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Mededelingen
Onlangs is Matt verhuisd. Zijn huis adres luidt voortaan:
Matt Nelissen, Stadhuisplein 107, 5461 KP Veghel. Mobiel te
bereiken door drukken of draaien van 06-44587130
We hebben deze maand een nieuwe adverteerder voor ons
clubblad. Het is van Fitnezz, een sport en fitness centrum
nabij het zwembad. Martin is daar regelmatig op maandag te
vinden en hij heeft de advertentie ‘verkocht’.
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Op de Jaarvergadering in februari is een
nieuw bestuurlid gekozen om het bestuur
weer op sterkte te brengen: de heer Adri
Ruitenberg, welke door het bestuur was voor
gedragen. De vergadering stemde hier volledig mee in. Voor herverkiezing was Jos aan de
beurt, die ook zonder tegenbericht herkozen
werd.

Op de daarop volgende bestuursvergadering
werden na heftige discussies de taken als
volgt verdeeld.
voorzitter:
Secretaris:
Penning meester:
Bestuurslid:

Frans.
Martin.
Wil.
Jos.

Bestuurslid:

Adri Ruitenberg.

en plaatsvervangend voorzitter

Op het moment van dit schrijven hebben we
net de Kaartavond achter de rug.
Daar ik mijzelf opgeofferd had de bar te
draaien kon ik tevens het een en ander onder
controle houden en wat bewijs voor het nageslacht te verzamelen zie verder in deze aflevering. ( je hebt dan in ieder geval een alibi.)
De "aanwijzingen" en commentaren waren niet
van de lucht en men ging zo op in het spel dat
de kaarten soms door de ruimte vlogen, gelukkig vielen ze op de grond.
Ik denk dat ik namens alle deelnemers wel kan
zeggen dat het een zeer geslaagde avond was.
Er was een rijk voorziene prijzen tafel. En na
de tellingen was het aan de organisator van
deze avond om deze met verve uit te reiken.
Ook hebben wij een nieuwe adverteerder:
FiTNEZZ© plaza "the wave" , dit is mijn
sportschool, waar ik bijna elke maandag avond
te vinden ben om mijn conditie op peil te houden en te verbeteren, een echte aanrader.
Martin Caboose.
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Bouw RegtDam. deel 2

Door Gert van Dam

Nadat ik alles uitgebreid getest heb ben ik
begonnen aan de zicht locatie. Gebruik makend van underlayment van 15mm dik en vurenhouten balken van 68mm x 22mm heb ik
de tafels gemaakt ook hier weer hetzelfde
principe, niet lijmen maar schroeven. Ik heb
tafels gemaakt omdat ik dan heel makkelijk
de rails kan leggen zoals ik het graag wil en ik
kan er op staan/lopen en zitten. Ik maak
deels tekeningen en deels leg ik de rails en
wissels neer. Allereerst heb ik de cirkel sluitend gemaakt door de Graafse brug in het
trapgat te plaatsen. Deze brug had ik nodig
om het trapgat over te kunnen steken, hij is
130cm lang en 2-sporig, uitgevoerd met bovenleiding. De loopgangen die heb ik niet gemaakt omdat deze brug zeer regelmatig eruit
getild moet worden. Het is de bedoeling dat
mijn treinen mechanisch op bovenleiding gaan
rijden. Elektrisch moet je dit niet willen in
het verleden heb ik dat wel gedaan en die
ervaring zal ik niet gauw vergeten in een
woord een drama, mechanisch is dit goed te
doen anders niet.
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De Graafse brug heb ik nagebouwd van de
originele tekeningen die ik bij de NS in Nijmegen mocht kopiëren. Deze brug ligt over
het Maas Waalkanaal in Nijmegen en ik heb
hem van alle kanten gefotografeerd. Er was
helaas 1 probleempje: ik kon er niet te dicht
bij komen om de binnenkant van de brug te
filmen. Geen nood dan vraag je toch aan een
clublid die machinist is of hij kans ziet een
paar plaatjes te maken? Je zet gewoon midden op de brug je trein stil en dan maak je
vanuit de trein gewoon een paar foto's…….
Het is een mooi gezicht om over deze (model)
brug een trein te zien rijden ik ben er erg
tevreden over. Toen ik de rails gelegd had kon
ik een compleet rondje rijden en ik kon dus
ook verder met mijn plan. tw. een klein rangeerterrein te maken bij Regtdam CS voor de
opstelling van treinen buiten de spitsuren om,
om treinen van binnen en buiten te reinigen
voor oa Plan V, Mat 48 en Mat 43 en 2 sporen
voor dieselloks om te tanken. Er is ook plaats
voor een 2e station en dat heb ik Regtdam

Zuid genoemd. Voor diegenen die het nog niet
weten: de naam Regtdam komt uit mijn eigen
naam. Dit station is deels geëlektrificeerd en
deels stoom,deels museumtrein.

Volgens plan ben ik de rails gaan leggen in de
zichtlocatie, de kurk ligt bijna los op de tafel
en de rails worden gespijkerd, naderhand als
alles gebed is dan haal ik de spijkers er weer
uit, dit om geluidsoverdracht te voorkomen.
De wissels liggen extra stevig vast dit omdat
er een afstelling op plaats vindt en dan mogen
ze niet van hun plaats af. Niet alle geluid wil
ik eruit hebben wel in het schaduwstation
daar wordt alles geïsoleerd en op het zicht
gedeelte vind ik het zelfs noodzakelijk dat er
wat "herrie" is, ga maar eens aan het spoor
staan bijv bij Geffen waar treinen nog redelijk snel rijden, echt stil is het niet. Toen de
rails gelegd waren ben ik gaan testrijden.

Je komt dan allerlei zaken tegen dingen die ik
niet goed genoeg gemaakt had, schakelende
puntstukken die zeer logisch werken en dat
heeft even geduurd voor ik dat goed begreep.
De rails neerleggen met verkanting. Enige tijd
terug heb ik zand met een korrel grootte van
0,7mm te pakken gekregen, vervolgens vochtig gemaakt + spijkers erin. Na 3/4 jaar was
het zand dermate verroest/verkleurd dat ik
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hiermee het gedeelte wat in het trapgat zit
heb kunnen bedden.

Deze test is redelijk goed verlopen is ook
leerzaam geweest het rijdt allemaal prima. In
deze test ben ik bezig geweest met het rijdende materieel. De NS2200 lok waarvan ik
er 3 heb, 1 met motor en 2 zonder motor heb
ik uitgerust met gele leds ipv de lampjes het
voordeel hiervan is een mooiere licht opbrengst al na 2,5V en geen warmte en een
langere levensduur. Veel locs zijn nog uitgevoerd met lampjes en een groot deel van mijn
rijdend materieel heeft nu ook ledjes. Ledjes
kun je heel goed bewerken, een led van 3mm
die kun je zowel in de lengte als in de diameter korter/dunner maken als je er teveel afhaalt merk je meteen. Lok 2200 heb ik in het
grijze verleden op een beurs gekocht en thuis
gekomen merkte ik meteen al dat het motortje niet erg fijn liep, dat schijnt bij de eerste
uitvoeringen van Roco het geval te zijn geweest, helemaal maar dan ook helemaal uit
elkaar gehaald alles goed gereinigd weer in
elkaar en eindelijk wou hij fatsoenlijk rijden.
Jammer genoeg is hij een tikkie te licht in
gewicht, maar met wat aanpassingen wil hij 14
ertswagons een redelijke helling optrekken.
Wel heb ik in de 2e lok op alle wielen een extra contact gemaakt met een stroomgeleidende koppeling. Toen verder met de wissels, die
heb ik deels op dezelfde manier gemaakt als
op de clubbaan dat werkt uitstekend.

Redelijk lange tijd mee bezig geweest om dit
goed werkend te krijgen. Net zoals de wissels
in het schaduw station kan ik de stand zien
van de wissels op het schakelbord dit gebeurd
met 3mm gele leds. Het mooie hieraan is dat
je een "pad" maakt voor een binnenkomende
of vertrekkende trein. Alleen de wissels in
het schaduwstation werken met een andere
aandrijving. De volgende stap was het schakelbord uitbreiden voor het zicht gedeelte.
Hier heb ik een aluminium plaat van 2mm voor
gebruikt. Ik wilde een onderscheidt hebben
tussen schaduw en zicht schakelbord. De sporen op dit schakelbord heb ik ook weer van
stickerfolie gemaakt en dit werkt erg prettig.
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Alle wissels en seinen worden met een a/u
schakelaar bediend dit heb gedaan omdat ik
leuk vind om met treinen te rijden, daar komt
bij ik heb 3 kleinzoons van 8, 6 en 5 jaar die
mijn modelbaan prachtig vinden vooral de
jongste die heeft dat treinenvirus ook en als
dat zo doorgaat komt opa over een jaar of 10
met z'n kleinzoon naar de Wissel..... en berg
je maar want het is net zo'n OH als z'n
opa.............
De rijregelaars heb ik gemaakt van de LM317
hiervan heeft ooit in een Tong een schema
gestaan het werkt goed en eenvoudig en doeltreffend in het gebruik. Deze rijregelaars
werken bij mij tussen de 1,2V en 12,5V. De

elektronica die ik toegepast heb in het schaduwstation is zo eenvoudig mogelijk. Een
NE555 is een IC en heeft een hoogomige ingang waar ik gebruik van heb gemaakt. Op
deze ingang is een ldr geplaatst met daar
tegenover een witte led met een hoek van 15
graden. Deze lichtsluis heb ik 11x gemaakt en
het werkt perfect, ik kan zien waar een trein
staat opgesteld dmv een rode led en onbezet
een groene led. Onder de wissel aandrijvingen
zit een schuifschakelaar van Peco hiermee
wordt dmv gele leds de wisselstand aangegeven. Deze wissels werken op 18V wisselstroom. Op internet zijn diverse sites te vinden waar je nog analoge elektronica kunt kopen. Erg prettig want de dichtstbijzijnde
elektronica zaak is voor mij Eindhoven. Om
goed met de treinen te kunnen rijden heb ik
alles uiteraard in blokken verdeeld; per blok
een eigen rijspanning dit heb ik om verschillende redenen gedaan oa om met meer dan 2
treinen te kunnen rijden. Om van het ene naar
het andere blok te rijden had ik bedacht hier
een lcd voltmeter op te zetten, er een gebouwd die het perfect 5min deed en vervolgens Indian read-out gaf........Wat nu? Voor
alles is een oplossing bij de Action 7 multimeters gekocht voor nog geen 4€ en de 9V batterijen eruit gehaald daarvoor in de plaats
een voeding gemaakt van 9V en ze daar allemaal op aangesloten en ik kan nu dan ook zeggen als je dit ook wilt doen NIET DOEN het
is niet gevaarlijk of zo nee er is wat anders
aan de hand toen ik het hele zooitje had aangesloten en werkend had gemaakt ging de een
na de andere meter defect. Ik had dit nooit
op deze manier moeten doen omdat er een
soort van tegenstroom ontstaat en die blaast
die meter dan op en ik dacht nog wel goedkoper uit te zijn....Heb het nu anders opgelost,
bij Conrad metertjes besteld die op knoopcellen werken en daarvan de + onderbroken via
een relais en ik kan nu met 1 handeling 7 meters uitzetten/aanzetten zonder schadelijke
gevolgen. In een elektronicazaak in Amsterdam waar ik vroeger m'n spulletjes kocht
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stond op de muur geschreven: Al doende leert
men en zijt men doende dan leert men nog.
Hoewel ouderwets: het werkt wel.
Het is voor mij dan nu ook een "winterhobby"
geworden zomers zijn de temperaturen op
zolder van dien aard dat het niet prettig is
om daar te vertoeven. Tijd om andere dingen
van de hobby te doen, er moesten 3 bruggen
gemaakt worden van styreen 2 enkelbaans en
1 dubbelbaans uiteraard Nederlands. Van diverse foto's een idee gekregen hoe ik dit zou
gaan maken en bij moeders in de tuin onder
een parasol in een paar dagen 3 bruggen +
landhoofden gemaakt. De landhoofden zijn
gemaakt van 15mm multiplex beplakt met Slaters. Ik heb ze met de hand beschilderd,
gevoegd en verouderd zo ook de bruggen. De
bruggen heb ik na het schilderen ook verouderd door deze te behandelen met een vrijwel
droge kwast en doekje. Het resultaat vind ik
bemoedigend om hier mee door te gaan.
Zonder seinen is mijn modelbaan niet een
echte modelbaan, om te begrijpen hoe het
Nederlandse seinenstelsel werkt heb ik vooral
veel hulp gehad van Rob en diverse sites op
het Internet. Rob was zo aardig om het seinbeeld voor mijn modelbaan te tekenen en ondanks dat ik een redelijk eenvoudige baan
heb, zijn er toch 5x 3-lichtseinen en 18 kleine
(dwergseinen) seinen nodig. Vwb die kleine
seinen: dat wordt nog een hele uitdaging omdat die in werkelijkheid +/- 50cm breed zijn,
dat komt in model op 2,67mm uit............
Dmv analoge schakelingen met 2 relais kan ik
de seinen schakelen als het sein op rood staat
dat betekend bij mij dat de trein geen spanning krijgt als ik de trein vrijgeef dan springt
het sein op groen gaat rijden en na verloop
van tijd valt een 2e relais af en komt op groen
na weer een zekere tijd op geel en dan weer
spanningsloos op rood.

ADV - Bumper Centrale
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Uit de oude doos.

Door Mark Scholten
Van een voormalig Ossenaar ontving ik een
mailtje met bijgaande foto van het oude station van Oss. De kaart is afgestempeld op 21
juli 1909 en is uitgegeven door “Berkers Verbunt”, een bekende uitgever van Ansichtkaarten in die tijd. De volgende dingen kan ik
hierbij opmerken.
De locomotief is van de stoomlocomotievenserie, specifiek uit de serie 500-504, in 1884
gebouwd door Machinefabriek “Breda”, voorheen Backer & Rueb te Breda. hetgeen is af
te leiden uit de hoge schoorsteen: die van
Breda hadden hoge schoorstenen in tegenstelling tot die van Hohenzollern A.G. für
Locomotivbau in Dusseldorf-Grafenburg, ook
uit 1884, de serie 505 – 516.
Het lijkt er op dat de trein speciaal voor het
maken van de foto tot net voor het perron tot
stilstand is gebracht door een vlag op het
perron, aan de linkerzijde van de trein.
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Zo’n vlag is een officieel seinbeeld, hetgeen
gevaar en stop betekent, tegenwoordig bekend als sein 512 van het Seinreglement als
bedoeld in artikel 6 van der Spooorwegwet.
De trein kwam uit de richting van ’sHertogenbosch. Dat e.e.a. in scène is gezet,
kan je ook afleiden aan de mensen op het perron, die allemaal veel belangstelling hebben
voor de fotograaf!
Links, achter de trein is een waterkolom
zichtbaar, bestemd voor het bunkeren van
water.
Op de adreszijde staat een stempeltje
“H.F.M. Hakbijl, Stationschef Oss”. Hakbijl
was, wat ik kon nagaan tenminste, stationschef van 1893 tot 1894. Tussen 1894 en 1924
kon ik niets meer terugvinden. Vervolgens
waren het:
C.J. Vos
C.L. Loffeld
A. de Geus
P.J. Kuijpers
W. Boerman
J. de Kiewit

2 mei 1924
1 mei 1929
juli 1934
september 1936
november 1943
juli 1957

2 april 1929
30 juni 1934
23 juli 1936
31 oktober 1943
30 november 1943
??????.

De Brug over de “Wissel”

Door Theo Kantelberg

Op het Duitse gedeelte moet vanaf de spiraal
een brug komen. Deze brug moet een dal
overspannen van ± 120cm. Dat is dus in werkelijkheid 105 mtr. Ik had al eerder
aangegeven dat ik deze brug wel wilde bouwen, mits het een vakwerkbrug
zou zijn. De OC had inmiddels besloten dat het een brug zou worden die
aan de volgende eisen moest voldoen:

Nadat de bestelling binnen was kon ik daadwerkelijk beginnen aan de bouw. Ik ben begonnen met het op lengte maken van de
hoofdliggers van zowel het boven als het onderwindverband. Deze hebben een lengte van
404 mm.

1. Het moest een vakwerkbrug zijn
met een hooggelegen rijvloer, enkelsporig.
2. Hij moet uit drie gedeelten bestaan.
3. De overspanningen komen te rusten op twee stenen pijlers.
4. Het gehele dal met overspanning
en al moet in zijn geheel uitneembaar zijn.

Met deze gegevens (van de vakwerkbrug) ben ik thuis aan de slag gegaan.
Ik ben begonnen met een tekening te
maken van de brug naar een voorbeeld van een overspanning in Duitsland.
Aan de hand van deze tekening heb ik
een voorbeeld gemaakt en deze meegenomen
naar de clubavond. De OC vond op zich wel dat
het was wat ze bedoelde maar vonden de
hoofdliggers te zwaar uitgevoerd. Dus ben ik
weer opnieuw aan de slag gegaan met het maken van een nieuwe tekening. De tekening
weer meegenomen en deze keer kwam hij wel
door de ballotagecommissie.
Met andere woorden, ik kon aan de slag. Eerst
heb ik een lijst gemaakt van de materialen
(Evergreen) die ik nodig had voor het vervaardigen van de brug. Deze lijst afgegeven
aan Frans en Jos zodat deze alles konden
gaan bestellen in Uden. Daarna heb ik een
tekening gemaakt op karton en deze op een
tekenplank geplakt.
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Om deze liggers recht te houden, nadat ze
gelijmd waren, heb ik ze met behulp van etalagespelden vast gezet op mijn tekenbord.

Dan begin ik de dwarsdragers op lengte te
maken.

reedschap van gemaakt. Dit gereedschap is te
gebruiken op plaat of strip van max. 0,5 mm.

Als ze exact dezelfde lengte hebben kunnen
ze ertussen gelijmd worden. Voor extra stevigheid lijm ik hoekprofiel van 1,5 mm in de Iprofielen.
Op deze foto is te zien dat de dwarsdragers,
de langsdragers en de stabiliteitsstrippen van
het onderwindverband erin gelijmd zijn. De
hoofdliggers aan de onderzijde van de brug
(onderwindverband) bestaan uit twee aan
elkaar gelijmde I-profielen. Dit is gedaan om
meer stijfheid te krijgen in de brug. Ook hier
geldt weer dat de dwarsdragers exact dezelfde maat moeten krijgen. Voor de kleine
onderdeeltjes heb ik diverse mallen en hulpstukjes gemaakt. In diverse verbindingsplaten
is er een klinknagel structuur te zien. Het
eigenlijke idee komt van Jos. Die had het over
een rader apparaat dat gebruikt werd om
mode-tekeningen over te brengen op papier.
Maar dat was iets te grof. Toen heb ik een
dun tandwieltje genomen en daarvan de tandjes scherp gemaakt. Dit heb ik aan Frans laten zien en die heeft er een mooi stukje geWisseltong juni ‘11 pagina 11

Het boven en onderwindverband en de
mal voor de portalen

Nadat het onder en bovenwindverband gereed
was ben ik begonnen met de portalen.
Hiervoor heb ik een mal gemaakt zodat het
portaal ook haaks in elkaar gelijmd kon worden.

Ook hier geld weer dat de verticale dragers
exact even lang moesten zijn. Toen dit gereed
was moesten de portalen op de onderliggers
gelijmd worden. Omdat deze constructie nogal problemen opleverde met de hechting,
moest ik iets bedenken om dat te voorkomen.
De oplossing is om hoekprofiel van 1,5 mm in
het I-profiel te lijmen.
Op de foto is te zien dat de portalen gemonteerd zijn. Het looppad heb ik er op gelijmd
en ik ben aan het verven geweest. Dat looppad
is echter een fout omdat ik er later achter
kwam, na montage van de twee delen, dat als
het gespoten zou worden, het moeilijk zou
zijn om dat looppad af te plakken. Maar ja, al
doende leert men.
Bij controle van de diverse verbindingen kwam
ik er ook achter dat er verschillende los lieten. Dus heb ik bij alle verbindingen extra
strippen en hoekprofielen in moeten lijmen.
Ook hier geldt, al doende leert men.
Toen het hele zaakje op elkaar gelijmd en
klaar is Kees. Alleen was dat niet zo eenvoudig. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Zie
het resultaat.
Nu moesten er nog twee loopbruggen gemaakt
worden. Daarvoor gebruikte ik I-profiel van
7,9 mm voor de dragers. Voor het hekwerk
had ik nodig strip van 1,5x0,5 mm. Daarin
moesten drie gaatjes geboord worden van 0,8
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mm om de railing van 0,64 mm doorheen te
voeren. Dat was monniken werk. In 150 stripjes drie gaatjes boren van 0,8 mm. Uiteindelijk is ook dat gelukt.
Het volgende karweitje was hoek-profiel van
1,5 mm en 1,5mm lang op het I-profiel lijmen.
Daar tegen aan de stripjes en dan het totaal
op de hoofdligger lijmen.

Ook dit vergt een vaste hand. Op de volgende
bladzijde zie je het resultaat.

Dit is het resultaat van vele weken noeste
arbeid. Nog twee te gaan. Op de open dag in
2011 heb ik mijn kunsten laten zien voor wat
betreft het bouwen van de bruggen. Nu (0103-2012) kan ik zeggen dat ze af zijn. Alhoewel dat dat niet helemaal waar is. Ze moeten
nog gespoten worden. Daarna moeten de houten loopplanken er nog op gemaakt worden.
Als dat gebeurt is moet het uitneembare gedeelte gemaakt worden.

Dan moet dat hele zaakje aangekleed worden,
stenen pijlers erop, brug erop en klaar is
kees. Alleen heb ik dan een vermoeden dat we
een paar donderdagavonden en een jaar verder zijn.
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Maar we zien wel. Wie dan leeft wie dan
zorgt. Nog een paar foto’s van de bouw van de
bruggen en jullie zijn weer helemaal in op de
hoogte.
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openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Praxis Oss
Frankenweg 61
5349 AP Oss
0412-690680
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De Pen

Door Jos van Pinxteren
Op een “zaterdag” lees je nog eens de Wisseltong door en kom je dat stukje van Aswin
Zondag tegen. Is die “Zondag” helemaal van
de treinpot gerukt om de pen aan mij door te
geven….!
Vanwege de inleverdatum moet je dan “maandag” meteen aan de slag om het op tijd bij de
redactie in te kunnen leveren, want “dinsdag”
is te laat!! Ik kreeg gelukkig wat meer tijd
dus woensdag hoorde ik dat het donderdag
ook nog kon worden ingeleverd. Maar op de
clubavond las ik op het publicatiebord dat
kopij voor de Tong pas op vrijdag ingeleverd
hoefde te zijn. (verkeerde datum op het publicatiebord…………) Zo mooi een weekje uitstel
versierd!, want het was weer zaterdag…………
en op zaterdag las ik de Wisseltong
Het is een record dat ik nu pas eens een “pen”
stukje mag schrijven,……. maar een record is
er om te breken, want ik denk dat ik de pen
weer terug geef aan Aswin……….want als je
hem op de kermis zet dan………………..is er nog
genoeg te schrijven over verlichting met smd
ledjes en draaiwerk attributen. Dat een wissellid tweemaal een pen stukje binnen een
jaar mag schrijven is ook een ……………..record.
Aswin succes ermee!!
Ben je al zo lang lid van de vereniging wat
moet ik nu nog vertellen wat veel leden van
mij nog niet weten. Dus maar weer eens terug
in de archieven gedoken…………..hoe is het ooit
allemaal begonnen met deze fantastische
treinenhobby.
Eigenlijk wilde ik van kinds af aan machinist
worden………..dus de treinen waren al vroeg in
beeld. Op mijn 10e verjaardag had ik dan eindelijk een Fleischmann baan gekregen van
mijn ouders. Een vaste opstelling op mijn
slaapkamer in Ouderkerk aan de Amstel.
Veel gespeeld en gescheurd op de baan met
elektrisch bediende wissels en twee metalen
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diesellocs die allebei nog leven……. maar veel
hebben geleden.
Nadat we in 1971 naar Oss zijn verhuisd naar
Troelstrastraat 36 en later op nummer 6 heb
ik daar twee banen gebouwd op zolder waar
het modelbouwwerk steeds meer inhoud begon te krijgen.
In 1977 ben ik lid geworden van modelbouwvereniging de Wissel en ben ik direct in het
bestuur gekomen. Dit ging als zoiets van, ja
we hebben nog een bestuurslid nodig ……………
dan doe ik dat wel. Inmiddels leerde ik Irma
kennen en heb ik daar ook Arno toen zo gek
gekregen dat hij, weliswaar wat later, ook lid
werd, want hij had ook wel interesse in modeltreinen.
In 1975 zijn we verhuisd naar Berghem waar
mijn ouders een boerderij kochten. Veel verbouwd maar op gegeven moment was er op “de
deel” in het achterste gedeelte van de boerderij wel plaats voor een modelbaan.
Het ontwerp kwam uit het boek: Model and
Miniature Railways van Patrick B. Whitehouse
and John Adams. Het was een ontwerp van:
the North Devenshire Railway.

Dit plan heb ik vereenvoudigd en gewijzigd
naar de maten die haalbaar waren en zelf
uitgetekend en ben toen begonnen met bouwen.
Ook deze is niet af gekomen. Want in 1981
zijn we getrouwd en hebben we eerst drie
jaar op een flat gewoond aan de van Veldekestraat 228. Geen ruimte alleen een testbaantje maar wel treinen blijven kopen want
de verzameling moest natuurlijk groter worden.
Daarna in 1981 zijn we verhuisd naar Megen.
Ik had al iets met zolders maar deze ruimte
was natuurlijk fantastisch om wederom aan
een baan te gaan beginnen. Daarom heb ik ook
dit huis gekocht vanwege de zolder………….!!

Nadat we eerst met de familie Keurentjes de
boel hadden verbouwd kon ik na 5 jaar toch
eindelijk beginnen, want het treinenbloed
begon wel te kriebelen als je zo’n lange tijd
niets aan de treinen kon doen in de vorm van
een modelbaan.
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Het ontwerp is geheel naar eigen idee en is
uitgetekend in lagen, omdat ik nogal wat hoogte verschil wilde hebben in mijn baan.

Het thema is een groot DB “Hauptbahnhof”
met daarbij een groot Stoom, Diesel en E-lok
depot. Daaromheen een aan een
gesloten spoorbaan met links
en rechts spoorwegverkeer
over diverse niveaus van de
baan. De sporen winnen hoogte
of dalen in twee grote spiralen
met daarbij nog een wat kleinere spiraal die een uitbreiding
geeft naar hoger gelegen doorgaand DB “Bahnhof” die het
andere gedeelte van de stad
bedient.
Om diverse baangedeeltes met elkaar te verbinden zijn er een drietal bruggen ingepland
die elk uitneembaar zijn om te kunnen werken
aan de baan in een zgn. loopgedeelte in de
baan. Daarnaast zijn diverse mangaten opgenomen in de baan om de bereikbaarheid overal
te kunnen garanderen.
Gezien mijn interesse is het uiteraard een
Duitse baan met tijdperk I-II-III. Dit wordt
natuurlijk bepaald door het rollend materieel
en de scenery bouwwerken uit die tijd.
Bij de beide Duitse stations zijn de steden en
bebouwing vooral opgezet met Duitse vakwerkhuizen. Veel muurwerk en arcade werk
worden zelf gegoten met modelbouw en por-

seleingips en als bouwwerk in de baan ingemeten en ingebouwd.

geen held ben op het gebied van besturingstechniek.
De bedieningstableaus heb ik zelf ontworpen
met daarop het sporenplan van de gehele baan
met daarnaast een tableau voor het DB
hoofdstation, het doorgaand DB station en
het lokverzorgingsdepot.
Daar komen de knopjes en regel schuiven met
signalering op voor de verlichting, seinen,
wissels en stopstukken.

Diverse onderwerpen en thema’s die een plek
moeten krijgen in de baan worden als zetstuk
voorbereid en uitgewerkt. Dit zijn vaak ideeen die ik ooit in de werkelijkheid heb gezien
of als scenery voorbeeld heb bewerkt en namaak.
Op deze manier krijgt de baan zijn invulling
waarbij het maken van deze scenery stukken
het leukste werk is, als het gaat over modelbouw. Het rijden op de baan is ook leuk maar
komt voor mij duidelijk op een 2e plaats.
Het rijden op de baan is zoals gezegd een
aangesloten stuk spoortraject waarbij het
gemiddeld een minuut of 10 duurt voordat de
trein zijn hele ronde heeft gereden. De treinen rijden in feite van station naar station
maar daarnaast zijn vele andere opties mogelijk om een ander spoortraject te kunnen kiezen en rijden. Dit is bewust gedaan omdat ik
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De modelbaan met daarnaast de treinverzameling is een werkplek die een idee geeft van
een klein treinmuseum waar het goed vertoeven is en waar je de dagelijkse sleur prima
kunt vergeten om lekker met de modelbouwhobby bezig te kunnen zijn op welke manier
dan ook.
Het is echt een geheel andere Duitse “modelbouwwereld”.
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Postrijtuigen in Nederland

Door Adri Ruitenberg

In dit artikel wil ik graag een beschrijving
geven van enkele postrijtuigen welke in Nederland zijn geweest, het betreft de stalen
rijtuigen van het type P 7011-7029, later P
7901-7903.

Een korte geschiedenis
In 1929 kreeg de PTT stalen postrijtuigen,
bedoeld voor de internatinale dienst Hoek van
Holland - Frankfurt en Keulen - Rotterdam Brussel.
De rijtuigen werden gebouwd naar het type
‘Hecht’ van de Deutsche Reichsbahn.
Alleen de koppen werden gemaakt zoals bij de
ovalenramenrijtuigen en voorzien van Hongaarse vouwbalgen. De bouw was in handen van
HAWA in Hannover.
In de oorlog werden de rijtuigen gedwongen
aan de Duitse bezetter verkocht, na de oorlog
kwamen er 3 terug en werden hernummerd als
P7901 t/m P7903. De kleuren varieerden van
turquoise tot NS groen tot NS blauw in de
laatste dienstjaren. In 1967 werden ze alle 3
gesloopt door Koek in Mijdrecht.

Het model
Om een goed gelijkend model te verkrijgen
was ik aangewezen op zelf(om)bouw omdat er
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in de handel geen verkrijgbaar was. Dus in
Houten voor weinig een Roco hecht gevonden
waarvan de spits toelopende koppen recht
moesten worden gemaakt.

Begonnen werd met de koppen achter de balkondeuren af te zagen, de korte delen aan de
binnenkant insnijden en rechtbuigen, opvullen
met plamuur en met behulp van een op maat
gemaakte steunplaat in de juiste positie fixeren.

De raampartij aan de kopse kant moest worden gewijzigd, dit heb ik met styreen gedaan.

Het eindresultaat is een mooi Nederlands
postrijtuig op de baan.
Een uitgebreide beschrijving van deze rijtuigen is te vinden in het Spoorwegjournaal nr
133 van mei/juni 2003.

Het dak heb ik aangepast met een stukje van
een oud rijtuig, daarna schuren en plamuren in
de primer, in de gewenste kleur spuiten en
afwerken met belettering, postborden en
vouwbalgen.
Achter een 3900.
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Ombouw van een koelwagen

Door Martin Lankreijer

Een koelwagon van de Colorado & Southern is, in
verband met een reorganisatie verkocht aan de
Durango & Rio
Grande
Western.
Dit had tot
gevolg dat deze
van een nieuwe
naam voorzien
moest worden en omgenummerd moest worden.
Tegelijk kon er natuurlijk groot onderhoud gedaan
worden.
Dat betekend compleet strippen!
Draaistellen, koppelingen, oude verflagen en tekst
eraf.
De verf lost snel op
door middel van auto
remolie, zonder dat
de styreen aangetast wordt. (*) Maar
!! toch altijd een
proefstukje maken op een uit het zicht zijnde
plaats.
De restjes met een zeer fijn mesje, een vergrootglas en een portie geduld verwijderen. Nu
zijn de opruim werkzaamheden bijna klaar.
Op
het
laatst,
met behulp van
een oude
en zachte
tandenborstel en een beetje tandpasta, de laatste vergrestjes verwijderen.
En schoon is uw
kunstgebit, uhhh
Wagon.
Nu schoonmaken
met een zacht
sopje en afplakken.
Let op: GEEN gewone afplakband gebruiken, maar
speciale modelbouw tape.
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Dan het geheel in
een paar lagen van
een nieuw verfje
voorzien. Denk er
aan, steeds een
dunne laag opbrengen,
maak
NOOIT de fout
de verf in een keer dekkend te maken, want dan
begint het verhaal van voren af aan. Dus: 4-5
dunne lagen opbrengen.
Als de verf geheel gedroogd is, kunnen de nieuwe
bedrijfsgegevens er op.
De kleur verschillen in het gele vlak rond de belettering zal verdwijnen na het opbrengen van
een matte lak.
Let op: lang niet alle lak is echt mat ondanks wat
er op het potje staat!! een kleine test met de
jouw beschikbare lak is een absolute noodzaak. De
Lak MOET na het drogen mat zijn.
Rest natuurlijk
nog het spuiten
van de draaistellen en wielen,
voor de wielen
heb ik snel even
een
mal
gemaakt.

Daarna nog een algehele controle van de rijeigenschappen, koppeling functie en hoogte en dan kan
hij aan de nieuwe eigenaar overgedragen worden.
Hier is hij gespot tijdens vertrek van Pine City
naar zijn nieuwe baas.

Dit lijkt een hele operatie, maar ik ben er circa 6
uur mee bezig geweest, wacht uren voor het drogen niet meegeteld.
Het is hoofdzakelijk gewoon durven.
Voor meer gedetailleerde uitleg betreffende de
gebruikte technieken sta ik geheel tot uwer beschikking.
(*) voor dit werk heb je maar 3-5 cc remolie nodig
en je kan er lang mee doen.

Zomaar wat tips
Door Martin Lankreijer
Onlangs vond ik in de bib het volgende boek: “Sporen van voorspoed”, met als sub titel: “Het enige
spoorboek, ook voor niet reizigers.” ISBN 97890-5345-438-1
Een boek met schitterende foto’s en de visie van
de spoor bedrijven en reizigers. Een aan te raden
kijk en leesboek.

Op een van mijn reizen kwam ik de volgende interessante ideeën tegen. Le Jardintrain. Dit is een
leuke tuin baan, en de moeite waard als je toch in
de buurt bent.
Adres:182 Chemin neuf
84210 Saint Didier
Dat is in de buurt van Carpentras in Frankrijk.

Zie de the website: www.lejarditrain.com. Via de
vlag kun je alles overschakelen naar het Engels.
Le Train des Alpilles. www.letraindesalpilles.fr
Een 1:1 schaal trein op een histories lijntje.
Leuke omgeving, ook meer gegevens op het net,
echter alleen in het Frans.
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ADV - Eye Wish
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Spoorwerk in Oss – deel 3

Door Frank Vermeulen

De winter is voorbij, de koude weg, dus weer
op naar buiten. Ondanks alle vorst, sneeuw
e.d. is er toch flink doorgewerkt aan de
N329. Behalve bij de “spoortunnel” zijn ook
op andere plaatsen werkzaamheden gestart
voor het maken van tunnelbakken. Alles bij
elkaar verkeersellende van Paalgraven tot aan
De Elzenburg.

We beperken ons weer even tot de tunnel
onder het spoor . In de vorige aflevering waren we gebleven bij het heien en uitgraven.
Nadat de damwanden geplaatst zijn om de
ligging van het spoor goed in stand te houden
is aan de zuidzijde een gat uitgegraven waarin
de tunnelbak gebouwd word. Ook voor de weg
en de zijwanden wordt gewapend beton gebruikt. De vloer van de tunnelbak is op zijn
dikste punt wel 1 meter dik. De afgelopen
maanden is er dus heel wat betonijzer gevlochten en beton gestort. Bijgaande foto’s
geven daar een beeld van.
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Maar nu ligt de tunnelbak naast de rails, maar
hij moet er onder. Hij moet dus een stukje
worden opgeschoven. Om precies te zijn 17
meter. Dit gebeurt (als jullie dit lezen is het
al gebeurd) in het weekend van 14 en 15 april.
Het spoor gaat dan 52 uur buitendienst voor
deze operatie, Prorail verwacht hiervoor zoveel belangstelling dat er zelfd een tribune
voor gebouwd is. Zo kan iedereen op een veilige manier meekijken.

Hier wil ik het voor deze keer bij laten want
uw reporter gaat zich op het grote weekend
voorbereiden zodat u in de volgende wisseltong een uitgebreid verslag kunt lezen.

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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