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Terugblik op de Vriendendag 
2018 

We kijken terug op een zeer geslaagde 
Vriendendag, de afgelopen 23e juni. We 
begonnen de dag met de rit met het 
jongste museummaterieel van het 
Spoorwegmuseum, Buffel 3426. Dat het 
treinstel nog steeds modern oogt, bleek al 
direct op Utrecht Centraal waar nieuws-
gierige NS-reizigers al voor vertrek infor-
meerden of dit een testrit was van een 
nieuw treintype … Zo zie je maar weer. 

 

Op deze zonovergotene zaterdag reden wij 
naar “de Hoogovens”, thans Tata Steel 
geheten, waar we zeer warm welkom 
werden geheten. Een boeiende en 
geanimeerde vergadering gaf de Vrienden 

inzicht in de toekomstplannen van zowel 
het museum als uw vereniging.  

 

Nicole Kuppens (Directrice Spoorwegmuseum) in 
gesprek met Richard Weurding (Voorzitter Vrienden). 

Na afloop kon het Bedrijfsmuseum worden 
bekeken en werd een rit over het immense 
Hoogoventerrein verzorgd.  
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Overhandiging cabinelamp voor treinstel 252 

De droogte –toen al- zorgde in de vorm van 
een aantal brandjes helaas voor vertraging 
waardoor de fotostop moest vervallen.  

 

Brandjes veroorzaakt door stoomloc 57. De loc loopt 
hier om langs de excursietrein. 

Na afloop ging het gezelschap weer met 
een tweetal NZH museumbussen terug naar 
station Beverwijk. Na een geslaagde rit 
werd de Buffel in het schemerdonker voor 
de nacht in het museum opgesteld. 

 

De Buffel te Den Haag Centraal 

Overigens: onze Vriend die tijdens de stop 
in Den Haag Centraal onwel werd, kon na 
behandeling in het ziekenhuis zijn weg 
zelfstandig vervolgen. 

 
‘s-Avonds na afloop van de Vriendendag wordt de 
Buffel het museum ingereden. Foto’s: Peter van Dorp. 

 

Bezoekersaantal 
Spoorwegmuseum 

Op de ALV vertelde Hoofd Collecties Peter 
Paul de Winter dat het Spoorwegmuseum 
op de 4de plaats staat in de Top-5 : 
440.000 bezoekers kwamen in 2017 naar 
het museum. De volgorde is: het Anne-
Frank Huis, het Rijksmuseum, het Van 
Gogh Museum, het Spoorwegmuseum en 
het Kröller Möller museum op de Hoge 
Veluwe. Voorwaar een belangrijke plaats, 
waarbij het Spoorwegmuseum ook zeer in 
trek is bij jeugdige bezoekertjes. 

 

De Arend onder stoom 

Op 18 en 19 augustus zal De Arend weer 
onder stoom zijn en op zijn “breedspoor” 
heen en weer puffen. 

 

Modellenmagazijn 

Op 4 juli was het dan zover: een selectie 
uit de uitgebreide verzameling trein-
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modellen van het museum zal voortaan in 
de permanente presentatie “Het Modellen-
magazijn” worden getoond. Tijdens een 
spectaculaire show werd de openings-
handeling verricht. Bekijk de volgende 
filmpjes, waarbij op de website  ook veel te 
lezen is over de bijzondere collectie die in 
het Modellemagazijn te zien is: 
https://www.spoorwegmuseum.nl/#!/het-
museum/modellenmagazijn. Kijk hier naar 
het filmpje over de verhuizing van de 
topmodellen: 
https://youtu.be/vzd1c3crSb0 . Dankzij 
een substantiële bijdrage van de Vereniging 
Vrienden van het Spoorwegmuseum is een 
aantal modellen vakkundig gerestaureerd. 
Zie hier het filmpje van één van de oudste 
speelgoedtreintjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=hjwph
A8PuOA . 

 

Foto: Richard Weurding 

 

Vitrines 

Op het station Utrecht Centraal heeft het 
museum de gelegenheid gekregen een 
tweetal vitrines in te richten:  

 

Een mooie kans om goed zichtbaar te zijn 
op het drukste punt van Nederland. Omdat 
het merendeel van de reizigers heel druk is 
met het halen van de trein, of het zoeken 
naar de OV Chipkaart, is gekozen voor een 
bewegende presentatie zodat er toch even 
de aandacht van de gehaaste reiziger kan 
worden getrokken. Eén vitrine is ingericht 
door Studio Spass die ook de vormgeving 
van de Rail Rookies verzorgen. De andere 
vitrine is ingericht door André Postma die 
we kennen van het Modellenmagazijn. Kijk 
naar het filmpje over de ontwerpen: 
https://www.youtube.com/watch?v=QsMxE
mASU-g. De vitrines zijn tot januari 2019 
te zien. 

 

Cartoon van Hans Proper 

 

Het leukste reisje van 
Nederland 

Terugkijkend was dit een groot succes, 
alhoewel van korte duur. Voor de Vrienden 
die dit gemist hebben, hier een klein 
filmpje met een korte impressie:  
https://www.youtube.com/watch?v=nnrVM
A6YqpQ. Een belevenis voor jong en oud. 

 

Techlab XL 

In het Techlab, boven in het museum, valt 
veel te leren over de techniek achter de 
treinen. Van 11 t/m 19 augustus staat het 
hele museum in het teken van techniek.  
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In het gehele museum zijn er dan op 
verschillende plekken leuke, verrassende 
activiteiten en experimenten te doen rond 
de thema’s stoom, stroom en wrijving. Er 
valt weer veel te leren in de zomervakantie. 

 

Plusdag in augustus 

De eerstvolgende Plusdag vindt plaats op 
21 augustus. Ook is meesterbarbier Jan 
Heideman aanwezig in de kapperszaak. 
Bezoekers van het museum kunnen een 
gratis scheerbeurt krijgen.  

 

Spoorwegmuseum Hotelkamer 

Vanaf nu is de Spoorwegmuseumkamer in 
de Stayokay Neude in Utrecht te boeken.  

Dit is een ingerichte “Spoorwegkamer” die 
in nauwe samenwerking tussen het hotel 
en het  Spoorwegmuseum is gerealiseerd. 
Een idee voor een speciaal geschenk voor 
een Spoorweg vriend/echtpaar? 

 

 

 

Het raadsel/ken Uw Museum 

De oplossing van de vorige keer: Een detail 
op een van de deuren van de wagons, 
gekoppeld aan de Arend. Te zien in “De 
grote ontdekking”. 

Deze keer: waar is dit detail te zien? Het 
hekwerk geeft al wat prijs, maar dat wil 
niet zeggen dat dit de toestand van 

vandaag is, gezien het wisselen en 
rangeren van objecten. 

 

 

 

Bijdragen? 

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

redactie@vriendennsm.nl 

editor@vriendennsm.nl. 

 

www.vriendennsm.nl 

 

Redactie: Rick Meijer 

Eindredactie: Peter van Dorp 

De volgende editie van de Vrienden Dienst-
digitaal verschijnt omstreeks half augustus 

2018. 


