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Mededelingen
Vlak voor het verschijnen van deze Tong bereikte ons het
bericht dat Walter Stampfl met ingang van 31 december
2011 de club verlaat.
Graag willen wij, nou niet graag, maar wel nodig, u eraan
herinneren dat er nog contributie betaald moet worden.
Helaas hebben wij wegens afwezigheid van Arno deze
keer geen bestuurstafel.

Inhoudsopgave

De Wisseltong – Colofon
Mededelingen
Locportret Reichsbahn
Euro Technica
Spoorwerk Oss
Even voorstellen
Old Pike Railroad
DCC sound decoder inbouwen
Foto impressie Railz

2
2
3
4
6
9
13
17
18

Locportret Reichsbahn
Door Andreas Knipping / Maarten Staal
BR E 19
De elektrische sneltreinlocs
E 19 01-02, 11-12, geleverd 1939-40
In 1903 bereikte een elektrisch treinstel
tijdens een testrit bij Berlijn de sensationele
snelheid van 210 km/u. In de jaren ‟30 hadden
ook stoom- en dieselvoertuigen de 200 km/u
overschreden. De elektro industrie kwam tot
de conclusie dat elektrische voertuigen voor
hoge snelheden in de wieg gelegd waren. In
samenhang met de elektrificatie van de lijn
München – Berlijn werden elektrische locomotieven bestelt, die enerzijds met 180 km/u in
reguliere dienst en in uitzondering 225 km/u
moesten bereiken. Anderzijds moeten zij in
staat zijn de hellingen in het Frankenwald,
met een sneltrein aan de haak, zonder voorspanloc kunnen bedwingen. Deze constructie
was gebaseerd op de E 18, waarvan het loopwerk en behuizing geheel overgenomen werd.
Slechts werden de loopassen van 1000 naar
1100 mm vergroot.
Net als bij de E 44 en de ET 11 werd de opdracht aan twee concurrerende firma‟s gegund. AEG bouwde de E 19 01 en 02. Door de
zwaardere elektrische uitrusting dan de E 18
moest de behuizing lichter gebouwd worden.
Dit gebeurde door laswerk en het gebruik van
aluminium delen. De Hildebrand-Knorr-rem
moest naast een elektrische weerstandsrem
een remweg kunnen garanderen van 900 m bij
een snelheid van 180 km/u. In de praktijk
werd deze afstand niet precies gehaald. Het
schakelwerk kreeg 20 rijtrappen met elk één
tussentrap. Door middel van de gelaste opbouw, hoogwaardige isolatie en versterkte
ventilatie was het prestatie van de motoren
uitstekend. Er werd een directe aandrijving
zonder
tandwieloverbrenging
toegepast,
waarbij het motoranker direct op de aandrijfassen geplaatst werd.
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Henschel en Siemens (SSW) leverden de concurrerende E 19 11 en 12. In tegenstelling tot
de Federtopf-aandrijving van AEG, ging SSW
een geheel eigen weg. Het schakelwerk kreeg
15 rijtrappen met elk 3 tussentrappen. Zoals
bij de E 17 werden dubbelmotoren ingebouwd.
Ook deze variant kreeg een weerstandsrem.
Die kon door de grote kap op het dak geventileerd worden, hierdoor zag het dak er wat
vreemd uit in het aërodynamische design.
De E 19 01 en 02 werden in januari en februari 1939 aan de DRB geleverd. De twee anderen in september 1939 resp. juli 1940, in de
Tweede Wereldoorlog dus. Door de wijnrode
kleur waren ze een opmerkelijke verschijning.
Het testen van de locs gebeurde in een beperkt tijdsbestek. Tijdens testritten werd
200 km/u gehaald. Tot daadwerkelijke inzet
in sneltrein kwam het niet, doordat het elektrificatie van “de hoofdstad van de Beweging”
tot de Reichshoofdstad” niet gereed kwam.
Na de oorlog waren deze locs de sterkste
Duitse e-locs, totdat de DB over de 103 beschikte. Vanuit Neurenberg reden zij in reguliere sneltreindienst. Van 1968 tot 1970 waren ze in Bw Hagen in depot. Van 1970 tot
buitendienststelling in 1978 weer in Bw Neurenberg. De E 19 01 en 12 zijn behouden gebleven. Model 1:87 Fleischmann 84 1911 (=E 19
11). Model 1:160 Fleischmann 97 7914 (=E 19
02).

Type:
drijfwieldiameter:
Overbrengingsverhouding:
Topsnelheid:
Aanzetkracht:
Vermogen per uur:
Snelheid bij vermogen/u:
Lengte over buffers:
Dienstgewicht:
Vermogen per ton:

E 19 01-02
1‟Do‟1 w4e
1600 mm
93 : 49
180 km/u
22,4 t
4000 kW
180 km/u
16920 mm
113 t
35,4 kW/t

E 19 11-12
1‟Do1‟w8e
1600 mm
86 : 25
180 km/u
21,2 t
4080 kW
180 km/u
16920 mm
110 t
26,8 kW/t

net, waarop meer dan 100 treinen rijden, één
van de grootste modelbanen van Duitsland op
een tentoonstellingsoppervlakte van 2000 m2.
De baan an sich is ca. 250 m2 groot en is een
weerspiegeling van het Eifellandschap. Ingebed ligt het Faller Car-system met 24 wegvoertuigen. Er is een realistische overgang
van dag naar nacht met overeenkomstige
lichteffecten.

Euro technica
Door Maarten Staal
Met enige regelmaat hoor je wildste verhalen
over Miniatur Wunderland Hamburg op de
clubavond. Natuurlijk luister ik daar met veel
belangstelling naar. Graag wil ik dan wat vertellen over zo‟n vergelijkbare modelbaan. Alleen kan ik mij herinneren dat het ergens in
de Eifel was. Ik ben er in 1999 geweest vanaf
de camping bij Hellenthal. Na wat research
volgt een impressie van deze modelbaan. Tegenwoordig heet het Ars TECNICA.

Foto van de Modelbaan
Naast de modelbaan is er een tentoonstellingsruimte met de verzameling van Otto
Straznicky. Deze bestaat uit locomotief- en
fabrieksschilden, blikken treinen vanaf 1895
van Bing (schaal 0) en Märklin (schaal I).
Als derde worden er diorama‟s getoond met
diverse onderwerpen. Onder andere: Ruhrgebied, mijnbouw, militair, scheepvaart en
luchtvaart.

Alleen de schaduw aan de dakrand verraad
dat het een schilderij is.

Bij de opening op 27 maart 1997 in het oude
douanekantoor in Losheim was de EuroTecnica de grootste en de eerste volledig
digitaal gestuurde modelbaan van Europa. Ook
vandaag is zij met een 2 km lange spoorweg
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Bereikbaar:
 Via de B 421 uit de richting van Blankenheim,
Duitsland
 Prümer Straße 55, D-53940 Losheim (Eifel)
 Via de N 634 uit de richting Sankt Vith, Belgie
 Hergersberg 4, B-4760 Büllingen
 www.euro-tecnica.net

ADV - Bumper Centrale
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Spoorwerk in Oss

Door: Frank en Arne Vermeulen
In het weekend van 2 en 3 april 2011 zijn
diverse werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Op de eerste plaats is de N329, beter
bekend als de noordzij, bij de kruising met
het spoor een eindje opgeschoven naar het
oosten. Dit houdt dus in dat de gehele overweg ook verplaatst moest worden. Dit alles
om plaats te maken voor de bouw van de tunnel die straks de overweg gaat vervangen.

In het najaar van 2010 konden we al enige
werkzaamheden langs de weg zien zoals het
verleggen van kabels en het verplaatsen en
rooien van bomen.
In dat zelfde weekend, van 2 en 3 april, is ook
begonnen met de vervanging van het spoor
naar de haven. Het treinverkeer lag toch al
stil voor het verplaatsen van de overweg dus
doen we maar alles in een keer.

Er waren al langer plannen om de N329 op te
waarderen tot een 4-baans weg. Er was echter één probleem, namelijk de kruising met
het spoor. Het behoud van de overweg werd
niet echt wenselijk geacht. Een tunnel zou wel
een goede optie zijn maar die is veel duurder.
Kortom de discussie ging natuurlijk weer eens
over het geld. Wie zal dat betalen ….. enz. De
oplossing kwam uit Den Haag toen minister
Eurlings in een keer een pot met geld opentrok voor de oplossing van enige knelpunten in
onze infrastructuur. En jawel de N329 bij
Oss viel ook in de prijzen. Er waren wel enige
voorwaarden aan verbonden. Zo moest alles
wel binnen een bepaalde tijd gerealiseerd
worden.
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De vervanging van het geheel ging volgens de
cunet-methode. Dus, helaas voor de liefhebbers, geen grote ombouwtrein en kettinghor
die in een keer de gehele bovenbouw vervangt.
De cunet-methode houdt namelijk in dat alles
met gewone graafmachines, shovels en
vrachtwagens gebeurd. Na het verwijderen
van de rails en

de dwarsliggers wordt de oude steenslag afgegraven en afgevoerd. De ondergrond wordt
geëgaliseerd door shovels met een lasergestuurde bak. De grond wordt vervolgens aangetrild en afgedekt met stabilisatiedoek. Dit
is een soort antiworteldoek. Er wordt nieuwe
steenslag gestort. Deze werd gewoon over de
weg aangevoerd met kippers. Ook deze wordt
natuurlijk weer geëgaliseerd. Vervolgens worden de nieuwe dwarsliggers (beton) op hun
plaats gelegd. Dit gebeurt met een kraan met
een zogenaamde bielzentang. Zo komen de
bielsen keurig op afstand te liggen en de
(deels nieuwe) rails kan erop. De rails worden
voorlopig aan elkaar gezet met tijdelijke lasplaten. Nu is het de beurt aan de steenslagtrein.

En hoe het verder gaat ……… dat leest u in de
volgende wisseltong.
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Even voorstellen
Mijn naam is Adri Ruitenberg en ik ben alweer
enkele maanden lid van de Osse treinenclub.
Mede op verzoek van de clubleiding wil ik
graag iets vertellen over de passie die ons
verbindt.
Mijn eerste ervaring met het spoor gaat terug naar de jeugd: als boerenzoon heb ik al
vroeg geleerd koeien te melken, het toeval
wilde dat mijn vaders landerijen grensden aan
het rangeerterrein van de spoorwegen in
Zwolle en zodra ik klaar was met het melken
toog ik naar dat rangeerterrein om gefascineerd te raken door de vele rangeeractiviteiten die er destijds plaatsvonden, alles zag je:
het heuvelen en het loskoppelen van de locs
van gearriveerde goederentreinen enzovoort.
Ook herinner ik mij nog de stoomtrein en het
zoemend geluid van de passerende stofzuigers (mat.‟24) en mat. ‟36 en ‟46.
Thuis ging ik dat dan nabootsen door met
houtblokjes een trein te maken. Op mijn verjaardag kreeg ik mijn eerste opwindtrein, en
zo ontstond de hobby die mij tot op de dag
van vandaag van de straat houdt.
Mijn eerste spoorbaantje was een Fleischmann trein op een zachtboard plaat van 3 x 2
meter met de bekende bergtunnel, hier heb ik
helaas geen foto van, mijn leeftijd was toen
een jaar of 15. Toen een poosje niks, want
mijn belangstelling ging meer uit naar de
meisjes en ik ging veel met mijn brommer op
pad. Pas toen ik getrouwd was heb ik de hobby
weer opgepakt en de tot dan opgeborgen trein
weer voor de dag gehaald, deze keer opgebouwd op een spaanplaat ondergrond.
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Echter moest er worden plaats gemaakt door
de geboorte van de kinderen, na verhuisd te
zijn naar een groter huis kon ik weer aan de
opbouw van een nieuwe baan beginnen, ik was
inmiddels 30 jaar geworden en werd lid van de
pas opgerichte treinenclub in Zwolle, het doel
was in het kader van het 750-jarig bestaan
van die stad een model te maken van het het
spoorwegemplacement.
Het is een baan geworden van 14 meter lengte
die is tentoongesteld in het provinciehuis in
september 1980. Deze baan bestaat nog
steeds en is verder uitgebreid, zie
http://www.vvmrz.nl

In 1986 verhuisde ik naar Hattem waar ik de
gehele zolder kon gebruiken en heb er een
rondgaande baan gemaakt met veel rij lengte.In die periode heb ik wat aan o.a. locomotiefbouw en scenery kunnen doen.

Maar ook deze baan heb ik in 1996 afgebroken om pas in 2010 weer eens aan het opzetten van een nieuwe baan te beginnen, nu in
Oss. Weer heb ik de gehele zolder tot mijn
beschikking en omdat de digitalisering inmiddels zijn intrede in de modelspoorwereld
heeft gedaan heb ik besloten dit ook toe te
passen met een zo eenvoudig mogelijk baanontwerp waardoor het een en ander gerealiseerd kan worden. Het klussen van de onderbouw zit er nagenoeg op en dus kan ik mij
meer richten op de opbouw van de baan en ook
op het bouwen van inmiddels allerlei verzamelde projecten, bv een plan U (bijna voltooid, op de elektronica na), de NS 2530, wat
messing bouwkits en meer van dat spul. Enkele
foto‟s:
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Voorlopig nog genoeg te doen, echter deze
hobby geeft mij zoveel plezier dat ik er mee
doorga zolang het kan, niet in de laatste
plaats door de treinenclub, want wat is er
leuker dan te keuvelen met medehobbyisten
over de passie, die ons allen raakt en nog wel
onder het genot van een heerlijk palmpie met
de niet te versmaden pinda‟s resp. borrelnootjes.
Adri Ruitenberg
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Old Pike Railroad
Beste Wisselvrienden,
Zoals jullie misschien al weten, ben ik inmiddels begonnen met ‟n nieuwe baan: Old Pike
Rail Road. Het is gebaseerd op het materiaal
wat ik in voldoende aantal al bezit, 0n30. Het
wordt weer een mining gebeuren. Met dit
materiaal ontkom je er bijna niet aan. Maar
misschien in de toekomst komt er wellicht
iets anders, wie weet!!!

Welnu, bij deze baan heb ik gekozen voor
toch een andere opzet: 2 bakken. Een bak van
120x60 en 1 bak van 60x60 cm. Dit kan dan in
een grotere auto vervoerd worden, hoop ik!
De kleine bak is het gedeelte wat uit het oog
van de kijkers komt. Het grote gedeelte is
dat ‟n kleine lokje (Porter) het materiaal (ik
weet nog niet wat!) boven in de bergen gaat
halen en dan naar beneden brengt in de grote
fabriek.

De Porter is een model wat ik gekocht heb en
dan helemaal ga aanpassen voor deze module.
Beneden rijdt een iets grotere lok (‟n kleine
Mogul of zoiets) die het materiaal vanuit de
fabriek vervoert naar achter de coulissen.
Daar wordt het materiaal uit de gondola‟s
gehaald. De Mogul is een lok met tender die
John (Vogelaar) de basis van heeft gemaakt
en ik verder helemaal ga verbouwen.
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Er zit b.v. geen interieur in, dat moet er ook
inkomen en nog veel meer accessoires moeten
er in en op komen. De lok moet ook nog geweatherd worden. Dus er zit aan de loks nog
genoeg te doen. Het materiaal wat er achter
of voor komt, ga ik ook zelf maken. Dat is een
van de leukste bezigheden. Inmiddels ben ik
al begonnen met de grote fabriek te bouwen.
Ik begin er gewoon aan en al doende krijgt
het vorm. Het zit wel in mijn hoofd, maar het
resultaat gaat pas bij het bouwen gestalte
krijgen. Zo werk ik meestal en dat gaat heel
vaak goed. Soms ook niet en dan begin ook
weer opnieuw. Geen probleem. De basis is
inmiddels al gereed zoals je kunt zien. Ik
moet nog ‟n boom maken en als die klaar is kan
ik de achtergrond gaan schilderen. Ik probeer
het eerst zelf en kijk dan wat er van komt.
Mocht het niet aan de verwachtingen voldoen,
dan haal ik er professionele hulp bij. In het
middengedeelte komen er veel bomen, van die
grote lange. En aan de hand van die kleuren
van de bomen ga ik aan de achtergrond beginnen (schilderen). Al met al: een kleinere baan
met toch veel mogelijkheden voor de bouwer.
P.S. Powhatan Mining Utah: die modules zijn
bij de gemeente in de containers terecht
gekomen. Jammer, maar helaas!
American, Hans
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3D Printen

Door. Ashwin Zondag
3D printen is voor mij een nieuw methode in
de modelbouw. Al enige tijd geleden zag ik op
internet diverse bouwwerken verschijnen
waarbij een nieuwe techniek voor mij werd
gebruikt.

Foto1: de onderdelen in de 3D software.

3D tekenen kan ik al een aantal jaar, dus het
was snel en eenvoudig om die onderdelen te
tekenen.
Via het programma exporteer je je tekening,
en vervolgens ga je naar de website van de
producent. In mijn geval Shapeways. Je plaats
daar je ontwerp op de website, en krijgt automatisch een email of je ontwerp geprint kan
worden of niet.
Wanneer je ontwerp is geaccepteerd komt
deze in jouw eigen pagina te staan, en kun je
hem bestellen.
Op onderstaande foto kunt u het uiteindelijke
resultaat zien van de geprinte onderdelen.
Een geslaagde test in mijn ogen, en een techniek die ik meer in de modelbouw ga toepassen.

Hier wilde ik toch wat meer over te weten
komen, en ging zodoende verder opzoek naar
de 3D print methode. Met deze methode kun
je je eigen onderdelen laten printen in 3D, dit
wordt geprint laagje voor laagje, en het lijkt
een soort kunstof te zijn. Verschillende kleuren zijn ook nog eens mogelijk. Er zijn vrijwel
geen grenzen aan je eigen creaties verbonden.
Het enige wat telt, is dat je niet kleiner dan
2,4 x 2,4 x 2,4mm kan printen.
Voordat je iets kan opsturen naar een bedrijf
wat doet 3D printen, zul je eerst zelf op de
computer met software een 3D tekening moeten maken van het onderdeel wat jij in gedachte hebt.
Ik wilde deze methode graag uitproberen, en
heb zodoende enkele onderdelen uitgetekend
voor mijn Break Dance kermis model. Het
betreffen hier onderdelen van de kleine kruizen van de attractie.
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Foto2: de uiteindelijke onderdelen.

ADV - Eye Wish
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DCC Sound decoder inbouwen

Door Martin Lankreijer

Het inbouwen van een decoder in een oude volledig
metalen lok. Na mijn Boxcab en Goose is nu de Shay
aan de beurt.

Nadat de decoder eerst was uitgeprobeerd en bleek
dat hij alles deed behalve rijden, had ik hem na contacten met Soundtraxx op gestuurd en keurig een
nieuwe retour gehad die alles deed wat hij moest.Hij
moet dus in de Shay, (foto 1) en dat moet er allemaal
in,

Hier zie je welke plaats ik bedacht had.De decoder
komt op de plaats van het gewicht.De luidspreker
tegen het dak, ja gaten boren voor de boutjes.De
condensator in de tank, gat uit moeten frezen naar 9,5
mm.

Ik heb de draden op lengte gelaten, want er moet nog
eens verlichting aan gelegd worden.En op de volgende foto is te zien hoe het er allemaal past.

Het aller belangrijkste hierbij is dat de Motor volledig geïsoleerd moet worden van het frame.
Dit was al niet meer de originele, en was met een
metalen steun op het frame gemonteerd.
Dus loshalen en met behulp van een plastic plaatje
weer op zijn plaats gelijmd.
Inmiddels is hij in functie en alles werkt.Voor gedetailleerde uitleg of advies sta ik ter uwer beschikking.
Wordt vervolgd.
Martin.
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Zo maar een Impressie van RAILZ, door Gert
van Dam.
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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
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