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Mededelingen 

 
Oh jee, De eerste Wisseltong van 2011 hebt u hiermee in 
handen. Een tong waarin we redelijk veel artikelen heb-
ben opgenomen. Er is alleen een klein probleem. 
Nu nog niet, ……… maar wel een volgende keer! 
Mocht namelijk één van de schrijvers van deze uitgave 
eens geen tijd hebben om iets te schrijven, dan wordt die 
tong toch wel heel erg dun. 
Waarom schrijft U niet eens een verhaaltje? 
 
De mensen van onze club, die kampen met hun gezond-
heid, hebben regelmatig onze aandacht. Zo hoor je van de 
een dat het alweer een beetje beter gaat en van de an-
der dat het niet gaat zoals het zou moeten. Wij wensen 
jullie allemaal alle gezondheid toe. 
 
We hebben helaas van één van onze adverteerders – Ke-
raniek – afscheid moeten nemen. Door ‘slim’ handelen bij 
het kopen van ons nieuw gereedschap hebben we toch 
weer kans gezien deze plek weer in te vullen. Praxis 
heeft aangegeven dat ze voor één jaar mee willen doen. 
We willen Bumper Center, Praxis, Intertoys, Kocken Meu-
belen, Eye Wish en Autobedrijf Van Hunnik Oss graag 
bedanken dat zij ons steunen. 
 
Slip of the toetsenbord: "In de vorige uitgave hebben we 
vergeten te vermelden dat de foto's die bij het artikel 
"Modelspoorclub Maas&Waal tentoonstelling" zijn ge-
maakt door Frank Vermeulen. Onze excuses hiervoor" 
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Van de bestuurstafel 

Door Arno Verbeek 
 

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar is tie weer. 

Na een paar maanden ziekbed, ziekenhuis en 
kantje boord gelegen te hebben ben ik inmid-
dels weer aan de beterende hand. Ik dialy-
seer momenteel via buikwandspoeling, dit kan 
gelukkig thuis. Dus heb ik de handen weer vrij 
voor allerlei activiteiten. U zult mij dus wel 
weer vaker gaan zien op de club. 
 
Inmiddels is het 2011 en hebben we de nieuw-
jaarsreceptie alweer achter de rug, met een 
lekker Chinees buffet, een en ander georgani-
seerd door onze penningmeester Willie. Tij-
dens deze ontmoeting werd Bas Janssen uit-
geroepen tot lid van het jaar. Mede door zijn 
activiteiten op modelbouwgebied, waarbij hij 
altijd de club naar buiten toe promoot, en 
natuurlijk omdat hij als privé chauffeur voor 
ons oudste lid, zijn opa, fungeert. 
 

 
 

 
Wanneer u deze uitgave voor ogen krijgt, 
hebben we de JALV van 2011 weer achter de 
rug. De uitkomsten hiervan zijn dus nog onge-
wis op dit moment. Wel is het het eerste jaar 
dat we onze eigen boontjes moeten doppen, 
maar gezien het enthousiasme onder de leden 
zal dat wel lukken. 
 
Tenslotte wil ik iedereen nog van harte be-
danken voor de beterschapwensen de afgelo-
pen periode. En vanaf deze plaats wens ik alle 
andere zieken binnen onze vereniging veel 
beterschap toe. 
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Nieuwjaar bijeenkomst - welkomstwoord 

Door Frans Knechten 
 
Dames en heren van harte welkom op deze 
avond van het nieuwe jaar op de receptie van 
de Wissel. En het verheugt mij dan ook om 
jullie hier allen weer te zien. 
Namens het bestuur van de Wissel mag ik u 
allen een voorspoedig en vooral een Gezond 
2011 toewensen. 
Het is gebruikelijk op zo´n dag als deze, dat 
we dan ook even kort terug blikken wat we 
het Afgelopen jaar allemaal gedaan hebben. 
 
Het bestuur heeft iedere maand een verga-
dering gehad. 
De OC heeft ook iedere maand een vergade-
ring gehouden om de voortgang van ons pro-
ject, de baan verder voor te bereiden. 
Verder is er aan de baan flink gewerkt, waar 
steeds verder een behoorlijke lijn valt waar 
te nemen waar we uiteindelijk naar toe moe-
ten. 
Er zijn ook verschillende thema avonden ge-
houden, dit zou wel eens wat vaker mogen 
gebeuren op de laatste donderdag van de 
maand. 

 
Op donderdag, als het 8 uur is, komen de le-
den binnen, waar ze dan ook meteen naar de 
bar toelopen met de vraag: “Is er al koffie?” 
Gelukkig is dat dan ook altijd aanwezig. 
Als de avond vordert en iedereen is aan het 
werk, komt het bier en de frisdrank aan de 
beurt maar ook dit jaar wil ik erop wijzen dat 
de koffie en de drank niet vanzelf binnen 
komen. Daar maken twee mensen veel vrije 
tijd voor vrij om boodschappen te doen. En 

dit op een voortreffelijke wijze. Marco en 
Kees ik zal maar namens alle groot verbrui-
kers hier binnen, jullie hiervoor hartelijk  
willen bedanken. 
Afgelopen jaar hebben wij 2 nieuwe leden 
gekregen Adri Ruitenberg, en Hubert van de 
Louw heren nogmaals van harte welkom, en 
hopelijk vinden jullie gauw binnen onze club 
het plezier in de hobby. 
Helaas hebben 2 leden bedankt: Hennie Bauw 
en Dick ijzermans 
Ook afgelopen jaar is er weer een rommel-
markt gehouden, die voor onze vereniging 
toch nog een positief resultaat heeft gehad. 
Gezien de omstandigheden dat er in de regio 
op die datum ook andere evenementen plaats 
vonden is het niet zo slecht geweest. Kees, 
Sjaak en Marco onze dank voor het organise-
ren van deze rommelmarkt. En verder alle 
leden die hier hard aan hebben meegewerkt 
onze dank hiervoor. Hopende dit jaar weer 
een goede rommelmarkt te hebben gaan wij 
nu al met de bovengenoemde heren de voor-
bereidingen starten om dit evenement te la-
ten slagen. 
 
Onder leiding van kees en Marco is een groep 
digitaal rijders begonnen met de cursus kop-
loper dit gebeurd steeds buiten de clubavon-
den ,op een maandagavond. 
 
Dames en heren, onze club is er een waar de 
hobby van treinen bovenaan staat, maar daar 
komt ook plezier en gezelligheid bij. En het 
persoonlijk element van het goed met elkaar 
omgaan op een vriendschappelijke manier. 
 
Helaas heeft onze club ook dit jaar een zie-
kenboeg gekend, Bert van der Venen, Arno 
Verbeek en Pim Stephan zijn lange tijd ziek 
geweest en gelukkig weer aan de betere hand. 
Heren namens de hele club van harte beter-
schap. 
 
Na de vakantie hebben we een veiling gehou-
den, dit onder leiding van Mark Scholten. 
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Mark bedankt voor het organiseren van de 
veiling, 
 
Na de veiling was de tijd voor de open dag, 
waar Martin de leiding had. Het was een goe-
de en gezellige dag en het bezoekersaantal 
was redelijk. 
Voor het eerst heeft onze clubbaan gereden 
met een bloksysteem en wel zo dat er met 
vijf treinen tegelijk kon worden gereden. Dit 
blok systeem is een proef en blijft dan ook 
zitten in de huidige opstelling, maar wordt wel 
uitgebreid naar het definitieve bloksysteem. 
 
En wat denkt u van ons clubblad de Wissel-
tong gemaakt door drie leden Wil de Kort, 
Martin Lankreijer en Gert van Dam. 
 
Iedere maand komt de Wokkers, dat is de 
Dahlia vereniging een keer bloemschikken, 
daar is dan ook een bestuurslid aanwezig, dit 
zijn voor de club ook mooie meevallers. 
 
Na de open dag is er voor het eerst binnen 
onze vereniging een kaart avond gehouden, die 
onder leiding van Hans van der Heijden een 
gezellige avond is geworden. De avond komt in 
aanmerking voor een herhaling, Hans namens 
de kaarters bedankt. 

 
Plannen voor 2011. Wij hopen meerdere leden 
aan de baan te zien werken en met de elek-
tronica een grote voorwaartse sprong te ma-
ken, zodat wij dit jaar kunnen zeggen, wat er 
nu aan rails en wissels gelegd is dat die alle-
maal zijn aangesloten. En dat het bloksysteem 
verder uitgebouwd zal zijn, zodat wij kunnen 

zeggen zo alles rijd goed nu kunnen wij verder 
bouwen. 
 
Het jaar 2011 zal voor onze vereniging een 
jaar worden, waarin wij voor onze hobby ge-
heel onze eigen kosten moeten opbrengen, wij 
krijgen zoals jullie bekend, geen subsidie 
meer van de gemeente Oss, maar het bestuur 
heeft hier het vertrouwen in dat wij dit goed 
kunnen doorstaan en dat wij met onze club de 
hobby in deze ruimte nog heel lang mogen 
beleven. 
 
Afgelopen tijd is er een thema avond gestart 
met als onderwerp het maken van bomen. Dit 
onder leiding van Hans van der Heijden 

 
Het bestuur heeft heel wat tijd gestoken in 
de aankoop van nieuw gereedschap, zoals dat 
op de halfjaarlijkse leden vergadering is be-
loofd aan de leden. Op dit moment zijn wij 
bezig om de koffers aan te schaffen, waar al 
het gereedschap in moet. En dat moet dan 5x. 
Het bestuur hoopt dan ook dan met het ge-
reedschap goed wordt omgegaan. 
 
Tenslotte wil ik mijn mede bestuursleden 
bedanken voor hun grote inzet,die soms met 
dubbele taken binnen het bestuur, het werk 
wat extra gedaan moest worden toch altijd op 
tijd klaar was. 
 
Dan wil ik nu U allen een prettige avond wen-
sen en gaan wij nu eten. Dit wordt U aangebo-
den door het bestuur, omdat wij U allen willen 
bedanken voor de goede inzet op de rommel-
markt en de open dagen. 
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Nieuwjaar bijeenkomst 

Door Mark Scholten 
 

Medio december 2010 kreeg elk lid en dona-
teur van onze vereniging gewoontegetrouw 
een kerst- en nieuwjaarswens van het bestuur 
van De Wissel. Daarbij een uitnodiging voor 
het bijwonen van de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Ik weet uit eigen ervaring dat het hoofdbre-
kens kost om elk jaar iets te verzinnen om in 
deze bijeenkomsten enige variatie te brengen 
en te houden!. 
 

Zo waren er een optreden van de hoofdrol-
spelers van het Poppentheater Marag, een 
lezing over Oud Oss door het Stadsgilde, 
diverse diavoorstellingen over het wel en wee 
van de vereniging, filmpjes uit de geschiede-
nis van de vereniging, een presentatie over de 
geschiedenis van het openbaar vervoer in Oss 
etc.. 
Ik was benieuwd wat het dit jaar zou worden. 
In ieder geval was het tijdstip heel anders: op 
zaterdagavond vanaf 19.00 uur. Er zat ook 
een kaartje bij: je kon deelnemen aan een 
Chinees buffet. 
Een goed vooruitzicht en velen schreven zich 
in. Het was dan ook druk in de clubruimte. 
 

Voorafgaand aan het eten hield voorzitter 
Frans een algemene inleiding. Hij benoemde 
de vele zieken onder ons en wenste hen in 
ieder geval beterschap. Hij wenste een nieuw 
lid, Adri, een prettige tijd bij De Wissel en 
gaf in het kort weer wat er het afgelopen 
jaar was gebeurd en gedaan. 
 

Ach, eigenlijk zoals dat elk jaar ging. Maar 
wie werd er nu Lid van het jaar? 
 

We lieten ons het eten goed smaken. De 
drankjes gingen er ook goed in en het was 
gezellig. 
Zo lopende het eten, vroeg voorzitter Frans 
de aandacht van iedereen. Een hele toespraak 
over het Lid van het jaar. Maar wie werd het 
nu? En tot ieders grote verrassing maar ze-

ker ook grote plezier en instemming, werd 
onze Bas Lid van het jaar 2010! Bas was er 
vaak, weliswaar, kort maar toch, op de club-
avonden. Hij zorgde dat zijn opa, ons lid Jan, 
regelmatig meekwam en zorgde goed voor 
hem. 
Verder droeg Bas op positieve wijze de club 
naar buiten uit. Met zijn baantjes, zijn en-
thousiasme en voor de gelegenheid gepaste 
kleding. Zo was hij nu ook weer netjes in geel 
overhemd met mooie blauwe stropdas. Wie 
deed hem na?! 
 

 
 

Gelet op het applaus gunde iedereen hem de-
ze benoeming. Bas nam de attentie uit handen 
van de voorzitter in ontvangst. Direct hierop 
nam Bas het woord. Het leek wel of hij het 
wist dat hij Lid van het jaar werd! Voorzitter 
Frans verzekerde mij achteraf dat dit abso-
luut niet zo was en onbestaanbaar was. Bas 
bedankte het bestuur voor deze eer. Hij was 
blij dat hij zijn opa, onze Jan, regelmatig kon 
meenemen en hij zorgde er dan ook voor dat 
opa weer veilig thuis kwam. 
 

Daarna ging iedereen weer over op de orde 
van de dag. Zo tegen 22.30 uur was het afge-
lopen en ging iedereen voldaan naar huis. Het 
was een leuke avond! 
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De Pen 

Door Sjaak Verstegen 
 
De Pen gaat ook digitaal 
 
“Godver- godver- de godver de gloeiende van 
hier tot daar en weer terug “. 
 
Wat is er toch te doen zal u misschien den-
ken, maar dat waren mijn eerste mijmeringen 
toen ik daar dat digitaal boodschapje kreeg 
van uwen redactie. Het was geschied dat er 
een van uw leden het lumineuze idee in zijnen 
hooft had gehaald om dieën pen aan men door 
te geven zodat er weer eens wat papier wordt 
gevuld, daar het altijd de zelfde zijn die daar 
voor u in de pen klimmen. 
 
Nu kan ik u zeggen dat valt voor men momen-
teel nie mee, ja ja ook dezen heer kan eens 
last hebben van een schrijvers blok. Het pro-
bleem moest en zou worden opgelost en dat 
deed het dan ook. Nu wil daar het toeval zijn 
dat er een digitaal clubke in uw organisatie is 
geslopen das plezant dacht ik want dat is 
mennen oplossing, ik ga ook digitaal dan hoef 
ik nie men enen pen te schrijven en dus al 
helemaal niet te klimmen. Komt ook vanwege 
een beetje hoogte vrees wat ik heb. Ik begin 
al te trillen en te shaken als ik op de rand van 
het trottoir sta, ik kan u vertellen dat dieën 
talk poeier daar echt niet helpt. 
 

 
 

Zoals op menig fotoke is te zien ben ik ook 
toegetreden bij deze gasten die hét ( zware 
klemtoon ) virus in zich hebben of zich heb-
ben toegediend, be men is het toegediend. D’n 
eerste avond was het wel leuk en plazant maar 
toen begon het echte werk. We hebben wat 
gedaan en nog wat gedaan ne nog veul meer 
gedaan maar dat was het dan ook tot twee 
weken geleden ( lees 7 februari 2011 ) begon 
het baantje te leven. De nieuwe accessoires 
werkten in eens en we waren als kléne jongens 
zo blé. 
 
Nou begon het succes me naar dunne kop te 
stége en ben dus ook gaan tekenen thuis maar 
dan met een potloodje want dé is weg te 
gummen. Het plan was getrokken en de rails 
reeds gelegd. Een beetje sneller als dat op u 
baan gebeurt. Op bijgaande foto’s kunt ge 
zien dat een en ander is gerealiseerd maar 
dat is het dan ook. We zijn nu op het punt dat 
de isolaties moeten worden aangebracht. U 
snapt dat het railplan is gelegd met uwen er-
varing eerst leggen dan slijpen. 
 
De volgende stap wordt dan het aansluiten 
van de nodige blokken, als ik daar sjust geteld 
heb zén het er elf maar het kunnen er ook 
twaalf zén. ( ‘k nog wat tekst nodig ) Alle te-
rugmelders aansluiten en dan hopen dat het 
baantje ook gaat leven weliswaar digitaal want 
analoog ( het woord bestaat nog in méne vo-
cabulaire ). 
 
Tís natuurlijk wel grappig want u vraag tzich 
nu natuurkijk af hoe gaat dit nu verder. Dit is 
u heel envoudig te vertellen maar ik kan er 
ook de volgende keer aan u berichten via dit 
digitaal wire systeem. Uw redactie is dan ook 
weer tevreden daar er dan weer een interna-
tionaal berichtje wordt geschreven van uw 
buitenland correspondent. Ik moet u wel 
waarschuwen want zolang wij nog niet zén 
voorzien van een nieuwe regering ( clubke 
ambtenaren die echt niks voor het zeggen 
hebben zolang d’n boot maar naar luik kan 
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varen ??? ) is het mogelijk dat we een censuur 
gaan krijgen waarom weet ook ik nie he. 
 
Het was nu kort maar misschien krachtig ge-
noeg voor u, voor de volgende keer wil ik de 
hulp in roepen van uw lid Hubert van de Louw 
om te schrijven met de pen. Huub geen paniek 
ze zeggen wel wat ge daar moet doen om er 
van af te kunnen komen, misschien wel iets 
digitaal. 
 

 
 
 
Voor nu salu en tot d’n volgende keer met 
meer nieuws en pictures van een mooien baan 
in het zuiden. 
 
Veel liefs ook van mijn lief en liefke, 
     Zotteke 
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Powhatan Mining Utah 

Door Hans van de Heijden / Mark Scholten 
 
Beste Redactie, 
Hierbij het laatste artikel over Powhatan Mining 
Utah voor de Tong. Door een crash op mijn com-
puter, ontbreken er de laatste foto’s (alles weg)!!! 
Hans 
 
Een diorama van een steenmijn in de schaal 
ON30 
 
Het is zomer in het jaar 1925. Grommend 
komt een Gas Loco Diesel, twee kieplorries ( 
“Side dump Cars”) duwend, uit de locomotie-
venloods annex ingang van de steenmijn en 
rijdt hoog in de bergen naar de losplaats van 
de lading. De locomotief rijdt door een ruig 
gebergte over een slingerend, niet altijd even 
recht gelegen rails. Het onderhoud van zowel 
de bovenbouw als het rijdend materieel laat 
wat te wensen over in deze omgeving. 
 

 
 
De omgeving is grijs, droog en ruig en er moet 
hard gewerkt worden. Het is ook niet altijd 
even netjes en overal ligt er wel wat. Toeris-
ten komen er al helemaal niet. Nou ja, net 
toen de schrijver dezes stond te kijken, 
steunde een kennelijke wandelaar net op het 
hek bij de bocht bij de opslagloods in het 
railtraject… 
 
De losplaats is een houten helling naar bene-
den. Na wat mankracht kiept de lorrie de 
gewonnen steenslag in de schacht, waarna het 

meters dieper in een High Side Freight Car 
(“Gondola”) valt. De gondola is net duwend 
gebracht door een Shay, die zijn komst al had 
aangekondigd door luid te fluiten en te bellen. 
De trein staat voor een houten Outdoor Hou-
se. Kennelijk is er hout zat en goedkoop, want 
alles wat er langs de baan staat is van hout. 
 

 
 
De machinist heeft de stomer intussen klaar-
gemaakt voor de retourrit en heeft de locsei-
nen veranderd van richting. De stomer staat 
te hakken en te puffen, fluit en vertrekt naar 
beneden, via een tunnel, het dal in. De Shay 
passeert daarbij de rechts op een zijspoor 
staande Climax, die net water aan het nemen 
en hout aan het laden is. Het water klotst in 
de waterreservoirs, de kleppen sluiten en de 
loc blaast stoom af. Nu verder wachtend op 
de volgende rit. 
 
Hobbelend rijdt de Shay verder en passeert 
een kleine draaischijf en moet aan het eind 
stoppen naast het station/werkplaats. De 
wissel achter hem wordt omgelegd en de trein 
gaat, de Gondola nu duwend, de tunnel in om 
de lange rit naar beneden, het dal in, af te 
maken en de steenslag te lossen. 
 
De diesel is inmiddels weer naar de mijnin-
gang gereden, maar stopte onderweg bij de 
opslagketel voor het tanken van diesel. De 
Cimax rijdt naar de houten laad- en loshelling 
om daar te wachten op de lading steenslag. 
 
En zo gaat het bij Powhatan Mining al vele 
decennia. En zo heeft de bouwer van dit tafe-
reel, ons lid Hans van der Heijden, dit in dit 
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diorama dan ook weergegeven. Niet dat die 
Mining bestaat, nee integendeel. Het is pure 
fantasie, mede om zijn creativiteit te kunnen 
botvieren. 
 
Hans maakt al enkele jaren voor de jaarlijkse 
Open Dag een diorama en elke keer kiest hij 
een nieuw thema daarvoor uit te beelden. Zo 
bouwde hij een keer een kermis, een kolen-
mijn-terrein en een haven, allemaal in de 
schaal HO. Hij oogst elke keer weer het nodi-
ge succes, vooral bij de bezoekende kinderen. 
Hij vindt bouwen het leukst, het rijden komt 
op de laatste plaatst. 

 
 
In maart 2008 werd er in het nabijgelegen 
Uden in de tennishal een modeltreinenten-
toonstelling gehouden. Op deze tentoonstel-
ling  was “onze” Jan van Remmerden er ook 
met zijn module van het station  Oss-West. 
Veel belangstelling had hij voor deze baan, 
vooral voor de vele details op de baan. Juist 
de details spreken Hans aan. 
Ook in Uden, stond een ander lid van onze 
vereniging, Leon van Grinsven. Hij had  een 
diorama in de schaal ON30. Hans hierover: 
“Dat was iets aparts! Ik dacht: dat wil ook 
wel. Ik raakte niet uitgepraat met hem en 
mede daardoor werd ik steeds meer gevangen 
door die spoorwijdte en grootte. Het is eigen-
lijk spoor 0 maar dan smalspoor. Het materi-
aal is allemaal 2 keer zo groot waarmee de 
meeste modelspoorders rijden: met schaal 
H0. Het grote voordeel hiervan is dat je zelf 
heel veel kunt maken. En dat is nou net wat 
mij zo boeit in deze hobby.” 
 

Op de club waren nog modules van de ooit 
door Frank Mast bedachte modulebouw. Hans 
kon ze overnemen en besloot op 3 modules, te 
weten een rechte en 2 hoekmodules van elke 1 
meter breed met een diepte van 50 cm, een 
diorama te bouwen. Geïnspireerd door Leon, 
bouwde hij een tafereel rond een mijn (“Mi-
ning”) gesitueerd in Utah. 
 
Op een railbedding van kurk werd de rails 
gespijkerd: welgeteld tikte Hans er exact 
1804 spijkertjes in. Ook de wissels en een 
kleine draaischijf, werden met de hand ge-
maakt. Zelfs de dwarsliggers! De rails werd in 
schaal 0 gelegd, maar het rollend materieel 
werd smalspoor met een breedte van HO, dus 
16,5 mm.  Het merk dat het materiaal daar-
voor aanlevert is Bachmann Spectrum. Hans 
importeerde de stoomlocomotieven en de rest 
van het rollend materieel heeft Hans zelf 
vervaardigd. 

 
Voor eerdere Wisseltongen heeft Hans over 
het materieel al veelvuldig geschreven. 
Met dit diorama stond Hans op Eurospoor 
2010, vergezeld door enkele leden van de 
vereniging om de boel lopende en rijdende te 
houden. Er was ontzettend veel belangstelling 
voor en de bezoekers vergaapten zich aan de 
toch kleine module. Ook de vakpers toonde 
veel belangstelling en er werd veel gefotogra-
feerd. De verwachting is dat in het Belgische 
blad “De Modelspoorder” en in “De Railhobby” 
over de baan van Hans nog uitgebreide artike-
len komen. We houden jullie op de hoogte! 
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De basisvraag is: Waarom? 

Door Frans Knechten 
 
In deze drukke tijden is het moeilijk om de 
tijd te nemen om zich de werkelijke vragen te 
stellen. 
 
Waarom kan je een pizza vlugger bij u thuis 
hebben dan een ziekenwagen? 
 
Waarom is er een parkeerplaats voor gehan-
dicaptenvoor een schaatsbaan? 
 
Waarom bestellen mensen een double chees-
burger,en een grote friet en een  cola light? 
 
Waarom kopen we hot dog worstjes in een 
doos van 10 en de broodjes in een pak van 8? 
 
Bovendien heb je je nooit afgevraagd: 
Waarom vrouwen geen mascara kunnen aan-
brengen met gesloten mond? 
 
Waarom het woord afkorting zo lang is? 
 
Waarom je om windows af te sluiten je op de 
startknop moet drukken? 
 
Waarom citroensap kunstmatige smaakstof-
fen bevat en het product voor de afwasma-
chine is gemaakt van echte citroenen? 
 
Waarom er geen kattenvoeding bestaat met 
een muissmaak? 
 
Waarom voeding voor honden nieuw is met 
verbeterde smaak: wie heeft dit getest? 
 
Waarom ze de naalden voor euthanasie steri-
liseren? 
 
U kent ze wel de onverwoestbare zwarte do-
zen in vliegtuigen: waarom maken ze het vlieg-
tuig  niet van dit materiaal? 

 
 
 
Als vliegen zo veilig is waarom noemt men de 
aankomsthal op het vliegveld dan “terminal”? 
 
Waarom drukken we harder op de toetsen van 
de afstandsbediening als de batterijen bijna 
leeg zijn? 
 
Waarom wassen we onze badhanddoeken, zijn 
we niet veronderstelt schoon te zijn als we 
ons ermee afdrogen? 
 
Waarom dragen kamikaze piloten een helm? 
 
Hoe heeft men de panelen VERBODEN OP 
HET GRASVELD TE LOPEN in het midden van 
het grasveld kunnen zetten? 
 
Vinden analfabeten het leuk om lettertjes in 
de soep te hebben? 
 
Toen de mens ontdekt heeft dat de koe melk 
geeft,waar was hij eigenlijk naar op zoek? 
 
Als een woord verkeerd geschreven staat in 
het woordenboek, hoe weet men dat? 
 
Waarom heeft die oen van een Noach die 
twee muggen niet doodgemept? 
 
Krijgen de arbeiders bij Lipton ook een kof-
fiepauze? 
 
Waarom krimpen schapen niet als het regent? 
 
Ik koop een nieuwe boemerang, hoe raak ik de 
oude kwijt? 
 
Waarom hebben etablissementen die 24uur 
op 24uur open zijn dan sloten? 
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GGrroooottssttee  BBiinnggooaavvoonndd  mmeett  sscchhiitttteerreennddee  pprriijjzzeenn..  

  

WWiijj  bblliijjvveenn  iinn  ddee  ssffeeeerr  vvaann  PPaasseenn  

eenn  dduuss  mmeett  aaaannggeeppaassttee  pprriijjzzeenn..  

VVoooorr  hheett  ggeelldd  hhooeefftt  uu  eecchhtt  nniieett  tthhuuiiss  ttee  bblliijjvveenn  

WWiijj  vvrraaggeenn  €€  22,,5500  ppeerr  ppeerrssoooonn..  

  

WWaatt  kkrriijjggtt  uu  hhiieerrvvoooorr::  

••  GGRRAATTIISS  kkooffffiiee  mmeett  ccaakkee  
••  44  rroonnddeess  BBIINNGGOO  
••  MMaacchhttiigg  mmooooiiee  pprriijjzzeenn  

••  ’’nn  ggeezzeelllliiggee  aavvoonndd  
  

KKoommtt  uu  aalllllleenn....  

  

MMaaaarr  vvooll  ==  vvooll  ((mmaaxx  110000  ppeerrssoonneenn))  

  

  

BBIINNGGOO  zzaatteerrddaagg  1166  aapprriill  22001111  BBIINNGGOO  

  

DDee  oorrggaanniissaattiiee,,  

HHaannss   
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Nieuwe aanwinsten 

Door Willie de Kort 
 
Tijdens de HJLV hebben jullie de wens uitge-
sproken voor nieuwe gereedschappen, zo was 
er de dringende vraag voor een goede 
schroefmachine. De OC is daarmee aan de 
slag gegaan. 
Maar wat is nu een goede en geschikte machi-
ne voor onze club? Eentje waarvan de accu 
snel geladen is en waarvan de accu geladen 
kan worden als die nog niet helemaal leeg is. 
En hij moet ook een beetje in het budget 
passen. 
 

Nou, we zijn erin geslaagd. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
We gaan ervan uit dat met deze machines de 
nodige schroeven in het hout gedraaid gaan 
worden. En dat ze behandeld worden, als wa-
ren ze van u zelf. 
 
 
De andere aanwinsten worden een volgende 
keer beschreven in uw clubblad. 
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Veiling 2010 

Door Mark Scholten 
 
Uw veilingmeester kijkt ook met een licht 
gevoel van trots terug op de veiling van 21 
oktober 2010. Trots, omdat deze meer dan € 
300,- heeft opgebracht. Dit bedrag kwam tot 
stand, naast de “gewone” opbrengst (10% van 
de omzet), door een royale gift van Clem Jor-
na (50% van zijn opbrengst). De overige op-
brengst zelf was, na aftrek van de aanschaf-
kosten, nog maar net voldoende om mijn kos-
ten te dekken. Wel kan nog rekening worden 
gehouden met de verkoopopbrengst bij de 
verkoop op de Open dag a.s.. 
 
Maar uw veilingmeester kijkt daardoor tege-
lijkertijd ook met zorg naar de toekomst. 
 
Maar waarom die zorg? Daarvoor moeten we 
even terug , naar de financiële toekomst van 
de vereniging. Toen de subsidie dreigde te 
worden beëindigd. Door de leden kwamen de 
veiling en de rommelmarkt naar voren als ex-
tra inkomstenbronnen. Maar een ander zeker 
niet minder belangrijk aspect was ook de ge-
zelligheid. Zowel bij de rommelmarkt als bij 
de veiling. 
 
Maar waarom dan toch dat gevoel van groei-
ende zorg rond de veiling? Nou, het financieel 
risico van uw veilingmeester groeit. Niet om-
dat de aankoop nou duurder wordt, maar meer 
omdat de leden zo ontzettend serieus zijn 
geworden. Goed, mooi en best wat duurder 
rollend materieel wordt voor een schijntje 
ingezet. Een complete draaischijf gaat er 
voor een habbekrats uit. Er is geen liefheb-
berij voor. Misschien logisch, maar toch. Er 
wordt, gemiddeld gezien, alleen geboden op 
zaken die men perse wil hebben. Zogenaamde 
lol- of opnaaibiedingen komen niet veel meer 
voor en/of komen van dezelfden af. De boel 
wordt moeilijk op gang gebracht. Er wordt 
geen spel meer van gemaakt. 

Men vergeet mogelijk dat men de aangekoch-
te spullen eventueel weer op de open dag te 
koop kan aanbieden. Men durft dus geen risi-
co te nemen. Tijdens de veiling zijn er veel 
passievellingen maar erger nog, enkelen zijn 
met andere zaken bezig en totaal niet geïnte-
resseerd en storen zelfs. 
 
Verder vond ik dat soms tegen het verkeerde 
medelid werd opgeboden. Wel makkelijk als 
iemand uit de aard van zijn beperkingen laat 
merken zo ontzettend graag iets wil hebben: 
dan is jouw bod natuurlijk wel heel erg veilig. 
Niet zo’n heel fijn gevoel! 
 
Ik doe de veiling voor de vereniging. Maar ook 
voor de lol. Maar daardoor groeit wel mijn 
persoonlijk financiële risico. En na jaren van 
winst door de vereniging, zal de vereniging mij 
een eventueel verlies in de toekomst dekken? 
Ik twijfel daaraan. Ik weet niet of ik hiermee 
door kan of wil gaan. Of ik neem het financië-
le risico, maar pak de winst met aftrek van 
die 10%... Of loopt de continuering van de 
veiling gevaar… 
 
Ik wilde dit even kwijt… 
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 ADV - Eye Wish 
 



Wisseltong februari ‘11 pagina 21 

 

Baffle kit inbouwen 

Door Martin Lankreijer 
 
Het inbouwen van een Baffle kit. 
 
Ik zie de wenkbrauwen al omhoog gaan. Een 
Baffle kit, is gewoon een luidspreker kast(je). 
In dit geval voor een ½ inch luidspreker van 
Soundtraxx. zie foto 1 en 2. 
 

 
 

 
 
Als eerste koos ik voor mijn diesel lokje. Op 
foto 3 zie je hoe het ingebouwd is, ik moest 
wel gelijk het geluid zachter zetten. Op deze 
foto zie je ook een gedeelte van het demping 
materiaal zitten, dit om het trillen van de 
kunststof kast te voorkomen. 
 

 
 
De lokjes zijn zo klein dat ze bij mij, net als 
soms in werkelijkheid in voorspan rijden. 
 
Bij mij dus, een met motor en stroomafname, 
zie foto 4, en de ander met Soundtraxx de-
coder en luidspreker. 
 

 
 
De kap paste echter niet meer over her 
vliegwiel, daarom moest er even een gat ge-
boord worden. Foto 5. 
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Op foto 6 zie je alles ingebouwd. Nog even 
een naam erop, foto 7 en stofzuigen, zie de 
laatste foto. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgend artikel over het inbouwen van een 
decoder in een volledig metalen lok. 
 
 
Martin 
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De hobby voorop 

Gezien en vastgelegd door Mark Scholten 
 
Het landschap op en boven de spiraal begint al 
aardig vorm te krijgen. Ze zijn er nog niet, 
maar je kunt al wel een beetje de lijnen her-
kennen. 
 

 
 
 
Zo, en dan nu eerst een .... Tja, na gedane 
arbeid is het even goed rusten. En op die ma-
nier kunnen natuurlijk de plannen voor de vol-
gende week al eens besproken worden. 
 
 
 

 
 

 
 
De eerste workshop om bomen te maken is 
gestart. Zouden zich realiseren hoeveel bo-
men er later nog gemaakt moeten gaan wor-
den? 
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Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V. 
Onderdeel van de Van Hunnik Autogroep 

voor uw Peugeot of Citroën 
 

Griekenweg 26 
5342PZ OSS 

Telefoon: 0412-632933 
Fax: 0412-635736 

 
oss@vanhunnikautogroep.nl 
www.vanhunnikautogroep.nl 


