
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

  

 
 



Wisseltong juni ‘11 pagina 2 

 

De Wisseltong – Colofon 

 
Jaargang : 30 

Nummer : 5 

december : 2011 

 
De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan 
van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal 
per jaar, met een oplage van 50 exemplaren. 
 
Het clubgebouw van M.B.V. De Wissel, in het 
souterrain van schouwburg De Lievekamp, 
Raadhuislaan 14, Oss, is geopend op donderdag 
vanaf 20.00 uur. 
Tel: 0412 - 66 76 74 
 
Verenigingsbestuur: 
Voorzitter : Frans Knechten 
Secretaris :  
Penningmeester : Willie de Kort 
Bestuurslid : Jos van Pinxteren 
Bestuurslid : Martin Lankreijer 
 
Correspondentieadres en ledenadministratie: 
Modelbouwvereniging De Wissel, 
p/a W. de Kort (tijdelijk) 

Veulekenstraat 32 
5373 BZ Herpen 

Tel. 0486 – 41 17 93 
mob: 06 – 108 421 69 
e-mail: secretaris@mbvdewissel.com 
 
Redactie Wisseltong: 
Willie de Kort 
Gert van Dam 
Martin Lankreijer 
 
Redactie adres: 
e-mail: redactie@mbvdewissel.com 
Of via het bovenstaande correspondentieadres 
 
Contributie 2011 2012 
Leden € 92,00 € 92,00 
Junior leden € 60,00 € 60,00 
Postbank: 27.97.101 t.n.v. 
M.B.V. De Wissel, Herpen. 
In verband met de administratie heeft het de 
voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt 
overgemaakt. 
 
Copyright: 
Het copyright berust bij de auteurs. Het is 
niet toegestaan zonder hun toestemming 
artikelen en/of illustraties (of delen daarvan) 
over te nemen. Contacten hierover verlopen via 
de redactie van De Wisseltong. 
 
Wisseltong 2012 
Nummer Verschijnt Inzenden tot 
1 23 februari 26 januari 
2 26 april 29 maart 
3 28 juni 31 mei 
4 25 oktober 27 september 
5 20 december 22 november 

 

Mededelingen 
 

De afgelopen periode hebben de twee leden, Jan van Rem-
merden en Hans van der Heijden, afscheid genomen van de 
club. Het is spijtig dat het zo gegaan is, maar ze hebben zelf 
dit besluit genomen. Met ingang van 1 januari kunnen we een 
nieuw lid inschrijven, gegevens volgen nog. 
 

In de afgelopen periode is onze secretaris, Arno Verbeek, 
overleden. Na een lang ziekbed, met vele up’s en down’s, be-
reikt ons op donderdag 8 december het droevige bericht. 
Wij willen alle nabestaande en daarbij natuurlijk in het bij-
zonder zijn vriendin Annie veel sterkte wensen in deze ver-
schrikkelijk moeilijke tijd. 
Ook ontving het bestuur het bericht dat Hans Diesel niet 
langer onder ons is. Hans was mede de oprichter van onze 
vereniging. Ook de nabestaanden van Hans wensen wij alle 
sterkte toe in het verwerken van dit verlies. En van Bas ver-
namen we dat zijn oma is overleden. Ook hij en zijn familie 
wensen we alle sterkte toe. 
 

Ondertussen hebben we de Open Dag en de veilingavond ge-
had. Naar mijn idee zijn beide evenementen weer heel erg 
goed geslaagd. Er zijn zelfs verslagen binnengekomen voor 
jullie Wisseltong. 
Met de donkere dagen in het vooruitzicht is het weer echt 
de tijd van de hobby. Wie durft er iets te schrijven over dat 
kleine probleem dat op een van die avonden is opgelost? 
 

Wij, van de redactie, wensen jullie allemaal een gezellige 
tijd, prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 
nieuwjaar. Wat gaat het toch allemaal snel, hé? 
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Van de bestuurstafel 

Door Willie de Kort 
 
Eigenlijk had dit stukje uit de gedachtekron-
kels van Arno moeten komen. Arno, die altijd 
met sier en kunst in een paar regels het wel 
en wee van de vereniging verwoorde. 
 
Helaas is er met deze uitgave een einde ge-
komen aan zijn jarenlange bijdrage op deze 
plek in de Wisseltong. De eerste keer dat hij 
‘van de bestuurstafel’ schreef dateert alweer 
uit 1995, nadat hij in de JALV tot bestuurslid 
was gekozen. In de aansluitende bestuursver-
gadering zijn toen de taken opnieuw verdeeld 
en heeft Arno de taak van secretaris op zich 
genomen. 
 

 
 
 
Arno is niet langer onder ons, althans niet in 
levende lijve. Op 8 december is hij door een 
noodlottige hartstilstand ons ontvallen. Arno, 
een lopende almanak, die de hele clubbaan in 
de greep had. Die wist waar welk spoor naar 
toe ging en waarvoor het dient. Maar ook de 
bestuurlijke zaken die op zijn pad kruisten 
helemaal onder controle had. 
 
 
 
 
 
 
Tot ziens, ARNÖBB, het gaat je goed. 
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Ter Herinnering aan Hans Diesel. 

Door Mark Scholten 
 
Onze vereniging ontving het bericht dat op 2 
december 2011 was overleden ons voormalig 
lid Hans Diesel. 
 
Hans behoorde tot de kerngroep van oprich-
ters van onze vereniging die op 17 maart 1977 
informatief bij elkaar kwam om te bekijken of 
een modelspoorbouwvereniging in Oss be-
staansrecht had. Tijdens deze vergadering 
werd zelfs al een naam gekozen: MBV De 
Wissel te Oss. 
 
Hans trad bij de definitieve oprichtingsver-
gadering toe tot algemeen bestuurslid en is 
dat jaren gebleven. Hij verzorgde het kopi-
eerwerk, dacht mee met het invullen van ten-
toonstellingen en bracht zijn kennis over het 
reilen en zeilen van verenigingen in. Hij was 
met name een verzamelaar van modeltreinen 
anar het voorbeeld van de Nederlandse 
Spoorwegen. 

 
 
 
Na het overlijden van zijn vrouw Wil Harms 
en de verkoop van hun woning in Berghem, 
vertrok Hans naar Arnhem om daar met zijn 
nieuwe vriendin Engelien Kooij een nieuw leven 
op te bouwen. Beiden zijn nog enkele keren op 
bezoek geweest bij onze vereniging. 
 
Duidelijk werd dat de gezondheid van Hans 
achteruit ging. Maar elk overlijden komt toch 
hard aan. 
 
Wij wensen zijn kinderen Jan, Annemieke en 
Miranda, hun partners en kinderen, en zijn 
vriendin Engelien sterkte en wijsheid toe met 
het verwerken van dit verlies. 
 
Hans is op 12 december 2011 in Arnhem ge-
cremeerd. Namens de vereniging waren Henk 
en ik, alsook Liesbeth bij deze plechtigheid 
aanwezig, hetgeen duidelijk op prijs werd 
gesteld. 
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ADV - Bumper Centrale 
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Ter Herinnering aan Arno Verbeek. 

Door Mark Scholten 
Mede aan de hand van verhalen van Willie de Kort. 
 
Op donderdag, 8 december 2011 bereikte ons 
het droevige bericht dat ons bestuurslid Arno 
Verbeek plotseling was overleden. Hij was al 
heel lang ziek, maar dit bericht sloeg in als 
een mokerslag. Direct denk je aan ons be-
stuurslid Jos van Pinxteren, zijn zwager. Aan 
het nog recentelijk overlijden van zijn vader, 
zijn zus Irma en zijn moeder, maar ook aan 
het in dezelfde tijd overlijden van de moeder 
van Annie, de vriendin van Arno. 
 
Tijdens het ziektebed van Arno misten wij 
hem bijzonder. Zijn werkzaamheden als se-
cretaris werden weliswaar door anderen ge-
daan maar vooral zijn niet aflatende inzet 
voor de vereniging, wat nu door zijn overlijden 
definitief is afgelopen. 
 
Arno werd op 1 september 1982 lid op aan-
dringen van Jos. Hij werd bestuurslid tijdens 
de JALV van 16 februari 1995 en werd secre-
taris hetgeen hij tot aan zijn overlijden is 
gebleven. In de derde Wisseltong van 1995 
schreef hij al zijn eerste 'Van de Bestuursta-
fel'. Er zijn er nog vele gevolgd. 
Eind 1985 nam hij plaats in het feestcomité 
voor het 10 jarig bestaan van de vereniging in 
1987. In de aanloop van dit lustrum reed Arno 
met zijn Ford Taunus als taxi voor Sinter-
klaas en Zwarte Piet, die een bezoek brach-
ten aan de Wissel. Met diezelfde Taunus re-
den hij, Willie de Kort en Ronald Heijnen, nog 
diverse keren naar Witten, Dortmund en Dus-
seldorf in Duitsland voor het voorbereiden 
van dat lustrum. 
 
Arno werd in 2001 voor de tweede keer in de 
commissie voor een lustrum actief. Dit keer 
voor het lustrum 25 jaar MBV De Wissel. Hij 
werd ook lid van de Ontwerp Commissie. Dit 
deed hij zeker al vanaf 1991, toen er plannen 
ontstonden een nieuwe clubbaan te gaan bou-

wen in de oude ruimte. Toen heette het nog 
Baan Commissie. Hij werd lid van de groep 
'Sporend Oss 1977' en die groep zag in 1992 
het levenslicht. Verder werkte Arno per 30 
april 1997 (tot 9 september 1999) als mee-
werkend voorman mee in de verbouwing van de 
huidige clubruimte 
 
Arno was een grote fan van de spoorwegen in 
Oostenrijk. 
 
 
Willie, Ronald en Arno gingen diverse keren 
op pad om foto's te maken van treinen. Dat is 
begon met een 4 daagse trip naar Kassel. En 
dat ging met de caravan. Dat groeide uit tot 
een volle week, waarbij ze waren in - het oos-
ten van Duitsland in Dresden en Leipzig, het 
zuiden van Duitsland - Beieren - Landshut, 
Deggendorf, het westen van Duitsland - Leon-
berg, Schwarzwaldbahn. Verder bezochten zij 
diverse plekken in Oostenrijk - Salzburg, 
Linz, Zams. 
Later ging Arno nog eens terug naar het res-
taurant waar ze hadden gegeten, dit keer 
samen met Jos. 
 
Van de gemaakte reizen verzorgden ze ver-
schillende dia-avonden. Zo was daar op 9 
maart 2000 de avond over Oostenrijk (west = 
Arlberg, Brenner, Karwendel en Montafon) 
maar ook van het oosten van Oostenrijk, zuid 
Duitsland, Dresden/Leipzig zijn avonden ver-
zorgd. Het samenstellen van die presentaties 
zijn altijd lange avonden geweest. Bij sommige 
werd het zelfs alweer licht voordat een ieder 
naar huis ging. 
 
Eten was ook een hobby van Arno en dit 
groepje. Als ze weg gingen, was op de terug-
reis meestal een stop ingepland in Witten, 
Duitsland. Daar gingen ze dan altijd eten in 
'Der Jever Krog' en hadden daar eigenlijk 
altijd een vast menu. Een leuke anekdote 
daarvan is: 
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"Komen we na een bezoek aan Modellbau-
Ausstellung in Dortmund daar aan en gaan we 
alle drie zitten. De ober is al een eerste keer 
langsgekomen om de bestelling van drinken op 
te nemen. Gaat de eerste naar het toilet, 
daarna de tweede en de derde. Zijn we alle-
maal geweest, zitten we daar aan tafel en wij 
maar wachten. Waar blijft toch ons eten? 
Vragen we zo aan elkaar wie er al besteld 
had? Nee, ik niet en ik ook niet.... dus 
niemand. Waarom niet, vragen we aan elkaar? 
We weten toch van elkaar wat we willen heb-
ben? Roepen we de ober erbij om dan toch 
maar de bestelling door te geven. En die was 
ook al verbaasd dat we alleen iets te drinken 
hadden besteld." 
 
Nog een: 
"Zijn we in Zams, Oostenrijk. De laatste dag 
dat we daar rond zouden crossen om treinen 
te fotograferen. Op het menu van het Gast-
hof hadden ze een gerecht - Haus Geheimnis 
- staan dat ons wel aanstond. Het moest al-
leen 's morgens al besteld worden, zodat ze 
het konden voorbereiden. In de morgen lopen 
we naar de auto en herinneren Ronald eraan 
dat hij vandaag zou bestellen. Komt hij even 
later terug... Welke Hausgeheimnis? Die van 8 
gulden of van 23 gulden? Roept Arno daar 
meteen overheen: Wat denk je? Die van 23 
natuurlijk." 
 

Eind 1998 verhuisde Arno van de Van Velde-
kesstraat naar de Mollegang. Daarbij hielpen 
Willie en Ronald hem met het verhuizen van 
zijn treinencollectie en andere persoonlijke 
spullen. En natuurlijk de vleugel en het elek-
tronische orgel. 
En in mei 2009 deden ze het allemaal nog 
eens dunnetjes over, want toen verhuisde 
Arno naar de Wagenaarstraat. Voor de vleu-
gel had hij een professioneel bedrijf inge-
schakeld, want dat vond hij toch te zwaar 
voor de andere twee. 
 
In 2008 overleed plotseling zijn vader en de 
moeder van zijn vriendin Annie en kort daarop 
zijn zus Irma, de vrouw van Jos. Of dat nog 
niet voldoende was, werd Arno ernstig ziek, 
kort na zijn verhuizing naar de Wagenaar-
straat. In 2011 overleed de moeder van Arno. 
 
Arno’s gezondheid baarde de nodige zorgen 
en er volgden vele ziekenhuisopnamen. Het 
heeft niet mogen baten: hij overleed op 8 
december. Wij zullen hem missen…. 
 
 
 
 
Het bestuur en leden van Modelbouwvereni-
ging De Wissel wensen Annie, Jos, Jeroen en 
Jasper veel wijsheid en sterkte toe met dit 
overlijden. 
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Uitstapje: Railfietsen 

Door Maarten Staal 
Foto’s Jan Nooijen en Maarten Staal 
 
Groesbeek, zondag 18-09-2011. 
Het is 08:30 uur als er een aantal auto’s stop-
pen in het nog slaperige stadje. Als onze 
groep compleet is, moeten we op de Draisine 
uitbater wachten. Terwijl kinderen wat dollen 
op de parkeerplaats, kijken wij omhoog naar 
de lucht. Het is fris en bewolkt, maar er zijn 
voldoende paraplu’s meegebracht. Eindelijk 
komt Heinrich (de uitbater) aangereden. De 
lorries worden in volgorde gezet en er volgt 
een ‘strenge, maar niet boze’ uitleg. 

 
Als onze groep zijn of haar plek heeft inge-
nomen, geeft Heinrich, om 09:15 uur, het 
signaal: ‘Abfahren!’ De lorries trappen ontzet-
tend licht en al gauw rollen wij met een vaar-
tje over de rails. Aan rand van Groesbeek 
moeten we stoppen en een AKI activeren. 
Rode lampen gaan knipperen en het autover-
keer stopt. Wij rollen verder. 

 
Het traject loopt heuvelafwaarts. Over een 
afstand van 5,5 km dalen we 21 m, wat een 
daling van 3,81 ‰ betekend. De spoorlijn 
loopt langs weiden en velden, hier en daar 
staat een boom. 

Dan rijden we onder een boog door: we zijn in 
Duitsland. Een mechanisch voorsein toont Vr0 
en de houten dwarsliggers maken plaats voor 
Betonschwellen. De begroeiing langs de lijn 
neemt toe. Het is 09:50 uur als we het inrij-
sein van Kranenburg, dat Hp0 toont, passeren. 

 
Dan rollen we langs het perron. Van de 10 
sporen zijn er nu nog maar 2,5 over. Wij dra-
gen de lorries over aan Fritz en gaan naar het 
Bahnhofscafe voor koffie, thee of chocola-
demelk met appelgebak en suikerarme slag-
room. Om 11:05 uur vertrekken wij voor de 
retourrit. 

 
Nu gaan we heuvelopwaarts. We moeten wel 
door blijven trappen, maar de aandrijving is 
niet zwaar. De zon heeft de wolken ondertus-
sen weggebrand. Tijdens de terugreis worden 
de slagbomen, die over het spoor liggen (dus 
niet over de weg), door de jongste van onze 
groep geopend en weer gesloten. Wij hebben 
de gang er lekker in en lopen zelfs in op de 
groep vóór ons. We komen om 12:00 uur weer 
in Groesbeek aan. We hebben een leuke dag 
gehad. Met een voldaan gevoel rijden we naar 
huis. De rust in het stadje keert terug. 
 

Meer info: www.grenzland-draisine.eu. Reserveer ruim 
van te voren. 
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De NS1200 na 60 jaar 

Door Mark Scholten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag, 12 november 2011, bestond de 
NS-serie 1200 (1201-1225) 60 jaar. 
Op die dag vierde de NVBS tevens haar 80 
jaar bestaan. Ter gelegenheid van beide heu-
gelijke feiten, werden de nog bestaande en 
deels nog inzetbare locomotieven naar 
Amersfoort gehaald. Het waren in totaal nog 
8 locs. In Amersfoort werden deze 8 1200'en 
keurig in een rij gezet (line-up). Zij zijn van 5 
verschillende eigenaren en 3 doen er nog da-
gelijks dienst!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Apeldoorn werd, bij invallende duisternis, 
een line-up van 5 1200'en gemaakt (de 3 an-
dere moesten eerder terug naar Amsterdam 
omdat ze aan het werk moesten). 
 
Deze gegevens en foto's zijn gehaald van 
www.openbaarvervoerinboskoop.nl Een prach-
tige site, waarvan de foto's vrij te downloa-
den zijn. De foto’s zijn van Harald Jans, een 
hobbyist die vaak publiceert. 
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De Pen 

Door Ashwin Zondag 
 

De pen waar is hij gebleven? Ik miste hem in 
de laatste Wisseltong. Het is toch wel erg 
leuk om zulke stukjes te lezen. En het kan 
over van alles en nog wat gaan. Omdat ik hem 
niet zag in de vorige Tong, dacht ik waarom 
schrijf ik niet gewoon een stukje. Dus bij 
deze ga ik proberen om er een leuk stukje van 
te maken. 
 

Maar waar schrijf je dan over? Nou laat ik 
maar schrijven over een klein diorama wat ik 
aan het bouwen ben. Een diorama met de af-
metingen van 50mm x 100mm. Twee jaar ge-
leden ben ik met dit diorama begonnen. Om 
eens lekker bezig te zijn met scenery. Dit is 
iets wat me toch wel het meeste trekt in de 
modelbouw, het mooi aankleden van een trein-
baan, het maken van een net landschap. 

 
(Foto1: het idee) 

Maar wat wordt het thema dan van het dio-
rama. Ik wilde me vooral uitleven op scenery, 
vandaar dat er voor gekozen is dat er niet 
veel rails aanwezig zal zijn. De naam van het 
diorama is geworden Ruïne Railway. Dit is dus 
ook gelijk het thema. Een ruïne staat centraal 
in het thema, deze wordt geplaatst op een 
heuvelachtig gebied. Met dit diorama en deze 
ruïne  ben ik trouwens eerder begonnen dan 
met de ruïne die op de clubbaan komt. 
Als eerste heb ik een schets gemaakt met 
wat ik in mijn hoofd had zitten, dit heb ik 
vervolgens ingescant en vervolgens op de 
computer verder bewerkt. Zodat dit een klei-
ne leidraad werd voor de diorama. 

Het wordt dus een diorama met maar 1 spoor, 
in het begin was het de bedoeling dat het een 
analoge pendelbaan zou worden. Echter heb ik 
tijdens de bouw goedkoop via marktplaats een 
digitale Roco set kunnen kopen Deze set be-
vat de voeding, de digitale centrale en een 
locmaus. Er was echter geen locomotief aan-
wezig. Mijn eerste digitale loc, een prachtige 
stoomloc met rookgenerator heb ik van Jan 
Nooijen gekocht. Ja en toen, toen begon het 
erg te kriebelen in het digitale systeem. Wat 
loopt dit prachtig, dus al snel werd er nog een 
digitale stoomloc aangeschaft. Dit maal kocht 
ik er één met locsound van Kees Kocken. 
Maar ja nu heb ik dus twee leuke locs, en 
maar één stukje rails. Dus toen begon de 
twijfel over de keuze van 1 spoor tijdens de 
bouw toe te slaan. Dit diorama wordt gewoon 
afgebouwd met maar één spoor. Maar in ge-
dachte wordt er al gebouwd aan het aanslui-
tend diorama met een klein station. En mis-
schien zelfs een derde diorama wat aansluit. 
Ruïne Railway wordt in mijn ogen een klein 
museum lijntje, het zelfde enkel spoor wordt 
straks gebruikt voor een lokale houthakker. 
Welke zijn gekapte hout over het spoor naar 
het station en bijbehorend losplaats zal gaan 
brengen. 

 
(foto2: De eerste werkzaamheden van het diorama.) 

Als eerste zijn we begonnen met de ruwbouw 
van het diorama. Eigenlijk best logisch toch. 
Deze is gebouwd van vuren latten en 8mm 
MDF. In de zomer twee jaar geleden alweer, 
ben ik begonnen met het maken hiervan, lek-
ker in de buitenlucht. 
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In de zijkanten van het diorama kun je al de 
golvende lijn van het heuvel landschap her-
kennen. In plaats van het gehele ontwerp te 
volgen heb ik er voor gekozen om aan beide 
zijdes voor een tunnel te kiezen. Hiermee had 
ik het idee om de trein door de tunnels het 
diorama te laten verlaten, en dat deze dan 
aan de zijkant in een afgesloten bak te laten 
stoppen. Dit is nu nog steeds het geval, maar 
de stopbakken zoals ik ze zal noemen zullen 
vervangen worden voor een tweede en even-
tueel derde diorama. 
 

De lijnen voor het landschap zijn gewoon uit 
de losse hand getekend en vervolgens uitge-
zaagd. Denk hier vooral niet te veel over na. 
Laat het gewoon zijn gang gaan. En durf voor-
al gewoon te starten. Na mijn idee kan er 
weinig mis gaan hiermee. 
 

 
(foto3: de eerste contouren ontstaan.) 

De achterwand is ook al geplaatst en voorzien 
van gaten, tevens is dit ook gedaan bij de 
onderkant van het diorama, zo kun je altijd 
bij de onderkant van het landschap komen. 
Een plaatje van 4mm MDF zorgt voor de basis 
van een kleine bergweg. Hierop zullen één of 
twee auto’s komen, natuurlijk met de nodige 
smd led verlichting. Dit omdat ik over heel de 
baan een aantal gimmicks wil hebben om over-
al de aandacht naartoe te trekken. 
 

De basis voor het landschap is hier af. De 
achtergrond is in de grondverf gezet  alsme-
de de ombouw aan de buitenkant van het dio-
rama. Ook is het stukje spoor gelegd, welke 
hier nog is aangesloten als analoog pendel-

spoor. Het is trouwens mogelijk om straks 
digitaal te rijden of de analoge pendelmodule 
te gebruiken. 

 
(foto4: de ribben voor het landschap.) 

 

Nadat ik de ribben voor de landschapbouw 
heb  gemaakt. Ben ik verder gegaan met hor-
rengaas. Deze heb ik over de verschillende 
ribben gespannen en met hete lijm vast gezet. 
Wanneer dit gedaan was, heb ik de holle ruim-
te die onder het gaas zit opgevuld met kran-
tenpapier. En vervolgens ben ik begonnen met 
het aanbrengen van Knauf rotband. Dit heb ik 
in een best wel dikke laag aangebracht, zodat 
het landschap goed bewerkt kon worden met 
een beitel. 
 

 
(foto5: een lading Knauf rotband aangebracht.) 

Voor dat het rotband werd aangebracht op 
het horrengaas werd eerst de achterwand 
voorzien van een wolken reliëf. Dit werd ge-
daan met een spuitbus licht blauwe verf. Deze 
is gewoon rechtstreeks verdoezelend over de 
witte grondverf gespoten. 
Zoals je op bovenstaande foto kan zien zijn er 
ook al enkele gipsen muurdelen gegoten. 
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Wanneer de rotband goed droog was werden 
er op enkele plekken in het landschap diverse 
rots motieven met de beitel gehakt. Nadat 
dit was gedaan werd de ondergrond 
bruin/donkergroen geverfd. Dit om witte 
plekken te voorkomen op plekken waar strooi-
gras eventueel niet goed had gehecht.  
 

 
(foto6: landschap ondergrond van verf voorzien.) 

De verf die gebruikt werd om de ondergrond 
te schilderen was gewone plakkaatverf. De 
rots structuur werd diverse malen met ver-
schillende kleuren en technieken behandeld. 
Waaronder de dry-brush techniek. Dit is een 
mannier waarmee je je kwast van verf voor-
ziet, en eerst op een handdoek droog wrijft 
totdat de kwast nagenoeg droog is. Daarna ga 
je heel licht met de kwast over de onder-
grond waardoor er highlights ontstaan. 
 

De volgende stap is het strooien van gras. 
Zorg ervoor dat je vooral veel verschillende 
soorten gebruikt. De echte natuur heeft ook 
niet maar één kleur gras. De vele soorten 
zorgen ervoor dat het niet eentonig wordt. Ik 
heb 6 verschillende soorten gras gebruikt die 
ik van een hobbyist online heb gekocht, die 
deze zelf maakt. Verder heb ik 2 soorten 
hoger gras gebruikt van de firma Noch. Deze 
heb ik gestrooid met een eigen gemaakte sta-
tische gras strooier. 
 

Met het groene gras kleurt het gelijk al een 
heel stuk vrolijker. Ook de eerste bomen zijn 
geplaatst. Deze zijn zelf gemaakt op de sisal 
touw mannier. 

 
(foto7: het vers gestrooide gras.) 

 
Even een stap vooruit. En dat laat zien dat er 
al heel wat meer bomen zijn geplaatst. Tevens 
zijn er diverse struiken al geplaatst, en diver-
se dieren hebben hun plek op het diorama 
gevonden. Enkele schapen en herten zijn aan-
wezig. Verder wordt er gebouwd aan een re-
delijk groot ruïne, en komen er nog kampeer-
ders en een Tiroolse band op de baan. 
 

 
(foto8: het landschap meer aangekeeld.) 

Met deze foto wil ik op dit moment afsluiten, 
de werkzaamheden zijn al verder dan je hier 
ziet. Maar er is nog genoeg te doen vooral aan 
de ruïne. Wanneer ik vind dat de kwaliteit 
goed genoeg is, en dat hij ver genoeg af is, zal 
dit diorama natuurlijk op de opendag te zien 
zijn. Ik werk hier niet iedere dag of iedere 
week aan, maar wel met plezier, en dat is wat 
telt natuurlijk. 
 

Graag wil ik de pen doorgeven aan Jos van 
Pinxteren. 
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Een bezoekje aan ROMEO 

Door Mark Scholten 
 
Romeo? Is dat niet van Romeo en Julia van 
Shakespeare? Ja, maar het is ook een stich-
ting in Rotterdam die oud materieel van de 
RET bewaart en exploiteert. Het is een heel 
actieve stichting met zo’n 125 vrijwilligers. In 
de voormalige remise van de RET “Hilligers-
berg” aan de Kootsekade in Rotterdam is de 
stichting gehuisvest, in wezen ook een histo-
rische plek. De remise is aangesloten op het 
tramnet. In deze remise is al het bestaande 
historische railmaterieel van de RET, zowel 
van Romeo zelf als van de Tramweg Stichting, 
ondergebracht. Vanuit de voormalige vesti-
ging van de Tramweg Stichting in de remise 
Delfshaven is dit materieel ook naar “Hilli-
gersberg” overgebracht. “Delfshaven” is ge-
sloten en gesloopt. 
 
Op zaterdag, 6 augustus j.l. ben ik naar “Hilli-
gersberg” gegaan. Het was weer de eerste 
zaterdag van de maand en dan is de remise 
voor het publiek open. En ik wilde Romeo toch 
maar eens gaan bezoeken, nadat rijexamina-
toren van Romeo mijn rijexamen op de tram in 
het Openlucht Museum in Arnhem hadden 
afgenomen en ik wilde weten hoe zij als vrij-
williger in “Hilligersberg” werken. Redenen 
genoeg, dacht ik zo, om er een “vrijreizen” 
(60+!) aan te besteden. 
 
Of het zo moest zijn, trof ik daar al direct 
een van mijn tramcollega’s, een van “onze” rij-
instructeurs uit Arnhem. Huub van Keulen, 
actief lid van de NVBS, redacteur van Op de 
Rails. Hij had nog gelest op materieel van 
Romeo en verhaalde daar met trots over, wij-
zende op de diverse instructiewagens. Divers 
afzetlint passerende zonder te zijn terugge-
roepen, konden wij al het materieel op ons 
gemak bekijken, van buiten maar ook van bin-
nen en kon Huub mij e.e.a. nader uitleggen, 
voor zover noodzakelijk. 
 

Foto’s maken ging heel moeilijk omdat het 
materieel nogal dicht op elkaar stond en van 
groepsfoto’s houd ik niet zo maar, aangezien 
De Wisseltong niet geschikt is voor eindeloze 
fotoreeksen heb ik er dan maar enkele ge-
maakt. 
 
In de remise staat op de eerste 2 sporen het 
inzetbare museummaterieel. Daar staan ook 
de eerste elektrische trams van de toenmali-
ge RETM, de 1 en de 11, maar ook de paarden-
trams, de zogenaamde “Parkwagens”, een 
“Delmezvoertuig” en vele “vierassers”. Elders 
op andere sporen enkele “Allan-motorwagens”, 
een Schindler-motorwagen, een Schindler-
geledewagen, Düwagtrams van diverse series, 
tot instructie- werk- of zoutwagens omge-
bouwde vier-assers, “zand-en-peperstellen” 
(dit zijn zandsilowagens, lijkende op zand- en 
peperstelletjes!!!) , een metrostel uit de eer-
ste serie metrowagens, een Haagse bijwagen 
die in Rotterdam hersteld wordt en enkele 
ZGT-trams uit de serie 700 en 800. Op de 
laatste 2 sporen vele ZGT-trams (“renovatie-
wagens”) serie 800 die kennelijk voor afvoer 
bestemd zijn. Misschien wel voor Roemenië 
bestemd alwaar vele zusjes al rijden. De beu-
gels stonden tegen de draad dus mogelijk 
wordt de apparatuur op spanning gehouden. 
Maar dit materieel was afgejakkerd en zeer 
slecht onderhouden en zat vol butsen, deuken 
en aanrijdingschades maar vertoonde ook heel 
veel roest. Dat gold overigens ook voor de nog 
rijdende 700-en! 
 
In de werkplaats staan nog een Allan-
motorwagen en een vierasser waarmee men 
bezig is om ze in de staat van nieuw te bren-
gen. 
 
De museumwagens zijn te huur. Ook exploi-
teert men vanuit “Hilligersberg” de toeristi-
sche tramlijn 10 die dagelijks door de stad 
toert. Deze lijn wordt meestal uitgevoerd 
met een klassieke vierasser, af en toe een 
twee-asser, een zogenaamd “Delmzet- 
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voertuig” of een minder klassieke gelede 
tram. 
 
Mijn collega en ik besloten na het bezoek aan 
de remise een rit met lijn 10 te maken en 
reisden met lijn 8 naar het station om daar 
over te stappen op lijn 7 naar het Willems-
plein. Op het Willemsplein stond de Romeo-
wagen, vierasser 504 uit 1931, klaar voor een 
rondrit. De 504 is een door Allan te Rotter-
dam gebouwde wagen. “Onze” vierassers in 
Arnhem zijn door Werkspoor gebouwd. 
 
Jammer voor ons, reed de rit nagenoeg alleen 
door het westelijk deel van Rotterdam. Er 
zouden nogal wat opbrekingen op diverse an-
dere lijnen zijn, vandaar. Zonder de rijwijze 
van de Romeo-bestuurder te willen beoorde-
len, kan ik wel stellen dat er in Arnhem meer 
“model” wordt gereden en daar was mijn col-
lega, tevens instructeur, het helemaal mee 
eens natuurlijk. De Romeo-bestuurder was 
wat nonchalanter, daar houd ik het maar even 
bij. 
 
Na 5 kwartier was het weer “Willemsplein”. 
Toch weer leuk, zo’n rit. 
 
Ik heb diverse foto’s gemaakt of uit mijn 
collectie gehaald, die ik met begeleidende 
tekst bij dit artikel heb gevoegd. 
 
Heb je zin om de collectie op je gemak te 
bekijken, dan zou ik zeggen ga een eerste 
zaterdag van de maand (m.u.v september ivm 
havendagen) naar de Kootsekade vestiging 
remise “Hilligersberg” , te bereiken OV lijn 7 
of 8 en/of kijk op www.stichtingromeo.nl. 
 

 
Museumwagen van de RETM nummer 1, een Métal-
lurgique uit 1905, in bezit van Romeo. Ansicht-
kaart is d.d. 25-9-1966 naar een foto van Ab van 
Donselaar, genomen op het Mathenesserplein te 
Rotterdam. Op dit punt ligt geen rails meer en is 
de tram (voorheen lijn 1) daar verdwenen 
 

 
RET Allanwagen 130 van Romeo, gebouwd in 1951. 
De wagen filmt "Zestienhoven": nogal optimis-
tisch, want er is tot op de dag van vandaag een 
enkele railverbinding met dit vliegveld! 
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De hoek van voor afvoer bestemd materieel serie 
800, type ZGT 4/6 ("Zwevende Gelede Tram) van 
de zogenaamde "renovatietrams": de bakken zijn 
toentertijd nieuw gebouwd op oudere draaistellen, 
motoren en installatie uit de Duwag-serie 300. 
 

 
Ook heeft Romeo een metrostel van de RET: de 
5024 uit 1969, gebouwd door Werkspoor. Het stel 
staat in "Hilligersberg" en heeft dus geen verbin-
ding meer met de metrolijnen. Daarnaast de ZGT 
840, eigendom van Romeo. 
 

 

De RET 408, bouwjaar 1929, bouwer Allan Rot-
terdam, nu in bezit van de Tramweg Stichting. Is 
de oudste van de serie vierasssers en was aanvan-
kelijk bij een particulier in Engeland terechtge-
komen. De tram wacht nog op restauratie. 
 

 
Links de RET vierasser 537, bouwjaar 1931, ge-
bouwd door Werkspoor, nu eigendom van Romeo. 
In het midden de Werkspoor Düwag enkel-
geledetram uit 1967, omgebouwd als partywagen 
(met kroonluchters in de wagen!). Rechts de 
vierasser 522, van Werkspoor uit 1931. 
 

 
De RET 504 vierasser van Allan uit 1929, eigen-
dom van Romeo, voor de dienst op de toeristische 
lijn 10. 
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Arno 

Door Willie de Kort 
 
Arno, 
Nu pas, nu je er niet meer bent, komt het 
weer allemaal boven, de dingen die we samen 
deden, de avonden die we samen met veel lol 
doorbrachten. 
 
Weet je nog,hoe het allemaal begon? Ja, jij 
wist dat altijd heel precies. Soms zelfs tot op 
de minuut nauwkeurig. 
 
De eerste keer dat we samen aan iets gingen 
werken was – volgens mij - voor het tweede 
lustrum van de vereniging. Begin 1986 komen 
een aantal leden bij elkaar om eens te brain-
stormen over het tweede lustrum. Het moest 
een mooie en gedenkwaardige dag worden. 
Tijdens één van die avonden kwamen we op 
het ludieke idee om een Sinterklaasavond te 
organiseren op de vereniging. Bij je ouders, je 
woonde toen nog thuis, is Sinterklaas en 
Zwarte Piet bij jou in de auto gestapt om zo 
naar de clubruimte te gaan. Dat je daarbij 
geen service te ver ging bleek wel uit de re-
acties van de Sint. Drempels hadden we (nog) 
niet in Oss, maar jij hebt ze wel laten bonken 
over de trottoirs. 
Die Ford Taunus van jou heeft ons daarna 
diverse keren naar Witten en omgeving ge-
bracht. Er was er een die daar niet zo’n goede 
herinneringen aan overgehouden heeft, daar 
in het midden op de achterbank. De steun die 
daar zat was niet echt plezierig voor het ach-
terwerk van de betreffende persoon. De 
feestdag ging vervolgens van een leien dakje. 
Op die avond zorgde jij voor de muzikale on-
dersteuning van het aanstormende talent dat 
daar hun stem kwam verpesten. 
 
In de voorbereiding van de feestdag hebben 
we, samen met Manfred van Kampen, onze 
Stammtisch gevonden in de ‘Jever Krog’ in 
Witten. Daar hebben we menige trip tot een 
volwaardige afsluiting gebracht. Op het menu 

hadden we al snel een gerecht gekozen dat we 
daarna nog jaren hebben genomen: de Män-
nertreu. Ik was nagenoeg altijd de vrijwillige 
BOB, zodat jullie een heerlijk biertje konden 
nuttigen. Graag gedaan, jongen! 
 
Al vlug werden we betere vrienden van elkaar, 
dat mag ik gerust zeggen. Avonden hebben we 
samen doorgebracht, meestal met ons drieën; 
jij, Ronald en ik. We hadden het eigenlijk 
iedere keer wel over de vereniging. En dat die 
avonden tot laat in de nacht doorgingen, dat 
deerde ons niet. Een keer maakten we het zo 
bont dat we in de lift iemand tegenkwamen 
die ons vroeg of we ook gingen werken (op 
zondag). 
 
Dat die vriendschap tot gevolg had dat we er 
samen – jij, Ronald en ik - op uit gingen trek-
ken om treinen in het groot en in het klein te 
gaan bekijken, dat is misschien bij de anderen 
ook nog bekend. We hebben op die tochten 
heel wat plaatsen gezien. De ene keer alleen 
met de auto naar het Ruhrgebiet in Duitsland, 
de andere keer met auto en caravan wat ver-
der weg. De caravan ging aan de kant en we 
sliepen voortaan in hotels en Gasthöfen. 
 
Een van die tochten voerde ons mijn Renault 
12 met caravan naar Kassel. Daar zouden we 
de werkplaats voor onderhoud rollend materi-
eel (WORM!!) gaan bezichtigen. En jij zat 
naast me en keek verwonderd dat we met de 
Renault, met caravan bergop en tegen de wind 
in toch nog 130 km/uur konden rijden. Maar al 
snel werd duidelijk dat dit maar voor heel 
korte duur was, want de wielen draaiden door 
aquaplaning harder dan dat we echt reden. 
 
En weet je nog die keer daar in München, bij 
die kleine vereniging waar de kachel zo lekker 
stond te ronken? Daar waar we naar buiten 
moesten voor het Klo? En waar ze ons even 
haarfijn duidelijk maakten dat we niet in 
Duitsland waren, maar in Bayern. 
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We zijn ook diverse keren in Oostenrijk te-
recht gekomen. Het land waar jou hart lag, 
waar je alles over de treinen wilde weten. Als 
jij begon over de 1020 of over de 1670, dan 
fonkelden jou oogjes als van geen ander. 
Het was op een van die trips dat we een 
tochtje maakten vanuit ons hotel. We waren 
weer op de terugweg toen het begon te 
sneeuwen. Bijna bij het hotel zei ik dat ik 
graag even naar het station wilde om daar 
foto’s te maken van de treinen, zonder men-
sen en met ongerepte sneeuw. Nou, daar heb-
ben we geen spijt van gehad, wel dan? 
Want opeens wist jij te vertellen dat er op 
dat station in de loods wel eens twee oude 
locomotieven zouden kunnen staan. Met de 
stoute schoenen aan zijn we naar de trein-
dienstleider gegaan en daar heb jij het ge-
vraagd of ze er nog stonden. Nou, dat had 
succes, want speciaal voor ons werd er een loc 
in gereedheid gebracht en naar buiten gere-
den. Was het die nacht dat we ook weer heel 
laat (of was het heel vroeg?) in bed lagen? 
Dat we met die machinist een rit op de loc 
hebben meegemaakt? Hij moest met een loc 
als opduwloc een zware goederentrein helpen 
over de pas te komen. Op de terugweg hebben 
we toen nog diverse rangeersporen gezien om 
die enigszins sneeuwvrij te rijden. 
De zomer erna hebben we ieder een rit met 
een museumtrein meegemaakt. Ieder op een 
andere dag, maar wel met dezelfde machinist 
EN dus weer voor in de locomotief. 
Onlangs vroeg je me om die foto’s nog eens op 
te zoeken, want je wilde een stukje schrijven 
voor de Wisseltong. Helaas heeft dat er niet 
meer van mogen komen. 
 
Ook voor de vereniging hebben we vele uur-
tjes doorgebracht. Samen in het bestuur, 
waarbij jij de secretaris was en ik de pen-
ningmeester, hebben we diverse voorzitters 
langs zien komen. Tijdens de JALV’s van de 
vereniging schreef je eigenlijk alleen een aan-
tal steekwoorden op. De rest zat voor altijd 
in je geheugen opgeslagen. Ze goed zelfs dat 

je een jaar later nog bijna letterlijk kon ver-
tellen wat er allemaal gezegd was. 
 
We zijn met een aantal leden van de club lang 
geleden begonnen aan het project ‘Station 
Oss in 1977’. Dat we daarin ver gingen is wel 
te zien als je naar de details van het stati-
onsgebouw kijkt. Zelfs de kleur van de warm 
en koudwaterkraan is aangebracht. Maar die 
kraan kun je niet meer zien in die kleine ruim-
te. Om nog maar te zwijgen over die ‘sigaar’ 
die daar ergens in die pot ligt. 
Dat ‘onze’ Jever Krog een succes was, mag wel 
blijken uit het feit dat we ook de leden van 
dit projectgroepje daar diverse keren hebben 
kunnen laten genieten. Zelfs de vrouwen heb-
ben daar met smaak zitten eten. 
Weet je nog dat we daar in de periode dat de 
ruimte in de Lievekamp een grote bouwput 
was en dat we daarom noodgedwongen in de 
garage bij Martin driftig verder bouwden aan 
het project? Jij samen met Jan, Ronald, 
Frank, Martin en ik hebben daar diverse ke-
ren bij het genot van een paar straalkachels 
en natuurlijk enkele consumpties de gebouwen 
verder afgemaakt. 
Toen de verbouwing eindelijk gereed was, zijn 
we als groep weer vlug aan de slag gegaan om 
de sporen van het station te leggen. De ge-
bouwen komen nu eenmaal beter uit als ze op 
de plek staan waar ze horen. 
 
Samen zijn we ook nog eens bij de club in 
Witten naar het Ruhrwiesenfest geweest, dit 
op uitnodiging van Manfred van Kampen. De 
club organiseerde een barbecue en wij moch-
ten meedoen. Op het weitje hadden diverse 
leden een LGB-spoor aangelegd, waarover 
diverse treinen reden. 
 
Van een groot aantal van onze tripjes hebben 
we aan de leden van onze vereniging een 
beeldverslag getoond. De ene keer meer na-
druk op grootspoor en de andere keer weer 
wat meer modelspoor. Dat we daarvoor heel 
wat uurtjes samen hebben gezeten om die 
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talloze dia’s te selecteren, ik zeg er niets van. 
Hier bij mij thuis in de straat des te meer, 
want wat deden die drie daar? De gordijnen 
gingen dicht, nadat ze naar binnen gingen en 
kort daarop flitsten daar continu de lichten. 
Jij, Ronald en ik hebben daar een hoop lol aan 
beleefd. Met name als we het voor elkaar 
kregen om 3 plaatjes naast elkaar projec-
teerden om daaruit de beste te kunnen kie-
zen. Zoals die ene plaat van die goederentrein 
op dat station. Je kon eigenlijk niet eens zien 
dat de loc op de drie foto’s verder gereden 
was, zo kort na elkaar hadden we de foto’s 
geknipt. 
 
En dan de vergaderingen die we samen hebben 
meegemaakt. Die zijn echt niet te tellen door 
al die jaren, wel dan? 
Zo zijn we in het begin veel bezig geweest 
met het ontwerpen van een nieuwe clubbaan, 
maar dan in de oude ruimte. Toen we daar een 
aardig idee hadden wat er allemaal mogelijk 
was, werd door onze huisbaas, de Lievekamp, 
aangekondigd dat er verbouwd ging worden en 
dat we daardoor onze ruimte zouden verlie-
zen. De nieuwe ruimte, die we naar eigen wens 
konden inrichten, bood meer en betere kansen 
op een mooie clubbaan. Daarvan heb jij de 
ontwerpen gemaakt. Helaas mag je niet meer 
meemaken dat jouw ontwerp ook daadwerke-
lijk een modelbaan wordt. 
De OntwerpCommissie die daarna ontstaat 
heeft veel werk verzet, maar ik mag daarbij 
gerust zeggen dat er wel heel veel tijd van 
jou inzit. Deze commissie komt gemiddeld 
eens per maand bij elkaar. 
Wat ook eens per maand bij elkaar komt is 
het bestuur. En die vergaderingen werden 
door jou altijd netjes verslagen. 
 

Ik denk dat de meest efficiënte vergadering 
is te dateren op die ene zaterdagavond in 
Bellevue. Tijdens de Lustrumreis werden wij 
door de voorzitter gesommeerd om de be-
stuursvergadering, die we tijdens de verbou-
wingsperiode normaliter in het politiebureau 
hielden, die bewuste avond bij te wonen. 
 
Drie pagina’s heb ik nodig om de herinneringen 
met en over jou op papier te zetten. En als je 
er dan wat langer over nadenkt, of met Ronald 
de gedachte nog eens laat vieren, dan wordt 
het allemaal nog veel meer. Laat ik maar op-
houden, anders schrijf ik een hele Wisseltong 
alleen hierover. Nou ja, dertig jaar bevriend 
zijn is ook niet niks. Als daar op deze wijze 
tot een einde aan komt, dan dan dan…. 
 
 
Arno jongen, ik zal je missen. En met mij, 
denk ik, nog vele anderen op onze vereniging. 
 
Bedankt voor de vele jaren die we samen heb-
ben gekend. 
Ik moet nu verder. 
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Weinbergs Feldbahn 

Door Mark Scholten 
 
Tijdens een korte vakantie waren we even 
neergestreken op de bijzonder mooie camping 
van Landall Green Parks in Saarburg (D). Een 
echte aanrader. Voor ons zeker, want eer-
stens kwamen wij van een beduidend mindere 
camping en tweedes stonden wij in Saar burg 
aan de rand van het park, uitkijkend over de 
heuvels rond de rivier De Saar. Bij de uitgang 
van de camping was een stoeltjeslift en van-
daar uit een magnifiek uitzicht over Saar-
burg. Je kon de spoorlijn richting Saarbrüc-
ken en Trier goed langs de Saar zien krinke-
len. Er was best druk verkeer, zowel goede-
ren- als personenvervoer. 
 
We fietsten langs de Saar in zuidelijke rich-
ting en passeerden daarbij het gehucht Ser-
rig. Op de kruising van de afslag en de door-
gaande weg, zag ik een overkapping staan, nog 
redelijk recent gebouwd, zo te zien. Onder 
het dak stond een smalspoortrein geparkeerd. 
Achter het diesellokje 2 platte wagentjes 
met bankjes en daarachter een 3-tal wagen-
tjes met attributen, kennelijk bedoeld voor 
de wijnbouw. 
 
Zo, even afstappen, oversteken en bekijken 
wat het allemaal was. Het bleek een monu-
ment te zijn voor de nabij gelegen veldbaan 
op een boerderij. Op die boerderij werken 
gehandicapten (in Nederland zouden we zeg-
gen: een zorgboerderij). 
 
Op een 1.2 kilometer lange cirkelvormige rou-
te kunnen bezoekers op de gerestaureerde 
historische spoorlijn een ritje maken met een 
typische wijngaard-trein. Zoals de prospectus 
vermeldt: “de rijervaring van een wijngaard 
trein inleven”. Op hun nieuwe route (sinds 
september 2001) rijdt de trein over het lich-
te spoor naar de varkensstal, de koeienstal en 
de wijngaard “Serriger Vogelsang”. 

Het huidige veld wordt gebruikt door rollend 
spoorwegmaterieel van de voormalige wijn-
gaard- trein. Onderweg kan je genieten van 
een ware spoorweg-sfeer en ook van de in-
drukwekkende schilderachtige achtergrond 
van de lagere Saar-vallei en van het inzicht in 
de verschillende culturen en veeteelt van het 
landgoed Serrig. Een uniek technisch monu-
ment met de leeftijd, eenvoudige techniek. 
 
Het materieel komt uit de beginjaren ‘1900. 
Er zijn 2 locomotieven beschikbaar: een Die-
ma diesellocje en een stoomlocomotief uit 
respectievelijk 1904 en 1902. Het moument-
locje is ook een Diema-loc uit 1904 en is niet 
rijvaardig. 
 
Helaas konden wij het landgoed niet bezichti-
gen dan wel met de trein een ritje maken: het 
was helaas voor bezoek op dat moment geslo-
ten. Maar het monument was het maken van 
een fotootje waard en ik heb er twee bij dit 
artikel opgenomen. 
(zie voorpagina voor de andere opname) 
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Pakketje 

Door uw verslaggever ter plaatse 
 
Een verdacht pakketje legt treinverkeer 
Holzberg uren stil. 
5 december 2011 
 

 
 
Een onbeheerd pakketje heeft vanmorgen in 
Holzberg grote opschudding veroorzaakt. 
Vanwege de grootte van het verdachte object 
werd vrijwel onmiddellijk al het treinverkeer 
stilgelegd. Ook werd het gebied rondom de 
vindplaats afgesloten; inwoners moesten el-
ders een goed heenkomen zoeken. 

 
Het verdachte pakketje blijkt, voor zover we 
nu kunnen zien, te bestaan uit een verloren 
cadeautje van Sinterklaas, aldus Andrea Wei-
chenbein, politiewoordvoerster van Holzberg. 
 
Over de herkomst van het pakket bestaat nog 
grote onduidelijkheid. Hoewel het papier aan 
de buitenzijde een Spaanse afkomst lijken te 
suggereren, zijn experts er nog lang niet vol-
ledig uit. 
 
Inwoners verklaarden ´geschrokken´ en ´aan 
de grond genageld´ te zijn, maar wisten toch 
snel het ritme van alledag weer op te pakken. 
Hoewel burgemeester Hendrik-Jan den Trol 
zijn burgers de hele dag opriep de rust te 
bewaren, rukte de brandweer toch herhaalde-
lijk voor niets uit. 
 
De reizigers op de andere stations van MBV 
De Wissel verklaarden weinig hinder te on-
dervinden van de stremmingen. ‘In principe is 
alles hier op loopafstand’, aldus een forens, 
‘en de meesten van ons gaan toch nergens 
naartoe.’ 
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Open Dag 2011 

Door Mark Scholten 
 
Gewoonte- en traditiegetrouw, was het weer 
op de eerste zondag in november 2011 Open 
Dag voor onze vereniging. De zaterdag tevo-
ren was een handjevol leden aanwezig om 
e.e.a. op te bouwen en lopende naar de ingang 
van onze clubruimte hoorde ik dat een com-
pressor hard werkte. 
Vraagtekens! Het kwam uit de buurt van onze 
buurtjes, Poppentheater Marag. Ik kon mijn 
ongeduld niet onderdrukken en liep naar het 
theater toe. Ik trof daar Martin die met een 
echt op stoom werkende kermis uit nota bene 
de jaren ’20 van de vorige eeuw in de weer 
was. Nou ja, echt op stoom, dat kon natuurlijk 
niet in zo’n theater maar wel op luchtdruk. 
Vandaar die compressor. Wat een verzame-
ling! Wat een mooie, werkende kermis! Via een 
door touwen geïmiteerde wirwar van aandrijf-
kettingen werden de bootjes, de waterbaan, 
de schommel, de draaimolen en noem maar op, 
aangedreven. Martin had een fotoalbum van 
foto’s uit die jaren bij zich. Maar ook nog een 
diploma! Voor mij maar zeker ook de bezoe-
kers was dit een topper eerste klas! Voor 
Martin een schone taak en uitdaging om hier-
van een mooi artikel met foto’s uit de jaren 
’20 en het diploma erbij te maken! 
 

 
Bas en Ad zetten respectievelijk hun “N-
baantje in koffer” en demonstratiebaan in N, 
aangestuurd door Wadloper in het theater op. 
Adri bracht in de zitruimte een nog niet af 
zijnd Plan U van de NS (een rood DE-stel) en 

een onkruidbestrijdingstrein in de schaal HO 
in. Wat een mooi staaltje van ECHTE model-
bouw! En het mooie is dat Adri genóót van de 
effecten van die zelfwerkzaamheid en creati-
viteit op zowel zichzelf als op bezoekers en 
de leden! Adri zat onder de TL-tubes maar in 
zijn enthousiasme vergat hij die tubes en 
botste daar meer dan een gemiddelde ezel 
tegen aan… 
 

 
Naast Adri was Theo doende met een vak-
werkburg in de schaal N. Zelfs in die schaal 
een groot bouwwerk. Theo kennende van de 
bouw van het kopstation op de clubbaan, weet 
iedereen die toevallig niet op de open dag 
aanwezig kon zijn dat deze brug weer een 
perfect staaltje van modelbouw is! 
 
In de grote ruimte waren Frank en Louis 
doende met het lopende houden van de club-
baan, van de treinen tenminste. Ineens min of 
meer paniek! Sluiting, een hele flinke zelfs. 
Eieren zouden kunnen worden gebakken… 
Goede raad was duur. Willie was er niet maar 
uiteindelijk werd besloten hem toch thuis te 
bellen. Willie kwam, zag en overwon! Wat een 
betrekkelijk kleine oorzaak was had flinke 
gevolgen gehad, maar de boel kon weer rijden 
en dat deed het dan ook de volgende dag. 
 
“Onze jongens”, Hubert en Joost hielden de 
kastbaan rijdende. 
Rob en Gert zetten hun werkzaamheden zoals 
op de clubavonden onverdroten voort. Op mijn 
plek, de verkoop van materiaal, spraken be-
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zoekers zich lovend uit over dit toch immense 
project. 
 
De familie Heijnen hielden de WORM-baan 
gaande en stuurden vanaf die plek diverse 
NS-treinen de baan op. Geel, blauw, rood en 
groen wisselden elkaar af, al dan niet gekop-
peld in meerdere eenheden. 
 
De vitrine in de gang was in gebruik genomen 
door een deel van de collectie van Marco en 
Kees. 
 
“Sporend Oss” was ook te bezoeken en de min 
of meer vaste medewerker Arne was er ook 
weer, tussen zijn studie, zijn werkzaamheden 
bij de VSM, de scouting en het opruimen van 
zijn kamer door. 
 
Echt spectaculair was deze open dag niet. In 
onderdelen werd natuurlijk prachtig werk 
geleverd maar aan de hand van de reacties uit 
het publiek bleek dat staaltje van modelbanen 
met rijdende treinen node werden gemist. 
Aan de andere kant was het zoals in de kran-
ten stond: een open clubruimte en getoonde 
clubactiviteiten. 
 

 
De dames Mieke, Marja, Hermien en later ook 
Liesbeth zorgden voor de broodjes en soep. 
Sjaak, Frans en Maarten beheerden de bar. 
Onmisbaar allemaal! 

 
Een lager aantal bezoekers dan vorig jaar. 
Misschien ook wel als gevolg dat we geen 
grootse zaken, zo we die al konden en wilden 
tonen, meer kunnen laten zien door de gesta-
ge ruimtevermindering als gevolg van de grote 
clubbaan. Begrijpelijk is ook wel dat mensen 
van onze vereniging nu eenmaal niet voor die 
ene dag een baan(tje) willen bouwen. 
 
Nog een punt van zorg. Niet minder dan 10 
leden konden, al dan niet door verplichtingen 
elders of ziekte, niet aanwezig zijn. 5 leden 
waren slechts een deel van de dag beschik-
baar. 2 voorheen zeer actieve leden hebben 
afgehaakt. Bezetting van bijv. de entree, ui-
leg bij “Sporend Oss”, aflossing van anderen 
voor bijvoorbeeld een pafje of zomaar even 
met iets anders of met anderen bezig zijn, 
kon allemaal wat moeilijker. Dat is op ons le-
denbestand om en nabij de 30%. Ik vind dit 
nogal wat. Maar goed, dat kan je nu eenmaal 
niet sturen en is een gegeven. 
 
De verkoop van materiaal leverde de vereni-
ging € 270,- op. Een deel van het restant 
daarvan gaat naar de aanstaande veiling. 
 
Het was weer een mooie, gezellige, open dag! 
Tot 3 en 4 november 2012! 
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2012 

 
 
 
 
 

Beste Wisselleden, 
 

2012 staat voor de deur. Een jaar waar modelbouwvereniging 
de wissel 35 jaar bestaat. Dit wilde we natuurlijk niet helemaal 

aan ons voorbij laten gaan. Daarom is er besloten om voor 
u als leden en partner een feestdag(avond) te organiseren. 
Hoe het er precies uit gaat zien wordt natuurlijk nog niet 

bekend gemaakt maar dat het iets fantastisch wordt is uiteraard 
duidelijk. 

 
Wij willen jullie er aan herinneren dat deze dag wordt 

gehouden op 23 juni 2012 en begint rond de klok van 9.30 en 
duurt tot een uur of 01.00 Waar we beginnen wordt te zijner 

tijd nog duidelijk gemaakt. 
Voor de nieuwsgierigen onder ons, we beginnen in Oss, en 

daar eindigt het ook, meer zeggen we niet. 
 

De dag wordt merendeels gesponsord door de vereniging maar 
omdat het een feest is voor ons en door ons vragen wij een 

bijdrage van jullie van € 25, -- per persoon. 
 

Dus…zaterdag 23 juni, vrijhouden voor dit evenement 
 

Groeten de feestcommissie 
Leon & Martin 

 
 

van de penningmeester: 
De bijdrage voor het feest kan overgemaakt worden 
naar het rekeningnummer van de vereniging.  
 
Dit onder vermelding van ‘lustrum 2012’ 
 
Ing: 27.97.101 t.n.v. MBV De Wissel te Herpen 

☺ ☺ 
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 ADV - Eye Wish 
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Veiling 2011 

Door Mark Scholten 
 
Ongelooflijk, maar waar. Een veiling in 2011, 
na lange tijd van onzekerheid, want zijn er 
wel voldoende spullen om te veilen? Zijn ze 
van redelijke kwaliteit? Zit er nog geld bij de 
leden? Ook ongelooflijk, maar waar: er is voor 
een groot bedrag verkocht tijdens deze vei-
ling! Ongelooflijk, maar waar: er deden enkele 
leden aan mee om spullen in te brengen. Onge-
looflijk, maar ook waar: er bleek een bereid-
heid om lekker veel te bieden op soms de 
grootste meuk, zoals sommige leden dat zeg-
gen! Want, ongelooflijk maar waar: het was 
“unne echte knoei!” 

 
Na de verkoop tijdens onze Open Dag bleven 
er eigenlijk maar weinig goede zaken over om 
een veiling te organiseren. Mijn “tegenstre-
ver” in het binnenhalen van geld (actie, zoals 
de penningmeester dat vermeldt), Kees, 
maakte zich hard voor een veiling. Hij was 
niet bang de wedstrijd over 2011 te verliezen! 
Hij gaf het zetje om een zogenaamde “knoei-
veiling” te organiseren en drukte meteen een 
lange doos in mijn handen met, inderdaad, 
allemaal “meuk”. 
 
Oké, ik geef mij over. Direct daarop en op 
elke volgende clubavond vroeg ik de leden 
allemaal om één (1) ding uit hun eigen collectie 
in te leveren tbv de club. Niet voor eigen ver-
koop maar als donatie aan de club. Helaas 
maar een beperkt aantal leden leverde spullen 
in. Maar bij elkaar wel zoveel, dat we er een 
entertainende avond van konden maken. 

 
Op 24 november was het zover. Geen admini-
stratie nodig van inbreng en toeslag: alles was 
lekker voor de club! De kisten met spullen 
werden geplaatst: er hoefde zelfs niet op 
kavelnummer te worden gesorteerd. Makke-
lijk! Maar nu ook een grote vuilnisbak en 
daarbij, bij gebrek aan de toegezegde voor-
hamer en hakblok, een 3-tal aaneengesmede 
hamers (!). Nieuw was de LGB- wagon, die 
normaliter dienst doet als fooienpot aan de 
bar. Wel was de “toezichthouder” maar ook 
de “ophoudmedewerker” van de partij. 
 
En dan, na een korte inleiding door de voor-
zitter, de start. Ik maakte duidelijk dat het 
een gezellige, rommelige, zooiveroorzakende 
avond moest worden die ook nog geld moest 
opbrengen voor de vereniging. De sfeer zat er 
al gauw in. Ook het elkaar opnaaien met een al 
dan niet fake-bod vond al snel navolging het-
geen meer dan eens tot vermeende veront-
waardiging leidde maar zeker ook tot hogere 
biedingen! Sommige leden waren wel heel 
spontaan en zetten direct een reëel bod in. 
Het moest één spel worden en de meeste 
leden deden daar graag aan mee. Anderen 
deden daar aan mee door stil te genieten van 
alles wat er passeerde. 
 
Maar er ging niets in de vuilnisbak! Totdat, 
jawel, een locomotiefkap zelfs niet voor € 
0,10 werd verkocht! Louis Holleman viel de 
eer te beurt om de kap compleet van de we-
reldbodem te meppen! Zijn enthousiasme vond 
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ik te groot en probeerde dat te temperen 
door te zeggen dat een anonieme donatie in 
de LGB-wagen gedaan moest worden. Geen 
probleem en aan de klank te horen was het 
geen stuiver maar beduidend meer, maar dat 
is gissen! Maar de klap was navenant: het 
plastic sprong door de hele zitruimte! Idem 
later met een Jouef personenrijtuig. Theo 
probeerde de klap nog even dunnetjes over te 
doen na een donatie die prompt werd aange-
vuld door een spontane Marco. En nog enkele 
zaken verdwenen van onze aardbodem en de 
LGB-wagen slokte de fooien aardig op! 

 
Een zak met onbekende inhoud werd er nog 
verkocht. Ik probeerde de biedingen een 
beetje te remmen want ik vond het pakket 
niet van al te grote waarde. Uiteindelijk ver-
kreeg Adri deze zak. 
Later zei hij mij dat de in het pakket zitten-
de restanten van metalen personenrijtuigen 
hem zeer goed uitkwamen voor zijn model-
bouw! Hij genoot van het verkregene! Nog een 
aardigheidje rond Adri: er was een bak van 
een Blokkendoos van NS ingebracht maar 
zonder draaistellen. 
Ik vroeg Adri of hij nog 
twee draaistellen voor 
zo’n rijtuig had en dat had 
hij. Wij plaatsten ze er 
onder en brachten het 
rijtuig in de verkoop. 

 Wie kocht het? Ja juist, dezelfde Adri en zo 
kocht hij zijn eigen stellen terug! 
 
Omstreeks 22.45 uur was het op. Mijn keel 
kreeg wat rust (wat kunnen ze bij De Wissel 
een herrie maken, zeg!). De opbrengst, inclu-
sief de LGB-wagen, was ruim €230,-. Daarbij 
kon nog worden opgeteld een bedrag van € 
80,- voor verkoop via Marktplaats.nl en moge-
lijk nog een opbrengst van € 35,- voor een 
ingebrachte doos met Trix Express-zaken die 
ook via Marktplaats.nl werd verhandeld. 
Daarbij opgeteld de opbrengst van de verkoop 
tijdens de Open Dag (€ 270,) komt mijn tota-
le inbreng voor “Actie” op € 615,-. Helaas nèt 
even te weinig om Kees en zijn team Rommel-
markt te evenaren dan wel voorbij te streven! 
Proficiat Kees en Team! 
 
Via deze plaats wil ik de inbrengers voor ver-
koop via Marktplaats.nl (Rob, Theo, Frank en 
Clem) van harte dankzeggen voor hun inbreng. 
Ook de andere inbrengers voor de veiling 
zelf, zoals Marco, Kees, Adri, Clem, Jan en 
anderen: hartstikke bedankt! Ook elke koper 
(dus bieder): bedankt! Dankzij jullie is het 
mogelijk om dit soort bijzonder leuke en ook 
geld opleverende avonden te houden! Ik daag 
andere leden die geen of nauwelijks inbreng 
hebben gehad uit om bij de volgende gelegen-
heid aan onze vereniging te denken want zon-
der extra inkomsten kan “Modelbouwvereni-
ging De Wissel te Oss”niet! 
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Open Dag 2011 (2) 

Door Louis Holleman 
 

Ik mocht inzenden tot 11 november 2011, nou, 
da’s dan net voldoende om iets over de open 
dag te schrijven. 
 

In mijn vorige epistel (ja, zo heten die dingen, 
dit is Lodevikus 2011-11-01, s.v.p. geen psal-
men erbij want het is zo al erg genoeg) 
schreef ik over de voorbereidingen voor de-
zelfde open dag. Dat was redelijk optimis-
tisch. En zo gingen we de open dag dan ook in. 
 

Ho effe, er was natuurlijk nog zaterdag 5 
november, de ultieme test/opbouwdag. Ja 
hoor, we waren al weken aan het rijden ge-
weest. Met uitzondering van wat kleinigheid-
jes liep het als een trein (daar zijn we model-
spoorwegbouwclub voor). Alle ouwe fouten uit 
het systeem gehaald, nou het loopt als NS 
Reizigers ondersteund door ProRail. Ja, niet 
dus… (of ook misschien juist wel; de laatste 
keer dat IK dan eens met de trein ging kon-
den ze in 4 dagen tijd weer eens een seinsto-
ring tussen Geldermalsen en Zaltbommel niet 
opgelost krijgen). 

 
Na 2 uur had ik ineens een “warmloper” in blok 
4. Shit… Daarna ook eentje in blok 5. Nog 
meer shit… Wil maar effe gebeld, joh, kom 
eens ff gauw hierheen. Na het constateren 
dat ook blok 6 een warmloper gaf, begonnen 
we wat vastomlijnder ideeën te krijgen… wat 
rijdt daar dan? Tja de kalktrein achter een 
BR50, of hoe zo’n ding dan ook heten mag. Die 
rijdt g.v.d. al weken zonder problemen… Maar 
nu liet ie kortsluiting zien. Hè? Wà nou? Ja-

wel meneer, kortsluiting, kurzschluβ, short-
circuit of wat je moers taal dan ook wezen 
moge. Het leidt tot eieren bakken op de koel-
plaat van een transistor. 
 

De lok eraf. Nou eh, nog steeds kortsluiting. 
Hè? Oh wacht effe, we hebben twee gloed-
nieuwe kalkwagens van weerstandjes voorzien 
voor de detectie, t.b.v. het bloksysteem. Eh 
Holleman, dat heb je weer slecht gefikst, het 
aansluitdraadje van die weerstand om het 
wagenasje is wat lang en dat had ik maar pro-
visorisch rondgebogen. Jurk, het einde aan de 
andere kant kant kan ie zo tegen het wiel van 
het andere asje aanlopen en zo kortsluiting 
veroorzaken, ben je soms imbeciel aan het 
worden? Ja dus, dus na het inkorten van het 
weerstandaansluitdraadje was het probleem 
verholpen. Phew!!! Nou, zo kunnen we de open 
dag wel beginnen. 
 

Jaja. Om 0945 ging de baan aan. Om 13:00 
zeiden we nog tegen elkaar “Jeetje, als het 
zo doorgaat, wordt het een stressloze dag”. 
Jaja. Blijkbaar vond meneer Murphy het om 
13:30 nodig om zijn aanwezigheid te laten 
blijken. Ik stond net lekker relaxed bij de 
spiraal wat railsjes te poetsen, terwijl de 
heren Heijnen Jr. de baan zaten te bedienen, 
toen ik ineens wat mensen (bezoekers) hoorde 
roepen “Er staat daar iets in de fik/het rookt 
daar/enz”. Ik draaide me om en zag zo onge-
veer een atoombompaddestoel uit de print bij 
de CVL opstijgen. Goddank was het niet zo 
erg druk, dus ik stond in 2 seconden bij de 
“uitschakelaar”. UIT!!!! Daarna ook de andere 
2 segmenten maar uitgezet en dan je smoel 
maar vrolijk houden. De print zag eruit alsof 
ie uit Hiroshima kwam, te weten na de inslag 
van De Bom. Oh shit, dat is einde hoofdbaan 
Modelbouw Club De Wissel voor vandaag (en 
mogelijk nog langer), dacht ik nog. Even naar 
Wil, confereren. Tja, zei Wil, dat zijn waar-
schijnlijk niet alleen twee gebakken diodes, 
maar ook een gebakken transistor en een ge-
bakken potmeter voor de spanningsregeling. 
ALS niet ook de hoofdtransistor het loodje 
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heeft gelegd… Ja, twee diodes wisselen gaat 
nog wel snel, maar als het nog meer is…. Dus 
dacht ik wederom “einde hoofdspoorbaan” 
maar ik dacht ook “ach joh, kwartiertje laten 
afkoelen en we kijken wel”. Zo gezegd, zo 
gedaan. Intussen bleek onze trouwe BR50 
kalktreinlok ineens over 3 wissels uit het 
spoor te zijn gelopen, waardoor ie denderende 
kortsluiting stond te veroorzaken. Nou, jij 
maar eens fatsoenlijk terug in het spoor me-
neer, en afwachten op de dingen die komen 
gaan. Na een kwartier “God zegen de greep” 
en de spanning er weer op. Wat denk je? De 
hele hap marcheert verder alsof er nooit een 
bom op Hiroshima is gevallen… 
Detectieproblemen? No. Alles nog 100% in 
orde. Dat heb je met prints made by HDV ®. 
Het kan tegen een stootje. Dat gaat met Kop-
loper eg nie lukken ☺ 
 

Vervolgens hadden we nog een paar echt klei-
ne dingetjes die dan toch ’s ff de kop op ste-
ken, maar de baan heeft uiteindelijk tot 17:00 
uur probleemloos gedraaid, met 6 treinen en 
de kidz hadden hun handen vol om het alle-
maal te blijven volgen. Mooie duurtest dus. 
 

De rest van de open dag: ik heb nog wel wat 
rondgekeken. Martin had een schitterende 
door zijn opa ooit (in 1926) gebouwde stoom-
aangedreven kermis opgezet. Nu draaiend op 
perslucht, maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Daar kan Ashwin met een door 100.000 
ledjes verlicht exemplaar niet tegenop. 

 
Bas zat zijn koffertje weer te demonstreren, 
incl. digitale besturing. 

Ad had een N-baantje (op Koploper?), Mark 
deed weer 2e hands verkoop, Theo bouwde 
aan zijn brug, Adri liet zien hoe je uit meuk 
iets moois kunt maken, Gert en Rob zaten 
perrons en overkappingen te bouwen, Matt 
deed schets- en tekenwerk, Ronald draaide 
samen met zoons de Worm, en station Oss 
anno 1977 draaide ook weer dankzij Frank en 
hulpstoker Arne. 

 
Natuurlijk nog dank aan de barbezetting en 
vooral aan de dames Catering. Ik ben niks 
tekort gekomen ☺ 
 

Mag ik natuurlijk vooral niet vergeten te ver-
melden dat Yourán de Kort een schitterende 
assistent was bij de bediening. “Yourán, bene-
den moet je op knopje 3 drukken en boven op 
knopje 9”. Nou, ik heb het niet meer hoeven 
te herhalen ☺ 

 
Dat zit er voor de rest van zijn leven al in. 
Knopje 3 is knopje 3 en knopje 9 is knopje 9. 
Dat moet je bij sommige old-timer clubgeno-
ten toch echt anders aanpakken… maar ja, dat 
zijn vaak ook weer van die Koploper fanatici ☺ 
 

Louis (proco, knoco, en onbezoldigd Reichsei-
senbahnüberquerungshinundherschieber) 
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voor uw Peugeot of Citroën 
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