foto: Peter van der Vlist 

Dan de ‘Bouwers’: de mensen die -als 
beroep of als passie- exacte replica’s van 
bestaande locomotieven of treinen bouwen. 
Tenslotte de ‘Bezitters’, dat zijn de 
verzamelaars die steeds weer op zoek zijn 
naar modellen of speciale zeldzame 
uitgaven. De presentatie zal worden 
ingedeeld naar deze vier groepen. Aan het 
einde van de presentatie kun je via een test 
uitvinden tot welke groep je behoort. Het 
concept wordt nu verder uitgewerkt. De 
opening van het Modellenmagazijn -
waaraan de Vrienden substantieel 
bijdragen- staat gepland voor woensdag 4 
juli 2018. 

De Railpockets 

 

 

Tot in de jaren ’90 sleepten conducteurs 
van NS een zware tas met zich mee met 
daarin dikke spoorboeken. De boeken 
dienden om reizigers desgewenst te kunnen 
informeren. In 1996 kwam aan dit gesleep 
een eind toen de Railpocket werd 
geïntroduceerd. De Railpocket was een 
handcomputer waar onder andere 
reisinformatie mee kon worden 
geraadpleegd. Na 5 generaties Railpockets 
werd onlangs afscheid genomen van dit 
apparaat. Conducteurs kunnen het 
tegenwoordig af met smartphone en apps. 
Grondlegger van de Railpocket, oud-
conducteur Paul Thomissen, kwam de 
laatste Railpocket persoonlijk overhandigen 
aan het Spoorwegmuseum. De Railpockets 
zijn te zien in de vitrine bij de bibliotheek. 
Kijk naar het filmpje van de overhandiging: 
https://youtu.be/DaepiqkdIIU 

 

Experiment Event 

Er staat nog al wat in het vooruitzicht in 
de komende dagen:  

 

 

 
Dit is Quest vlogger Boy, die zaterdag 24 
en zondag 25 februari allerlei wetenschap-
pelijke proeven en experimenten gaat doen 
tijdens het Experiment Event in het 
Spoorwegmuseum. Hij heeft al wat 
uitgeprobeerd, kijk maar naar zijn 
treinenvlog op: 
https://www.youtube.com/watch?v=g0acb
C_Wydk&feature=youtu.be 

Er is al weer een nieuwe vlog waarin hij bij 
het Spoorwegmuseum met water en 
droogijs een plastic fles laat ontploffen. 



Tijdens het Experiment Event kan iedereen 
dergelijke proefjes bekijken, maar ook zelf 
doen. Laat een magneet zweven, maak 
olifantenpasta, of laat je haar rechtop staan. 
Op meer dan 15 verschillende plekken in de 
museumhal kun je dit soort coole 
wetenschappelijke proefjes doen. Het 
Experiment Event is een samenwerking 
tussen de Jonge Akademie, NS, Quest en 
het Spoorwegmuseum. De Jonge Akademie 
is een platform van jonge wetenschappers 
die verschillende doelgroepen kennis wil 
laten maken met wetenschap. Met het 
Experiment Event willen ze kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar laten zien hoe leuk 
en interessant wetenschap is. En dan gaat 
het niet alleen over techniek, ook veel 
andere wetenschappelijke disciplines 
komen aan bod! Natuurlijk hoort het 
Techlab daar ook bij. 

 

Blokkendoos even zonder zijn 
eigen draaistellen 

 

 

Het was toch wel een spektakel, het liften 
van de Blokkendoos. De draaistellen 
moesten er onderuit voor noodzakelijk 
onderhoud bij de firma Ruesling in 
Duitsland. De ongevallenploeg van ProRail 
had alles losgekoppeld, daarna kwam de 
firma WIDO met twee hijskranen om de 
bak van de onderstellen te takelen. Al met 
al verliep de operatie erg soepel, rond 12 
uur stond de Blokkendoos op een set 
reserve draaistellen. Over 4 à 5 maanden 
verwachten we de originele draaistellen 
weer terug en dan zal dezelfde operatie in 
omgekeerde volgorde plaatsvinden. Kijk 
naar het filmpje van het hijsen op: 

https://www.youtube.com/watch?v=PeKFbl
o9QqI . 

Europese Stoomdagen 

Op 17 en 18 maart zijn er de “Europese 
Stoomdagen”. Een Europees evenement in 
het kader van het “Jaar van het Cultureel 
Erfgoed”. In deze themamaand is er overal 
een activiteit op het gebied van energie en 
aandrijving (spoor, molens, centrales, 
stoommachines enzovoorts). Op deze 
dagen is in het Spoorwegmuseum De Arend 
weer onder stoom. 
 

Raadsel 

De oplossing van de vorige keer: dit is een 
mooi gedicht, aangebracht op de muur 
achter de ingangsdeur van de wachtkamer, 
meteen links bij de ingang van het 
Maliebaanstation (hoofdingang). 

Een hond gaat op reis. 

Een hond verdwaalde op een keer. 

Ach, hij verdwaalde steeds maar meer. 

Op alle straten scheen de zon. 

De hond kwam aan op een station. 

Dat lange ding … wat zou dat zijn? 

Hij dacht misschien is het een trein. 

Hij zocht een plaatsje eerste klas 

Omdat het daar zo rustig was. 

Die avond had het jeugdjournaal 

Een vreemd verhaal: 

Een hond ging helemaal alleen 

En eerste klas naar Heerenveen. 

Nu heeft zijn baas hem afgehaald 

En ook die lange reis betaald 

En zit die hond op zijn gemak 

Weer bij zijn eigen etensbak 

En hij vertelt aan ieder beest: 

“Ik ben in Heerenveen geweest”. 

 

Willem Wilmink (1936-2003). Uit: Een hond gaat op reis: 

gedichten voor verstandige vijfjarigen, Bert Bakker 1992. 



Het raadsel van deze keer in “Ken uw 
museum”: waar is dit apparaat of stuk 
techniek te vinden? Een tip: in een 
vorige uitgave van VriendenDienst–
digitaal hebben we het over de 
applicatie gehad…. 

 

 

Het leukste reisje in 
voorbereiding 

Onder het motto ‘Beleef het leukste 
reisje van Nederland’ heeft het 
Spoorwegmuseum, samen met 
organisatiebureau Xsaga, een aanvraag 
ingediend voor een extra bijdrage van 
de BankGiroLoterij. Het plan is dat 
gedurende de laatste twee weken van 
juni een evenement wordt georgani-
seerd vol kunst, cultuur, vermaak, 
boeken, lezingen en verrassingen. ‘Het 
leukste reisje’ is een reis langs zeven 
stations, zeven locaties binnen het 
museum waar een aantrekkelijke 

programmering wordt verzorgd met 
culturele partners van de 
BankGiroLoterij. Bij elk station waar je 
bent geweest krijg je een stempel in je 
paspoort. Heb je alle stations bezocht, 
dan geeft je volle paspoort recht op een 
‘altijd prijs’ cadeautje. Het ‘Leukste 
reisje van Nederland’ staat daarom in 
juni al met potlood in de agenda, nu 
duimen dat de aanvraag ook daad-
werkelijk zal worden gehonoreerd! 

 

Bijdragen? 

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

redactie@vriendennsm.nl  

editor@vriendennsm.nl. 
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