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Zo, daar zit je dan voor de computer om een selectie te
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redactie van jullie TONG. Het is warm, soms zelfs zeer
warm, op de momenten dat de TONG in elkaar wordt geschoven. Zou dat een voorteken zijn voor een mooie zomer met een voor iedereen welverdiende vakantie?
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De club zal tijdens de vakantieperiode gewoon open blijven. Al moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat
het niet gegarandeerd is dat dat zo is. Frans zal in de
start van iedere avond aangeven hoe we dit het beste
kunnen coördineren.
Op de voorpagina van de vorige TONG hebben we een
foto gezien van Henk Wust. En de mozaïek is uit de Metro van Lissabon.
Opendag
Terwijl de voorbereidingen voor de Rommelmarkt in volle
gang zijn. wil ik jullie er vast aan herinneren dat er ook
weer een open dag aan zit te komen. Geeft je op!!!
Vakantie
Voor onze Tong zoeken wij weer vakantie verhalen. Die
van Thea en Martin en die van Le en Willie vind je alvast
in deze Tong. Heb je geen computer, of vind je het lastig
iets op te schrijven, geen excuses, de redactie helpt je
graag jouw ideeën en ervaring op papier te zetten.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Arno Verbeek
Van de bestuurstafel,
Tabee oude strippenkaart, hallo ov-chipkaart.
Zou mijn strippenkaart voor ziekenhuizen ook
afgeschaft worden en ingeruild voor een ziekenhuis-chipkaart? Ik moest er in ieder geval
weer aan geloven: een beginnende buikvliesontsteking gooide roet in mijn eten, wat mijn
gezondheid betreft. Ik begin me bijna af te
vragen, weten ze daaronder in die kelder nog
wel hoe ik eruit zie? Hopelijk mag ik binnenkort weer aan het infuus in Nieuwegein, waardoor mijn conditie beter wordt en ik de clubavonden weer kan bezoeken.
Maar denk niet dat mij iets ontgaat betreffende de club, de overige bestuursleden houden me op de hoogte van alles wat er reilt en
zeilt. Ik sta dan ook de popelen om inderdaad
weer een keer langs te komen.
De vakantieperiode staat weer voor de deur,
in deze periode staan de clubactiviteiten op
een wat lager pitje. Aan de huidige projecten
kan gewoon doorgewerkt worden en na de
vakantie stomen we weer af op onze jaarlijkse
open dag. Maar eerst nog onze jaarlijkse
rommelmarkt. De organisatiecommissie is al
weer druk bezig met het aanschrijven van
standhouders. Ik heb begrepen dat we dit
jaar geen reclameborden mogen plaatsen, dus
de PR zal op een andere manier gestalte moeten krijgen. Ik denk dat dit wel goed zal komen.
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Vakantietijd: sommige onder u zijn al weggeweest en anderen moeten nog gaan. Ik zou het
leuk vinden om iets van uw reisactiviteiten in
de Wisseltong terug te vinden. Het hoeft niet
persé over treinen te gaan. En ook de achterban mag best iets schrijven. Ik ben benieuwd!
Heeft u veder nog ideeën of tips voor de vulling van ons clubblad, meldt u zich dan even
bij de redactie, te weten Willie, Martin of
Gert. Zij zullen u met open armen ontvangen.
Nou, dit was het weer, kort maar krachtig,
wanneer ik aan de beterende hand ben zal
mijn column weer wat langer worden,
tot ziens, ARNÖBB

ADV - Bumper Centrale
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Op weg naar Praag

Door Willie de Kort
Hoe kom je op de bestemming die je hebt
uitgezocht? Dit jaar was dat Praag, de stad
op de zeven heuvelen.
Je kunt naar deze stad met het vliegtuig,
maar dat kost best veel tijd. Eerst moet je
naar het vliegveld, daar moet je lang voor het
vliegtuig vertrekt al inchecken en dan nog
eens de tijd van het vliegen. En bij aankomst
moet je maar zien hoe je in de stad komt om
daar het hotel te gaan zoeken.
Je kunt natuurlijk ook met de auto, maar dat
heeft als nadeel dat je een lange dag onderweg bent en daar moe aankomt. Vervolgens
moet je ergens in die grote stad de auto zien
te parkeren….

Wij hebben dit keer gekozen voor de trein.
Ik heb flink wat zitten zoeken wat een goede
verbinding zou zijn. In Duitsland opstappen en
dan met de reguliere dienst meegaan? Of
toch eens in Nederland zoeken naar een goede verbinding.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor de CityNightLine nachttrein (www.citynightline.nl/). Aan
de balie op Schiphol, omdat ik daar toch aan
het werk was, hebben ze ons aan een goede
reis geholpen. Ze vertelde ze dat er een aanbieding was, twee voor de prijs van één. En
dat die ook via internet te boeken was. Dus
thuis aan de slag en zoeken en zoeken en
zoe…. Dat valt dus niet mee.
We moesten namelijk een reis uitzoeken voor
3 personen, wij met twee en onze zoon Yourán. En voer je dat in, dan komt daar dus niet
die goed prijs uit.
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Verder aan de balie om hulp gevraagd. Geven
ze daar dus de actie in en komt er een heel
goede prijs uit. Maar ja, dat was voor 2 volwassenen, wat doen we dan met onze zoon?
Oh, die geven we op als begeleid kind….
Nou, voor dat allemaal geregeld was, is de
medewerkster van de NS toch echt wel lang
aan het werk geweest. Een begeleid kind moet
toch echt wel in dezelfde compartiment zitten/slapen als zijn begeleiders, toch?
Uiteindelijk is het dan toch gelukt. We hebben er zelfs het risico voor genomen dat de
goede aanbieding voor 2voor1 al weg waren,
omdat we met het laatste kaartje bezig waren. We moesten namelijk eerst de plaats
voor Yourán boeken en vervolgens die voor
ons erbij zien te boeken. Ja, op dat moment
zijn de computers verschrikkelijk eigenwijs.
Met de kaartjes, Amsterdam-Praag v.v., in de
hand kon onze reis beginnen.

De dag is aangebroken, dat we in de trein
kunnen. Eerst maar eens alles inpakken wat je
voor dat lange weekend nodig hebt. Het past
gelukkig allemaal in een grote rugzak, dus ik
kan alles dragen. Daarmee kunnen we op weg
naar het station van Ravenstein. De auto daar
geparkeerd en de kaartjes naar Arnhem gekocht.
Met de stoptrein naar Nijmegen om vervolgens met de intercity naar Arnhem door te
kunnen rijden. We waren in de middag al in
Arnhem, omdat we daar een hapje wilden
eten. Daarna terug naar het station en kijken
waar onze wagon zou staan, als de trein stopt
langs het perron. Nou, dat was dus helemaal
achteraan in de trein. En laat die nu 14 wagons lang zijn. De trein bestond uit rijtuigen
met diverse bestemmingen: Kopenhagen,
Praag en Moskou. Door af- en aankoppelen van
de rijtuigen wordt de trein onderweg telkens
weer opnieuw samengesteld. De trein vertrekt uit Arnhem om 20:07.

De trein vertrekt richting Duitsland om als
eerste station Emmerich aan te doen. Daar
wordt de Nederlandse loc losgekoppeld en een
Duitse loc ervoor gezet. Daarna verder op
weg naar Praag.
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Even later is het tijd voor Yourán om te gaan
slapen. Dus de gordijnen dicht en het bovenste bed voor hem klaargemaakt. In een mum
van tijd is hij vertrokken. Niet lang daarna
gaan we ook onze bedden in orde maken. Yourán hebben we naar beneden verhuisd, hij wil
tegenwoordig nog wel eens vroeg uit zijn bed
komen. En dan is dat bovenste bed toch best
wel hoog.

Doordat de trein onderweg op diverse stations stopt, word ik daar wakker van. Even een
snelle blik onder het gordijn door om te weten waar we ergens zijn. Gaande de reis zie je
dan plaatsnamen die her en der verspreidt
liggen in Duitsland. Eerst een heel stuk naar
het zuiden en vervolgens weer een heel eind
naar het noorden. Ten slotte een heel stuk
zowat kaarsrecht naar beneden om in Praag
uit te komen. Zie de tabel met vertrektijden.
Na een paar dagen in Praag, overigens met
redelijk mooi weer, was het weer tijd om naar
huis te gaan. Het vertrek is nu iets eerder
dan op de heenweg, om 18:31 werd er al het
blaasconcert gegeven door de conducteur.
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Miniatuur Vendee

Door Martin Lankreijer
Op onze vakantie gaan wij nooit standaard op
zoek naar spoorse of model activiteiten. Maar
je hebt er wel een neus voor, en dus kom je af
en toe wat tegen. Zo ook op onze vakantie in
de Vendee in mei - juni. Er liggen in de toerist
informatie, winkels en restaurants, stapels
folders van de activiteiten in de naaste omgeving.
Zo vonden we “Vendee Miniature” (zie foto 1)

Tegen het eind van de avond gaan de lichten
een voor een uit, alleen in de dorpskroeg annex danstent, blijft het aan tot in de late
uurtjes. In de ochtend kraait er ergens een
haan en het dorp komt weer tot leven.

Het is primair een Model weergave van de
Vendee tegen het eind van de 18e eeuw. Alles
is in schaal 1:10 alle figuren zijn met de hand
gemaakt evenals de rijtuigen en gebouwen,
waarvan de meeste met interieur, en er is 15
jaar aan gebouwd. De kerk wordt in die tijd
nog druk bezocht en een deel van de bevolking
van 650 personen zit binnen, de toren is 3
meter hoog Er is een dag en nacht cyclus en
bij het vallen van de avond vallen de werkzaamheden in onder andere de smidse, houtzagerij en de molen stil, waarna de lichten in
de huizen aangaan. Alles wordt begeleid door
werkgeluiden op de juiste sterkte.
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Er rijdt ook een stoom loc met een paar wagens rond op dienst regeling. In de dag en
nachtcyclus komt hij maar 2 maal voorbij wat
een getrouwe weergave is voor die jaren. De
rails zijn met de hand gelegd en gespijkerd.
Uiteraard had ik mijn volledige fototas bij
me, om bij de kassa te horen dat er geen foto’s gemaakt mogen worden. Ik heb dat dan
ook maar niet gedaan.
Ik denk, kijk wel op hun website en neem daar
wat foto’s vanaf. Maar op hun overigens leuke
site zijn de plaatjes zodanig klein weergegeven dat er niets van de te maken viel om te
publiceren.
Maar gelukkig er stond een contact kader. En
na mijn verontschuldiging betreffende mijn
gebrek aan die mooie Franse taal en het bijzonder mooie modeldorp heb ik in het Engels
naar wat foto’s voor publicatie in ons mooie
clubblad gevraagd.

Tot mijn niet geringe verbazing kreeg ik de
volgende dag al antwoord en twee foto’s met
het verzoek om Een clubblad op te sturen.

Het is zeer de moeite waard een bezoekje te
brengen als je in de buurt bent. Let wel op de
afstand / tijd die er voor nodig is.
Meer informatie op hun website:
www.vendee-miniature.fr
Adres: 50 Rue du Prégneau.
85470 Brétignolles sur Mer.
Frankrijk (ca 150 km onder Nantes) aan de
Atlantische kust.
Martin

Beste Wisselleden,
Wij willen u hierbij nog even aan herinneren aan het 35-jarig Lustrum.
De tijd gaat sneller dan u denkt, want over ‘n jaar zit deze mooie dag er al
op.... Jawel, zaterdag 23 juni 2012 is de dag die wij u nog even in herinnering willen brengen.
Het wordt zoals eerder beloofd een zeer mooie en boeiende dag voor ALLE
leden van onze Vereniging.
Wij, de Commissie, garanderen u een onvergetelijke dag.
Tevens nodigen wij ook uw partners en eventuele verloofde uit voor deze
dag. De dag begint ‘s morgens en eindigt vroeg in de morgen van de volgende dag. Wij hebben voor de mannen, maar vooral voor de vrouwen een zeer
afwisselend programma kunnen samen stellen.
Waar wij allen ons in kunnen vinden.
Dus dames en heren.... zaterdag 23 juni 2012 is de dag die u niet vergeten mag!!!
Het Lustrum Commissie,
Hans en Leon
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Jedno Pivo, Prosim

Door Willie de Kort
Om de verjaardag van mijn vrouw te vieren,
proberen we ieder jaar een plaats in Europa
te bezoeken. Dit jaar viel de eer te beurt aan
Praag, de stad op de zeven heuvelen. In een
ander artikel vertel ik hoe we naar Praag zijn
gereisd, hier wil ik het met u hebben over een
leuke eetgelegenheid in Praag.

Eten in Praag, ja dat is moeilijk kiezen. Je
kunt op zoveel plaatsen terecht, op iedere
hoek van de straat hebben ze wel iets. Om
nog maar te zwijgen over de stukken tussen
die hoeken in.
Van Ronald kreeg ik op een gegeven moment
een diapresentatie, waarin een bepaald restaurant in Praag werd voorgesteld. Na het
zien van die presentatie stond het voor mij
vast, daar wil ik gaan eten en natuurlijk iets
drinken. De naam van het restaurant is
´vytopna´.

Nu zul je je natuurlijk afvragen wat een restaurant nu te maken heeft met onze hobby?
Maar wat zeg je als je weet dat het drinken
dat je besteld hebt wordt voorgereden in een
trein?

De eigenaar van het restaurant had zo´n 5
jaar geleden het idee om op die manier de
drankjes bij zijn klanten te krijgen. En zo
gebeurde het dat de ruimte bij de verbouwing
werd voorzien van lange tafels waarop de rail
(LGB) werd gelegd. Voor iedere tafel waar de
gasten zouden kunnen genieten van een hapje
en een drankje werd een wissel geplaatst en
hier en daar staan ook nog wat seinen.

De ober komt de bestelling voor de drankjes
opnemen en geeft dit elektronisch door aan
de bartender. Vervolgens wordt ook de bestelling voor het eten opgenomen, die dan
naar de keuken wordt gestuurd. De bartender
maakt de drankjes klaar en plaatst die in de
trein die op de bar staan te wachten. Als de
hele bestelling gereed is, dan wordt op het
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paneel ingegeven voor welke tafel de drankjes
zijn en vertrekt de trein.

Je kunt je natuurlijk voorstellen dat het
spoor van de ene tafel vaker bezocht wordt
dan van een andere, toch? Wij hebben het
met eigen ogen gezien dat er op één tafel de
trein zeker 4 keer is afgerangeerd. En dan
met alle wagons goed gevuld met een grote
PIVO (bier in de Tsjechische taal).
Jedno Pivo, Prosím  Een biertje, alstublieft!
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Vytopna Restaurant
http://praha-en.vytopna.cz/praha/
Výtopna Praha, Václavské nám. 56 (Palác Fénix) Praha 1
Een leuke link met een filmpje gemaakt in het restaurant.
Helaas is de taal Tsjechisch, maar de beelden spreken voor
zich.
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/29790
Na de aankondiging eronder klikken op #6

Mijn nieuwe baantje

Door Jan van Remmerden
Het is al weer even geleden dat ik iets van mij
heb laten horen(zien). Ben nog steeds lekker
bezig met de voortgang. Langzaam maar zeker
worden de vormen een beetje zichtbaar.

komen (hoop ik). Ik wilde bepaalde projecten
op de baan: station- loods- kleine draaischijf
en een dorpje van drie huizen en een sloot
met brugje. En wat goederenafhandeling.
Heen en weer rijden met een grote draaischijf buiten de bak (rechts).

foto 017-4

Best moeilijk om op zo’n klein baantje al jouw
fantasieën cq uitspattingen een plaatsje te
geven. Ik ben schijnbaar hetzelfde als de
meeste van ons. Ik was vorige vakantie begonnen met de bouw van een klein loodsje van
een foto uit een Frans blad. Dan blijkt dat van
een foto nabouwen ook nog niet meevalt qua
afmetingen.
Het loodsje is prima gelukt maar de verhoudingen kloppen niet. Dat ga ik nog een keertje
aanpassen.

Het rijdend materieel: Een railbus(autorail),
zelf bouwen en wat kleine diesellokjes en wat
goederenwagons. Ik had eerst plannen voor
een
bietenbaantje,
Normandië-Bretagne,
maar de plannen zijn inmiddels gewijzigd. Nu
wordt het midden Frankrijk. (kun je alle kanten op) Geintje!
Ik had inmiddels ook besloten om, zoals
meerdere collega’s van onze club, ook zelf
rails te gaan bouwen (spijkeren) zelf bielzen
maken en dan rail code 83 erop spijkeren.
Proefstukje.

foto 004
Foto 001-3
Het sporenplan was ik eigenlijk ook nog niet
uit. Dat moest in de loop van de bouw maar
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Leuk om een keertje te doen, maar je ziet er
uiteindelijk niet veel meer van,want vooral bij
stations- en goederensporen zijn de bielzen
onder de ballast/zand verdwenen.

Dan ook maar de wissels zelf bouwen. Ik wilde
wissels met een flinke afbuiging. Bij smalspoor gebruikt men niet van die lange slanke
wissels. Leon had nog een tekening van een
smalspoorwissel, dus aan de gang.
Het viel nog niet zo mee, maar gelukkig had ik
er maar twee nodig. Ook voor dit geldt, leuk
om een keer te doen, maar het schiet niet
echt op!

Inmiddels had ook een paar deuren voor het
loodsje gemaakt, met echte scharnieren (dat
is het voordeel in schaal 0).

Foto 023.
En dan het sporenplan nog. Ik heb zo maar
wat gedaan, want ik wist het niet en ik zie wel
wat ik er van maak.

Foto nieuwe baan 002.

Foto 002-4. 003-4. 005-2.
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En zo had ik ook besloten dat er een draaischijf moest komen (klinkt zo bekend). Maar
ik houd het bescheiden, het word maar zo’n
klein ding.
Alleen om zo’n klein lokje te draaien. Maar wel
zelf maken. Een doorsnede van ongeveer 12
cm,dat is op schaal 1:45,ongeveer 5.40 mtr.
Maar van wat voor materiaal? Wat rondgesnuffeld en een pvc deksel gevonden van 125
mm. Die kon ik mooi zagen, want ik wilde geen

ronde maar zo’n smalle. En de zijkanten kon ik
dan weer dichtmaken met styreen. Dan een
slotbout als draaias. Heel makkelijk allemaal
eigenlijk.
Maar Jantje precies was nu even niet precies
genoeg. Je moet dat gat dan wel precies in
het midden boren! Je begrijpt het al. Je ziet
in het circus wel eens van die fietsen met een
wiel met de as uit het midden. Ik hoef daar
verder niets over uit te leggen. Maar ik was
voor mijn gevoel al te ver met dat ding om nog
weer opnieuw te beginnen. Al doende leert
men zullen we maar zeggen.

Foto 011-5
Maar we gaan vrolijk verder,en het belangrijkste, ik heb er nog steeds plezier in.
Groeten Jean.

Foto 010-4
Wel eens geprobeerd een losse rail rond te
buigen met een diameter 125 mm? Het profiel
is ongelijk, dus je kunt het bijna niet inspannen en het lijkt wel een soort verenstaal,
want het veert net zo hard weer terug. Warm
stoken is ook al geen optie. Dan vervormt het
materiaal. Tobben dus!
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Eindelijk was het zover

Door Martin Lankreijer
Eindelijk was het zover, na het er verschillende keren overgehad te hebben is het eindelijk gelukt allemaal bij elkaar te komen. Het
doel was met elkaar ideeën en ervaringen uit
te wisselen. ( komt daar ook de naam Wissel
vandaan?)

vorderingen van de nieuwe baan van Jan bekijken ( het begin van deze baan staat elders
in deze tong beschreven). De lay-out met de
voor en soms ook nadelen werd uitvoerig besproken. Wellicht dat het nog wat gewijzigd
word, maar dat zien wij te zijner tijd wel. Jan
is ook begonnen met een model van een soort
railbus, dat wil zeggen een ruw kartonnen
model om een idee te hebben van de omvang.
Hier is alles in schaal On30.

Figuur 1 – het dak

Allemaal, dat zijn: Hans, Jan, Leon, Martin en
John Vogelaar. John hadden al wel eens ontmoet op verschillende tentoonstellingen en,
John en Leon bouwen nu samen aan een nieuwe
1:35 baan voor tentoonstellingen. Bestaande
uit 5 Modulen. Een deel wordt bij Leon gebouwd en een deel bij John in Rijssen. Zie
daarvoor ook: www.lostcreek.nl Dit is natuurlijk weer voor een volgend bezoek

Figuur 3 - kastje bij de muur

Het stations gebouw in Franse stijl is bijna
gereed, sommige zouden zeggen gereed, maar
Jan kennende worden er nog details toegevoegd. In het bijzonder wil ik graag wijzen op
het dak, Zie foto 1 en de zijgevel met het
ronde raam op foto 2. En vergeet de details
op foto 3 niet met het muur kastje en het
losse luik. Alles 100 % zelfbouw!
Op foto 4 zie je Jan en John met streepjes
trui en Leon is wat laat naar bed gegaan!
We sluiten het bezoek aan Jan af en trekken
met zijn allen naar Martin.

Figuur 2 - zijgevel met rond raam

De afspraak was dat we op zaterdag 25 juni
bij Jan van Remmerden bij elkaar zouden
komen. Na gezellig een bakje koffie of thee
met koekje genuttigd te hebben gingen we de
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Figuur 4 - Jan, John en Leon

Natuurlijk eerst weer een bakkie doen en dan
naar mijn hobby kamer. Op foto 5 zie je Jan
en Hans de vele details bekijken op de veel
kleinere schaal 1:87 smalspoor, rail afstand
10,5 mm.

Figuur 7 - details van een gebouw

Figuur 5 - Jan en Hans bekijken het

Foto 6 laat de achterzijde van wat gebouwen
zien. Foto 7 wat details van een gebouw langs
het spoor, deze gebouwen zijn geheel van
metaal!. Alles in het midden van de jaren 60
vorige eeuw ergens in Colorado. Hier zijn veel
bouwdozen gebruikt maar wel aangepast in
uitvoering en kleuren, wagons deels als bouwdoos in hout of plastic De rails deels zelf
gespijkerd. Rail afstand 10,5 mm. Dit moet
zeer nauwkeurig daar de wagons tussen de 14
en 20 gr wegen!

Nu op naar het volgende station en koffie of
thee bij Hans, die heeft zijn werkzaamheden
verdeeld over twee kamers.
Een met zijn verzameling en detail werk
plaats, zie foto 8 Als je het nog niet wist,
hans kan verschillende petten opzetten.

Figuur 8 - materieel wacht op inzet

De andere kamer is voor de bouw van de baan.
Zie het artikel elders in dit blad. Hier is het
voordeel dat je het eigenlijke bouwen gescheiden houd van je verzameling. Tijdens het
bouwen van een baan word er nogal eens met
water gewerkt, vandaar.

Figuur 6 - achterzijde van gebouwen

Na een korte pauze met broodjes en Soep
werd er nog even wat nagepraat, want Martin
maakt een zogenaamde Shelf lay-out, in goed
Nederlands, modelbouwbaan op een plank
langs de muur. Uit de gesprekken bleek dat er
boeken moeten verhuizen, nou als dat alles
is….
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Hans heeft een, wat wij noemen, een freelance baan de periode en locatie is bepaald,
maar verder is het fantasie. Alles in schaal
On30 De foto’s in het stukje van Hans geven
al aan wat het gaat worden, let op de rails, die
is op elke biels gespijkerd! De wagentjes,
bomen en gebouwen zijn geheel zelf gebouwd.
Ook dit is nog lang niet klaar, maar er wordt
hard aan gewerkt. En belooft veel. Op Foto 9
Hans en John in discussie.

Figuur 11 - wiskytrein

Martin.
Figuur 9 - Hans en John in discussie

Op foto 10 is een Fabriek te zien, maar op
onze vraag: Hans, wat maken ze daar eigenlijk? Moest hij het antwoord schuldig blijven!
Inmiddels is na ruim overleg besproken dat
het maar ‘n vaten fabriek moet zijn. De volgende vraag die zich aandoet is natuurlijk.
Whisky, wijn of biervaten. Hiervoor moeten
we natuurlijk wel eerst een commissie oprichten.

Figuur 10 - De fabriek

Ik denk dat de doelen van deze bijeenkomst
ruimschoot bereikt zijn: Gezelligheid, ideeën,
en elkaar ervaringen bespreken, welke als
uitgang punt kunnen zijn voor je eigen inbreng
en toepassing.
P. S. over whiskyvaten gesproken, zie bijgaande whisky trein foto.
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ADV - Eye Wish
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Old Pike RR

Door Hans van de Heijden

watertoren. Ik dacht: iets wat niet zo vaak
voorkwam is juist leuk om te bouwen. Bij deze!

Beste Wisselvrienden,
Hier komt mijn verslag van de vorderingen van
Old Pike RR.

Zoals jullie zien, schiet het al aardig op. De
contouren zijn reeds zichtbaar. De watertoren was een ontzettend leuke bezigheid. De
vorige keer had ik een bouwkitje van Grandt
Line. Dat was een vierkante watertoren zoals
jullie nog wel weten. Deze keer wilde ik een
watertoren bouwen, die niet zo heel vaak in
het Wilde Westen voorkwam. Dit werd dus
een achthoekige. Het bouwen daarvan kostte
mij veel hoofdbrekens. Uiteindelijk, na een
lange tijd, is het resultaat zeer acceptabel.

Deze soort kwam niet zo heel vaak voor omstreeks 1925 in Midden of Westen van Amerika. Na heel lang zoeken op het Net kwam ik
’n zeer oude zwart/wit foto tegen van zo’n
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Ik heb vast 2 bomen kant en klaar gemaakt
voor de achtergrond. De kleuren voor de achtergrond moeten toch wel corresponderen
met o.a. de bomen. In het midden gedeelte
komen veel bomen en stronken. De stammen
heb ik al zo ver klaar. Nu wachten op wat
minder weer, en dan de bomen maken. Dit is
ook ’n leuke klus. Zeer tijdrovend, maar het
resultaat is daar ook wel naar. Ik heb al van
gerenommeerde modelbouwers complimenten
gehad voor mijn bomen. Dat is zeer stimulerend kan ik je wel zeggen.

De fabriek schiet ook al aardig op. Ik ben
vast begonnen met de interieur van EEN kamer. De rest van het gebouw wordt inwendig
donker. ’n Beetje de werkelijkheid nabootsen.
Want, niet alles is in die tijd hel verlicht.
Niet dan? Er moet nog heel wat aan gebeuren.
Op het moment van dit artikel tikken, ben ik
met het dak bezig. Dat wordt ’n platte dak
wat in die tijd voor de fabrieken veel voor
kwam. Ik moet er toch nog over brainstormen
met mezelf. Vooral wat betreft de afwerking.
Maar dat gaat ook goed komen.

En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te
horen en zien te rijden. Ze moesten eigenlijk
eind 2010 uitkomen, maar dat wordt toch wel
in de loop van dit jaar. We wachten met spanning of op deze wonderen van Bachmann
Spectrum. Zoals alles van hun, zeer gedetailleerd en uitstekende rijeigenschappen.

Deze baan wordt bereden met ’n Mogul, 1 of 2
Porters, ’n Cap en eventueel ’n Railtruck. Niet
allemaal tegelijk natuurlijk, maar voor de afwisseling. Met de Mogul ben ik alvast begonnen. Dat levert nogal wat speurwerk op het
Net. Uiteindelijk kwam ik daar ook uit. Interieur en exterieur. De Railtruck heb ik helemaal verbouwd en de Cap ook. De Porters
moeten nog uit Amerika komen. Ik heb er al 2,
maar die zijn niet voorzien van DCC en Sound.

Wisseltong juni ‘11 pagina 22

Dit was het voor deze keer.
American, Hans

Rail Reiniger

Door Martin Lankreijer

Het geheel is simpel, valt niet op en functioneer redelijk, zie foto’s.

Tip.
Op een beurs vond ik de eenvoudige rail reiniger van Noch. Tussen de 5 en 7 Euri heb je 5
reinigers met een schuimplastic kussentje die
je om een asje drukt.
Voor mijn H0 n3 wagon heb ik gekozen voor
de N uitvoering.

Ik heb echter 3 wijzigingen aangebracht.
1. het klemmetje een paar tienden van
een mm. uitgevijld om ruim om de as te
kunnen draaien. Dit is een voorwaarde
voor een storing vrije loop.
2. het reinigingsblokje met 2 ringentjes
verzwaard om de druk op de rails te
verhogen.
3. de wagon, met een normaal gewicht van
13 gram, met een lading van 13 gram
verzwaart.

Na mijn vakantie heb ik een lok laten rijden,
welke na de tour met spinnenwebjes retour
kwam! Dat heeft niets met het bovenstaande
te maken, maar ik vond het toch leuk om te
vermelden.
Martin.
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