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Tijdelijke locatie Railtheater Amsterdam : Thomas van Aquinostraat 2.
Aanvangstijdstip:
20.00 uur.
Zaal open:
19.40 uur.
Toegangsprijs:
€ 4,50 per persoon.

Per openbaar vervoer bereikbaar met:
tramlijnen 7, 14 : eindhalte Slotermeer
loopafstand 500 meter
(vanaf de eindlus eerst iets verder naar het zuiden doorlopen en dan via de oversteekplaats doorsteken naar de Platostraat)
tramlijn 13 :
halte Burgemeester van Leeuwenlaan
loopafstand 550 meter
buslijn 69 :
halte Confuciusplein
loopafstand 300 meter
Treinreizigers vinden bij station Amsterdam-Sloterdijk buslijn 69.
In de buurt rondom de school kan gratis geparkeerd worden.
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*******************************************************

RAILTHEATER AMSTERDAM.
Allereerst een woord van dank aan die regelmatige RTA-bezoekers die wél de
moeite hebben genomen om de voorstellingen op onze tijdelijke locatie te komen
bezoeken. Fijn dat u toonde het op prijs te stellen dat wij hebben gezorgd voor
continuering van onze activiteiten tijdens het verbouwen van onze ‘vaste’ locatie.
Ook in de komende maanden gaan wij in ons gezellige tijdelijke onderkomen door
met de bevordering van de belangstelling voor het railvervoer, door het op regelmatige tijden verzorgen van audio-visuele producties voor spoor- en trambelangstellenden. Alleen als onze voorstellingen worden bezocht door voldoende belangstellenden
kunnen wij daar ook in de toekomst mee door gaan. Hopelijk komt u de komende
maanden dan ook (weer) een of meer malen kijken naar de presentaties in het
RAILTHEATER AMSTERDAM.

ONZE VOORPAGINA.
Het thema is deze keer oud en nieuw. De Waldeisenbahn Bad Muskau opende in
2017 de nieuwste smalspoorlijn van Europa, als vervanging van een opgegeven
traject voor mijnbouw. GVB presenteerde zó het model van de nieuwe 15G-trams.
(foto’s HV). Meer beelden in onze jaaroverzichten op 11-1-, 8-3- en 26-4-2018.

2017 OP RAILS.
donderdag Onze digitale dia terugblik op het afgelopen jaar bevat vele railnieuwtjes
uit de periode 1 december 2016 t/m 31 december 2017 over o.a. nieuw
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materieel, nieuwe/gewijzigde/opgeheven lijnen, railjubilea, e.d., die weer
januari
in chronologische volgorde in beeld komen. U ziet o.a.: Nederland:
GVB: inkortingen/omleidingen/railwerk, lijn 24 terug via F. Bolstr., Witte de Withstraat
tramloos; EMA: A’damse dag, extra ritten, dienst Haarl.meerstation-Artis, afscheid
W.de Withstr., 946 weer i.d.; HTM: inkortingen/omleidingen, afvoer GTL; HOVM:
Open Monumentendag; RET: metro’s naar Hoekselijn; NOM Arnhem: ‘Volgende
Halte’ / HTM-gasttrams; U-tram: 1e tram Uithoflijn; NS: Einde spoorbedrijf Hoekselijn,
VIRM gemoderniseerd, Zwolle-Kampen onder draad, SNG-sprinter, ICD nr Eindhoven; Abellio: Emmerich-Arnhem; Swietelsky: botsing werktreinen; MBS: 50 jaar;
MSHM: 6513 i.d., Bello bij STAR+MBS; NSM: Vriendenrit naar NH; SGB: bouw omC,
Whitcomb-loc uit VS; STAR: 25 jr; St.Hondekop: Rodekruistrein; VSM: Terug naar
Toen; België: Antwerpen: lijnwijzigingen/nwe tramtrajecten; Gent: afscheid PCC’s;
Kustlijn: themaritten met museumtrams; Trammuseum Woluwe: winterrit; BeneluxHondekop naar NL; Bulgarije: Sofia: trams ex Basel; Denemarken: Aarhus: test
Letbanen; Duitsland: Braunschweig: 120 jaar tram; Chemnitz: lijnen C13/14/15 verl.
naar Stadlerplatz; Dresden: 25 jaar trammuseum en 50 jr Tatra’s; Hannover: Ophef
traject Aegidientorplatz, 125 jaar tram; Leipzig nwe Tramino’s; Mainz: nwe Mainzelbahn; Nürnberg: verlengingen; Abellio: nieuwe concessie Niederrheinnetz; DB: open
dag museum Halle, afscheid Spessartrampe; DNV: Railbusrit Ludwigsburg; Döllnitzbahn: terug in Kemlitz; SDG: Bad Kipsdorf weer bereikt; WEM: nieuw smalspoor;
Frankrijk: Strasbourg lijn D verlengd naar Kehl; St. Etienne: nw mat.; Italië: Milaan:
nieuwe lijn 19; Luxemburg: nieuwe tram; Noorwegen: Bergen: verl. naar luchthaven;
Oekraïne: divers tramnieuws; Oostenrijk: Gmunden: nwe halte Frans Josef Platz;
Wien: tramnet gewijzigd, U-Bahn verl.; Zillertalbahn:
ontsporing; Polen: Lodz: wijzigingen net;
Roemenië: noodweer: Rusland: Moskou: lijnen 7 en
9 verlengd; St. Petersburg: nieuwe tramtypes;
Tsjechië: CD: Vectron op Praha-Berlin, NVBS winterreis; Zwitserland: Basel: Guggummere afgevoerd;
Zürich: 40 jaar Verein Tram Museum; e.v.a.
onderwerpen.
Samenstelling en presentatie:
Journaalteam Railtheater Amsterdam.

TRAM EN SPOOR 75.
donderdag Driemaal organiseerde Frits van der Gragt een jubileumviering voor de
vereniging van railbelangstellenden N.V.B.S. De laatste maal was dat bij
25
het 75 jarig bestaan. Vanavond neemt hij ons aan de hand van zijn
januari
digitale filmbeelden mee terug naar 2006 en vertelt over zijn belevenis-

sen rondom de 2 manifestaties. Het thema was het verschil in bouwstijl tussen materieel uit de periode rond 1931, het stichtingsjaar van de N.V.B.S. en anno 2006.
TRAM 75. Op 11 juni 2006 werd in Amsterdam een dienst gereden tussen Surinameplein en Station Sloterdijk met 14 trams van diverse trammusea en bedrijven. Het
‘nieuwe’ materieel werd gevormd door 4 lage vloertrams uit Amsterdam, Rotterdam
en Düsseldorf. De ‘oude tijd’ was vertegenwoordigd door trams uit Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam, Arnhem, Brussel, Kopenhagen, Hannover en Wenen.
SPOOR 75. Op 14 en 15 oktober vond een spoorfeest plaats. Op Apeldoorn-Zutphen
dieselden historische NS Blauwe Engel 41 en 186
en 3 moderne stellen van Syntus en P.E.G. Op
Apeldoorn-Beekbergen reden 3 grote stoomlocs.
Beekbergen-Loenen toonde de interlokale stoomtram. Op Loenen-Dieren reden diesellocs ex NS en
modern van ACTS+ERS. De elektrische treinen, o.a.
locs 1501 en 1254, het Blokkendoosstel aangevuld
met ‘Jaap”, het Hondekopstel en een gemoderniseerde Sprinter bereden Arnhem-Dieren-Zutphen.

VAN A NAAR B DOOR OEKRAÏNE EN ROEMENIË.
donderdag Op onze meerdaagse speurtocht naar trams in Oekraïne starten wij
voorjaar 2013 in toeristisch Lviv en is de Lada eenmaal op toeren, langs
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februari trolleystad Ternopol over Vinnitsa (trams ex-Zürich) en Zhytomir (1 lijn)
naar Kiev (veel lijnen). Op de linker Dnjepr-oever reizen wij met Kievsneltram 3 (met LVT-series K1, K1M en K1M8) en per metro (Rode lijn) naar o.a.
sneltram 4 (T3UA’s) op de rechteroever. ‘s Avonds per trein door naar Charkow. Hier
spotten wij de volgende morgen nieuwe KTM-19’s tussen hun eigen soms wat
krakkemikkige T3SU’s plus uit de Tsjechische hoofdstad overgenomen Tatra’s, nog
met hun Praagse groot wagennrs. Wat verderop de landelijke KTM-5 minibedrijfjes:
Kramatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka, Avdeyevka, Gorlovka, Yenakiyevo
(KTM-23) en Lugansk. Steeds verschillend zijn de grotere bedrijven in Donetsk,
Mariupol, Dnepropetrovsk en Dneprodzerzhinsk: werkwagens en trams, mooi en
lelijk, afgewisseld tussen de steden met glooiende wegen en landschappen.
Na de pauze reizen wij in 2016 vanuit Bucarest door heuvelachtig Roemenië.
Tramstadjes Ploiesti en Craiova ’doen’ het weer en langs de westgrens op rij: Resita
(opgeheven), Timisoara, Arad (groene Astra-LVT’s) en Oradea (o.a. eigen ULF’s). In
het heuvelland stoppen wij op de halte Piatra Neamt (met overgenomen en 1 eigen
trolleybus). Langs de oostgrens passeren: Botosani (T4D’s ex-DD), Iasi (zonder lijn 5
maar met een ‘nieuwe’ lijn 9), Braila (ex-RET 1600) en Galati (ex-RET 800-en;
tramnet ineens weer aangegroeid) en Bucarest (nwe V3A’s op lijn 1). Uiteindelijk
vliegen wij op Sofia (eigen trams, overgenomen Düwags uit Bonn en Tatrastellen
ex-Halle, Leipzig en Praag). Deze roadtrip door bijna 30 OV-steden zit samengepakt
in een digitaal dia/filmprogramma van Jos Mascini.

AMSTEL FILM PRESENTEERT.
donderdag Ook dit seizoen stelden wij weer een programma samen met films uit de
de door u zo gewaardeerde collectie van Remy van Amstel. Vanavond
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februari bezoeken wij spoor- en trambedrijven in de periode 1969-2004.
Museumlijnen in Nederland neemt ons mee naar Stoomtram HoornMedemblik, Hoogoven Excursietrein, Elektrische Museumtramlijn Amsterdam, RTM
Hellevoetsluis, Stoomtrein Goes-Borsele en Veluwsche Stoomtrein Mij (1969-1978).
Franse Rails. SNCF stoom Calais-Côte d’Azur; trams Lille, Valenciennes, Laon,
Lyon, Marseille; CFF Nice-Digne; filmfestival Cannes. (1965-1982)
Mexico. Treinen met diesellocs, trams en metro te Mexico-Ciudad; Open trams in
Vera Cruz, PCC’s in Tampico (1972). Alle tramlijnen inmiddels opgeheven.
100 jaar trams in België. NMVB kust, viering eeuwfeest; Lobbes-Thuin: stoomtrams, autorails en elektrische trams bij stoomdagen; 150 jaar tram Brussel: grote
tramoptocht door de stad (1985).
Moskou en Sankt Petersburg. De trambedrijven in deze Russische steden (1990).
Rotterdam op naar 2000. De Maasstad tegen de eeuwwisseling (1988-2004).
O.a.: stoomtramloc Ooievaar, afbraak luchtspoor, tramoptocht 70 jaar RET, Weense
trams op lijn 2 in Zuid, Erasmusbrug, Queen Mary II.
Presentatie van dit 8mm filmprogramma: Railtheater Amsterdam.

RAILJOURNAAL 2017 - DEEL 1.
donderdag Ook dit seizoen wordt ons filmisch jaaroverzicht weer in twee delen
gepresenteerd. Vanavond ziet u het eerste deel van dit programma, met
8
railactualiteiten uit de periode 1 december 2016 t/m medio 2017 die,
maart
zoals gebruikelijk, weer digitaal in chronologische volgorde in beeld
worden gebracht. Waar de ‘knip’ tussen deel 1 en 2 van deze 48e aflevering van dit,
zowel in eigen huis als elders in het land, zo populaire RTA-programma zal vallen,
wordt begin 2018 pas duidelijk bij de uiteindelijke samenstelling.
‘Railjournaal 2017' bevat een groot aantal wetenswaardigheden bij vele spoor- en
trambedrijven in ons eigen land en in 11 andere Europese landen, te weten:
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië, Polen,
Roemenië, Slowakije en Zwitserland.
De tweede helft van dit programma kunt u zien op
de slotavond van het seizoen, op donderdag 26 april
2017. Bij de aankondiging van die avond (op de
achterzijde van dit programmablad), treft u meer
informatie aan over de inhoud van dit veel omvattende programma.
Een afwisselend filmprogramma met synchroon
geluid samengesteld en gepresenteerd door het
Journaalteam Railtheater Amsterdam.

UIT AAD DE WOLF’S RTV-FILMARCHIEF.
donderdag Het RTA-publiek kijkt nog altijd graag naar geluidsfilms van de ‘Vader
van de Railtheaters’. De 8mm films van Aad de Wolf nemen ons van15
avond mee terug naar de periode 1948-1975.
maart
Wereld op rails 1968. Het jaaroverzicht van 50 jaar geleden, met o.a.:
stoomloc 18 bij laatste ritten WSM; RET: start metro, museumcollectie; HTM: NVBS
en STERN excursies, spoorwijziging Wittebrug, ontsporing; NS: nieuwe huisstijl;
TS/RTM Hellevoetsluis: stoom op Hoorn-Medemblik; tram Luik opgeheven; TTA;
Stoom Frankfurt-Königstein en langs Rijn en Moezel, elektrisch vervangt stoom bij
Deutsche Bundesbn; Bremen; Magdeburg; smalspoor DDR; Linz lijn M opgeheven.
Nederlands railvervoer rond 1950. NS stoom Winterswijk; HTM in 1948; NZH:
Waterland, Amsterdam-Zandvoort, Leiden-Den Haag.
Geldersche Tramwegen. Jubileumritten 75 jaar stoomtram in 1956.
Museumbanen-3. MBS-trein Neuenhaus-Haaksbergen; DEV-dubbeltractie Bruchhausen-Vilsen; LTM loc 21 in dienst bij SHM; Selfkantbahn bij Geilenkirchen (1974).
Railattracties op stoom. Museaal Frankrijk: Abreschviller, Rosheim-Ottrott (1975).
Railverkeer Centraal Zwitserland. Berner Oberlandbahnen, Brienz-Rothornbahn.
Presentatie: Railtheater Amsterdam.

STOOMTRACTIE IN HET WILD.
donderdag Super-8 filmprogramma met geluid door Raymond Naber. Begin jaren
’90 waren de plekken in de wereld waar stoomtractie in het wild was te
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beleven enorm teruggelopen. Vanavond gaan wij terug naar drie locamaart
ties waar dergelijke originele stoom te zien was.
Zimbabwe. 1992 was het laatste jaar van zeer actieve stoomtractie in Zimbabwe,
het voormalige Rhodesië. De gelede Garratt-machines volgen wij op de lijnen vanuit
Bulawayo naar Plumtree en de Victoria Falls. Wij rijden mee op de voetplaat van de
Intundla (Giraffe) en zien de zon opkomen boven de shed te Bulawayo.
Stoom, rook en sneeuw in de Harz. In 1987 werd een winters bezoek gebracht aan
de Harz dat toen nog lag in de D.D.R. De lijn naar de Brocken was verboden gebied
en de stoomlocs reden op de hoofdlijn Wernigerode-Nordhausen en op de Selketaltalbahn Gernrode-Harzgerode. De film is helemaal in DDR-sfeer met de Mallet-locs
nog in dienst en goederentreinen met dubbeltractie
naar Silberhütte. Bij Stiege draait een Mallet een
rondje door de keerlus. Een en ander wordt muzikaal ondersteund door Mozart.
Na regen komt zonneschijn. Een verdere ontwikkeling van de Duitse P8 was de Poolse serie OK31
met open machinistenhuis. Vanaf de voetplaat maken we in 1994 een rit mee vanuit Wolsztyn onder
begeleiding van Stan Getz.

VAN DEN HAAG VIA OOSTENRIJK NAAR BELGIË.
donderdag De titel van dit digitale diaprogramma legt ongeveer uit welke route
vanavond gevolgd gaat worden.
5
Chris Westerduin presenteert een digitaal diaprogramma over tram,
april
smalspoor en normaalspoor trein.
Wij starten in Den Haag waar wij de komst van de nieuwe stadstram volgen. In juli
2014 kwam de eerste Avenio aan en wat gebeurde er daarna allemaal met dit
nieuwe tramtype.
In Oostenrijk wordt de focus gelegd op de Mariazellerbahn waar wij nog even
genieten van het oude materieel, maar waar in 2013
de nieuwe -Zwitserse- Himmelstreppe-treinstellen in
dienst kwamen.
Het laatste onderwerp van de avond betreft de ontwikkeling van Rail Feeding in België. In 2015 kwam
een boek uit over de eerste 10 jaar van RRF maar
dat belichtte alleen Nederland. Sinds 2011 zet Rail
Feeding ook voet op Belgische grond, waarbij onze
presentator beroepshalve ook betrokken is.

QUER DURCHS LAND.
donderdag Een denkbeeldige reis van A tot Z door Duitsland.
Het beeld van de spoorwegen in Duitsland is de afgelopen decennia
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flink veranderd. Stoom verdween in de jaren '70 en net als Frankrijk
april
bouwde de DB een net met hogesnelheidstreinen. Na de Wende
smolten de Deutsche Bundesbahn en Deutsche Reichsbahn samen tot Deutsche
Bahn AG. Liberalisering leidde tot de komst van tal van private vervoerders en de DB
introduceerde op grote schaal dubbeldekstreinen. De wisseling van vervoerders is
voor de gemiddelde liefhebber nog nauwelijks te volgen.
Wij maken een denkbeeldige reis waarin enkele foto’s een terugblik op de jaren ’60
geven en foto’s van zo’n vijftig jaar later die het verschil illustreren.
Plandampf is een poging om de oude stoomtijden een paar dagen te laten herleven.
De heropening van een ooit gesloten spoorlijn met een ‘Bahnhofsfest’, het terugvinden van een oude bekende, enz. De vroeger
ondoordringbare grens met de ‘socialistische’ buurlanden passeren wij nu moeiteloos.
De reis begint in Aachen (Aken) en eindigt in een
plaats waarvan de naam begint met een Z; afhankelijk van de duur van de presentatie.
Aan de hand van de kaartfragmenten zult u de route
kunnen volgen.
Een digitale diapresentatie van Sjoerd Bekhof.

RAILJOURNAAL 2017 - DEEL 2.
donderdag Het tweede deel van het filmische RTA-jaaroverzicht besluit dit seizoen.
Vele binnen- en buitenlandse railactualiteiten, zoals lijnwijzigingen,
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nieuwe lijnen/materieel, jubilea e.d., uit de periode medio 2017 t/m 31
april
december 2017, komen digitaal chronologisch in beeld.
Inhoud Railjournaal 2017. Verdeeld over de voorstellingen van 8 maart en 26 april
2018 kijkt u o.a. naar: Nederland: tram: GVB: inkortingen/omleidingen i.v.m. werk/
calamiteiten: Marnixstraat, Prins Hendrikkade, De Clercqstraat, lijn 16 opgeheven, 24
terug via Ferd. Bolstraat, 17 naar Fred. Hendrikplantsoen; Witte de Withstraat tramloos/nwe route 7, introductie serie 15G; HTM: Avenio’s op 9 nr Scheveningen, 17 nr
Centrum, eindlus Nootdorp en GTL’s lijn 15 weg, omleidingen reconstructie Stationsplein; RET: omleidingen werken: Coolsingel (div.), Oostzeedijk (21 en 24), Nieuwe
Binnenweg (4), Schiedamseweg/Koemarkt (21 en 24); U-tram: presentatie 1e tram
nieuwe Uithoflijn; EMA: lijn 64, ritten naar Van Eesterenmuseum, Amsterdamse dag,
afscheid Witte de Withstraat; NOM: HTM-gasten; MSHM: loc 6513 i.d.; spoor: NS:
Flirt sprinters, ICD Den Haag-Breda-Eindhoven, afscheid Hoekse(spoor) lijn, laatste
dag Kamperlijn draadloos, Kenny B museum Arnhem, VIRM gemoderniseerd, Open
huis Watergraafsmeer + Rode Kruis Hondekop; Arriva: Maaslijn en Limburg; Abellio:
naar Arnhem; NSM: rit voor Vrienden; SSN: rit naar + STAR: 25 jaar; MBS: 50 jaar;
Buitenland: tram: Aarhus: Letbanen; Antwerpen: nieuwe trajecten, netwijzig.; Berlijn:
tramomleidingen, U1 pendel, ‘museum’mat. op U55; Bochum: verleng. Langendreer;
Chemnitz: CBC C13/15 naar Stadlerplatz; Cottbus: centrale halte; Dresden: 44 en
46; Freiburg: 4 geknipt; Gmunden: nwe centrum halte; Gotha: 1 en 4 naar Ost; Graz:
wijz.door werk); Hannover: nw ept Hbf, traject nr Aegi opgeheven, 125 jaar; Leipzig:
nieuwe Tramino; Lodz: nw net; Luxemburg: Luxtram; Mainz: Mainzelbahn, geknipt
net; Magdeburg: gewijzigd net; München 25 nr Berg am Laim; Nürnberg: verlenging
4 en U3; Praag: museumlijnen 23 en 41; St.Etienne: nw mat.; Straatsburg: D naar
Kehl verlengd; Wenen: U1 verlengd, tramnet gewijzigd; Wuppertal: nieuw materieel
Schwebebahn; Zürich: Parade 10 jr trammuseum;
spoor: Duitsland: DB: Schwarzkopftunnel dicht;
Döllnitzbahn: na 10 jaar terug in Kemlitz; SDG:
smalspoor na 15 jaar terug in Bad Kipsdorf; WEM:
nieuw eindpunt Bad Muskau, nieuw traject Tonbahn;
Locomore: toch op de baan; Oostenrijk: ÖBB: nieuwe S-Bahn Oberösterreich, Zillertalbahn: ontsporing;
e.v.a. onderwerpen. Samenstelling en presentatie:
Journaalteam Railtheater Amsterdam.
*******************************************************
R.T.A.-CONTACT / INFORMATIE:
postaal: RAILTHEATER AMSTERDAM, POSTBUS 1215, 1000 BE AMSTERDAM
e-mail: railtheater@hetnet.nl
internet: Dit programmablad vindt u ook on line via: www.traminfo.nl/railtheater.html

