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Tja, daar zit je dan, aan de vooravond van de (astronomische) zomer. Een zomer die nog niet zo wil wakker worden.
Gelukkig niet, want stel dat de temperatuur zo warm was dat
de pareltjes van je hoofd rollen? Dat die dan op het papier
van deze Tong vallen, een Tong met weer een heleboel mooie
foto’s!
Wij, van de redactie nemen het er even van, de volgende
Tong komt weer in het najaar. We gaan er maar vanuit dat
we het tegen die tijd heel druk hebben met het lezen van al
die vakantieverhalen.
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke tijd in de komende
zomermaanden. Rust goed uit, zodat we na de vakantie er
weer lekker tegenaan kunnen. We beginnen immers weer
goed met de rommelmarkt. In oktober het feestje van het 7e
lustrum en in november de open dag.
En ook deze maand mogen we een nieuwe adverteerder welkom heten in ons clubblad. Het is de ING, onze huisbank.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Afgelopen maanden is ogenschijnlijk niet zoveel gebeurt, maar niets is minder waar.
Op de clubbaan aan de "Duitse zijde" wordt
door een consortium van techneuten aan een
groot emplacement gewerkt. Met gierende
wielen door de bocht op het emplacement af,
het station licht in een lange parabool, maar
let op, dit is moeilijker dan een recht stuk.
De station overkapping en het station zelf aan
de "Nederlandse" zijde begint meer en meer
vorm te krijgen.
Verder hebben wij een helaas, door een technisch probleem, wat verkorte 2e presentatie
van "Ontrax" gehad. Adri liet nog even zien
hoe hij zijn Nederlandse treinstel ombouwde
en op de rails zette.
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Natuurlijk is er op andere fronten ook weer
veel gedaan, al valt dat niet altijd op.
Rest mij u er aan te herinneren dat de vakantie periode er aan komt. Dit is een uitgelezen
() periode om een mooi stukje over jouw
spoorse vakantie belevenissen te schrijven
voor de Tong.
Adri is al weer begonnen om de open dag te
activeren, dit maal zal er meer aandacht geschonken worden aan ledenwerving.
Daarvoor is dan de jaarlijkse rommelmarkt.
En.....het jubileum, zie elders in dit blad.
Martin Caboose.
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Het lustrum

Door de Lustrumcommissie
Beste mensen.

De datum van de jubileum reis nadert.
Een aantal noodzakelijke dingen moeten echter wel even onder de aandacht gebracht worden.
1. Uw betaling dient voor 31 Augustus op de rekening van de club te staan(*). Rekening nr:
2797101 ten name van MBV De Wissel met vermelding Lustrum. Voor de leden die een dag
deel meegaan volgt nadere informatie.
2. Uw foto en of filmcamera dient een lege geheugencard te hebben of neem een reserve
card mee.
3. Uw foto en of film camera dient een volle accu of batterij te hebben of neem een reserve
batterij mee.
4. U dient u goede humeur mee te nemen.
5. U dient een warme jas mee te nemen, het is tenslotte oktober!
6. U dient reserve kapitaal mee te nemen c.q. beschikbaar te hebben voor souvenirs.
Verdere wetenswaardigheden:
1. Onderweg in de bus bent u verzekerd via de vervoerder, voor de rest moet u zelf zorgen
indien nodig. Maar iedereen is verplicht verzekerd, toch? De vereniging is hier niet verantwoordelijk voor.
2. Het opstap / verzamel punt wordt ter zijner tijd medegedeeld, maar is wel in Oss
3. De bestemming(en) zijn/blijven voorlopig geheim.
4. U hoeft geen brood voor onderweg mee te nemen.
5. Als er nog iemand is die de club vlag gevonden heeft, horen wij dat graag.
Verdere inlichtingen en opmerkingen graag bij de organisatie droppen.
Wij willen u er op attent maken dat bepaalde vragen niet beantwoordt zullen worden, zulks ter
beoordelen van de organisatie.

Gert van Dam,
Martin Lankreijer.

(*) Mocht dit op een of andere manier niet lukken, neem dan even contact op met de organisatie.
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De Halve Zolenlijn

Door Lambert van de Venne

Lambert heeft het volgende artikel gelezen in ´Met
Pensioen´, het blad van de Bond van Gepensioneerden.
(maar je kunt het ook lezen op internet: <
http://www.alexdenouden.nl/02/02c.htm>)

Voorgeschiedenis van de Halve Zolenlijn.
De plannen voor een spoorweg van Lage Zwaluwe
naar ´s-Hertogenbosch werden voor het eerst
geopperd in 1870; er werd echter geen concessie
op verleend. Vij jaar later dienden enkele kamerleden een initiatiefwetsvoorstel in, behelzende de
aanleg van een twaalftal nieuwe Staatsspoorlijnen,
waaronder Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch. Dit voorstel werd in grofweg gehalveerde vorm door de
Minister overgenomen. In zijn plan kwam helaas
de lijn Zwaluwe – Bosch niet meer voor, maar na
aandrang uit de kamer werd deze alsnog aan het
Ministerieel wetsvoorstel toegevoegd. De wet
werd aangenomen in 1875.
Over het tracé is vijf jaar lang geruzied. Per
amendement was in de wet van 1875 al vastgelegd
dat de spoorlijn door de Langstraat zou gaan lopen. Het Ministerie van Oorlog bleek echter een
noordelijker gelegen tracé te prefereren, langs
de vesting Heusden. Na oeverloze discussies werd
deze wens uit kostenoverwegingen uiteindelijk
niet gehonoreerd. Al met al kon het werk aan de
spoorlijn door de Langstraat effectief pas in
augustus 1880 beginnen. De lijn is in drie fasen
van west naar oost aangelegd:
Opzet van de Halve Zolenlijn.
De hele Halve Zolenlijn werd enkelsporig uitgevoerd. Men gokte echter wel op een voorspoedige
groei en besloot daarom alvast het spoorbed en
de pijlers en landhoofden van de vaste bruggen op
dubbelspoor te bouwen. De welijzeren brugoverspanningen werden daarentegen enkelsporig gehouden. Zo zou na aangetoonde behoefte de hele
lijn eenvoudig op dubbelspoor kunnen worden omgebouwd door het enkele toevoegen van een
tweede serie vaste overspanningen. Daar is het
overigens nooit van gekomen.
Weinig intensieve exploitatie.
Fase 1 van de Halve Zolenlijn werd per 1 november
1886 in exploitatie genomen door de Mij tot ExWisseltong juni ‘11 pagina 6

ploitatie van Staatsspoorwegen. Tussen 1886 en
1890 werd op de (nog niet complete) lijn een lokaalspoordienst gereden, met een maximum snelheid van 30 km/u. Per dag gingen er in beide richtingen vijf personentreinen en één goederentrein
van wisselende lengte, afhankelijk van het vrachtaanbod. Na 1890, toen de aansluiting van de lijn op
's-Hertogenbosch (provisorisch) voltooid was,
stapte men over op normale dienst, aanvankelijk
met 5, later 6 treinen in beide richtingen per dag.
Van 1890 tot 1893 werd het vervoer van Ruhrkolen naar Rotterdam via Zevenaar – Arnhem – Nijmegen - ’s-Hertogenbosch - Lage Zwaluwe geleid,
met andere woorden, over de Halve Zolenlijn. Dit
waren vrij zware treinen, die ook 's nachts reden.
Al in 1893 verviel deze dienst weer; vanaf dat
moment reden de kolentreinen via Venlo en Breda.
Het intensief kolenvervoer op de Halve Zolenlijn
zou nog eenmaal (voor korte tijd) terugkeren.

Foto uit 1893, genomen vanaf het westelijk landhoofd.

Donge-overbrugging bij Geertruidenberg
In tegenstelling tot de vaste bruggen werd de
draaibrug over de Donge bij Geertruidenberg al
wél direct bij de bouw tweesporig gemaakt. Een
eventuele latere spoorverdubbeling zou immers
complete vervanging van de draaibrug betekend
hebben. Voorlopig werd alleen het zuidelijk spoor
gebruikt. De Donge-spoorbrug omvatte naast deze
(dubbelsporige) draaibrug nog twee (enkelsporige)
vaste aanbruggen aan de westzijde van de draaibrug. Pijlers en landhoofden van alle drie de bruggen werden ontworpen voor dubbel spoor. De
draaibrug is 34,8 m lang; de doorvaart aan beide
zijden bedraagt 12 m in de dag. De beide aanbruggen zijn 30,9 m lang tussen de eindverticalen,
de dagmaat van de doorvaarten is 29 m en de
onderrand van de bruggen ligt op niet meer dan
3,3 m + A.P.
Voor het spoorwegpersoneel werd juist ten
noordoosten van de draaibrug een houten keet

neergezet. Bij opengedraaide brug konden de
brugwachters schuilen in een houten hokje dat
bovenop het zuidelijk uiteinde van het remmingswerk van de draaibrug was geplaatst. Voor de
brugwachters was verder even ten oosten van de
bruggen een dubbele woning gebouwd (post 14).
Pal ten noorden van de spoorbrug werd gelijk een
brug voor tram- en gewoon verkeer geprojecteerd.
De tram in kwestie was de stoomtram Geertruidenberg - Oosterhout - Breda van de Zuider
Stoomtramweg Maatschappij. De spoorbrug en de
verkeersbrug lagen 21,4 m hart op hart uit elkaar.
De tram- en verkeersbrug had aan de westelijke
zijde net als de spoorbrug twee vaste overspanningen, elk met een doorvaartwijdte van 30,5 m in
de dag; hun onderranden lagen (vanzelfsprekend)
op 3,3 m + A.P. Ter plaatse van de westelijke
doorvaart van de spoorbrug lag in de verkeersbrug een rolbrug met een doorvaartwijdte van
(vanzelfsprekend) 12 m in de dag. Ter plaatse van
de oostelijke doorvaart van de spoorbrug tenslotte telde de verkeersbrug een vaste overspanning
met een wijdte in de dag van 17 m. De onderrand
hiervan lag (vanzelfsprekend) weer op 3,3 m + A.P.
Voor de zeilvaart met staande mast was dus alleen
de westelijke doorvaart (bij geopende bruggen)
vrij.
Voor de brugwachters van de verkeersbrug was
aan de zuidoostzij van de rolbrug een houten
schuilkeet geplaatst. Op het noordoostelijk landhoofd werd een dubbele brugwachterwoning opgetrokken.
Bestekken en aanbestedingen
De onderbouw van de spoorbrug en de verkeersbrug werd in 1882 in een enkel Bestek aanbesteed
(No. 861, Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, Dienst 1882-84). De raming van de
kosten bedroeg f 307.500,-. Op dit moment is nog
niet bekend aan wie de onderbouw gegund werd.
De bovenbouw van de spoorbrug en de verkeersbrug werd eind 1884 eveneens in een enkel Bestek
aanbesteed (No. 927, Ministerie van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, Dienst 1885-87). De raming
bedroeg f 156.000,-. De opdracht werd gegund
aan de Firma Kloos (Kinderdijk).
De bouw
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Alvorens men werkelijk aan de onderbouw kon
beginnen, moest eerst een deel van de Bergse
vestingwerken worden geslecht. Ook moest het
Noordergat een stukje naar het zuiden worden
verlegd. Het oude Noordergat werd gedempt met
vestingpuin. Een kort stukje bleef open, dat werd
bestemd tot Spoorweghaven. Medio 1882 begon
het heien voor de onderbouw van de brug. Na
voltooiing van de onderbouw startte in 1885 het
werk aan de bovenbouw. De montage verliep voorspoedig zodat de spoordraaibrug al op 18 oktober
1886 beproefd kon worden.
De beproeving van de spoorbrug
De proefbelasting van de draaibrug werd gevormd
door twee treinen van elk drie locomotieven, eentje op het zuidelijk spoor, de andere op het noordelijk spoor. De locomotieven waren van de latere
NS-serie 900 sneltreinlocs en de dito serie 2900
goederenlocs. In de normale (enkelsporige) exploitatie zouden de treinen enkel over het zuidelijke spoor van de draaibrug rijden. Om de voor de
beproeving benodigde locomotieven op het noordelijk spoor van de draaibrug te kunnen rijden,
had men ten oosten van de brug een tijdelijk
spoor gelegd, met wissel naar het (zuidelijke)
hoofdspoor. De beproeving vergde drie uur. Men
mat de doorbuiging bij de proefbelasting, zowel
stilstaand als rijdend. Hij bleek maximaal 11 mm
te zijn, ruim onder de berekende toelaatbare
doorbuiging van 15 mm.
De bruggen in gebruik
De Donge-spoorbruggen werden per 1 november
1886 in gebruik genomen door de Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Zoals al gezegd werd
uitsluitend het zuidelijk spoor van de draaibrug
gebruikt. We zien dat heel fraai in onderstaande
foto.

De Donge-bruggen in 1929 (foto J.Veen)

De oorlogsjaren
Bij de Duitse inval in 1940 bleven de Dongespoorbrug en verkeersbrug bij Geertruidenberg
beide onbeschadigd. Eind oktober 1944 echter,
bij de terugtrekking van de Duitse troepen, werden beide opgeblazen. Herstel liet enige tijd op
zich wachten. Het traject Geertruidenberg - 'sHertogenbosch was niet relevant voor de bevrijdingsinspanning en het kreeg dus geen prioriteit
toegekend.
Naoorlogs herstel en gebruik van de Dongespoorbrug
In september 1945, bijna een jaar na de bevrijding van Geertruidenberg, begon men aan het
herstel van de spoorbrug. Een jaar later was dat
werk voltooid en kwam het traject Lage Zwaluwe Vlijmen weer in gebruik. In den beginne reden er
alleen goederentreinen. Pas in oktober 1947 werd
ook de passagiersdienst hervat, met vier treinen
per dag. Dit heeft echter niet lang mogen duren.
Medio 1950 al werd het passagiersvervoer definitief gestaakt. Het goederenvervoer werd nog wél
voortgezet, maar de NS was er al kort voor de
Tweede Wereldoorlog mee begonnen het goederenvervoer in twee strikt gescheiden gedeelten te
splitsen, namelijk aan de westkant, Lage Zwaluwe
- Geertruidenberg en aan de oostkant, Raamsdonk
- 's-Hertogenbosch. De spoordraaibrug over de
Donge werd dus vanaf 1950 niet meer bediend en
stond voortaan altijd open voor de vaart. Dat
spaarde de brugwachters uit. Met andere woorden: de spoordraaibrug werd al in 1950 effectief
buiten gebruik gesteld. Op twee minieme uitzonderingen per jaar na: de jaarlijkse sproeitrein
reed nog wel over de brug en ook de jaarlijkse
inspectietrein van de Directie van de NS.
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In oktober 1972 werd de (open-staande)
spoordraaibrug door een 1300-tons binnenvaartschip (de "Gijsbert") aangevaren en ontzet. De
waterstand op de Donge was op dat moment exceptioneel laag; het schip was vol beladen met
erts en stak diep genoeg om de voet van de draaipijler te raken en daarop vast te lopen. Het kostte de nodige moeite om het schip weer los te
krijgen. De spoordraaibrug is na deze aanvaring
niet gerepareerd. Gezien het uiterst geringe aantal berijdingen (2 per jaar) achtte men dat niet
meer nodig of zinvol. Vermoedelijk kort na dit
incident, doch in ieder geval tussen 1963 en 1979,
is de oostelijke van de twee aanbruggen van de
spoorbrug verwijderd. De oude verkeersbrug was
al in 1963 vervangen door een op 7 meter + N .A.P.
liggende vaste brug. De verwijdering van de
spoor-aanbrug creëerde dus een tweede, veel
bredere! doorvaart, die geschikt was voor schepen tot 7 meter + N.A.P. in plaats van 3,3 meter.
Het is (nog?) niet achterhaald waarheen de weggenomen brug is weggevoerd.
Naoorlogs herstel en vervanging van de Dongeverkeersbrug
Van 1945 tot 1946 lag er een houten noodbrugje
voor voetgangers over de kapotte verkeersbrug.
In september 1945 begon men aan het definitief
herstel van de verkeersbrug en een jaar later kon
ook deze voor het verkeer worden geopend. De
capaciteit bleek voor het toenemende naoorlogse
verkeer al spoedig ontoereikend. Er moest daarom
een nieuwe brug komen op dezelfde plaats gelegen, een hoger liggende vaste betonnen brug met
een beweegbaar basculedeel, met uiteraard langere opritten. Tijdens de afbraak van de oude brug
uit 1886 en de bouw van de nieuwe, gebruikte het
verkeer een (laagliggende) Baileybrug met een
hefgedeelte voor de vaart. De tijdelijke brug
werd in 1957 gelegd en in 1963 kon hij na de opening van de nieuwe verkeersbrug weer worden
opgeruimd.

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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Bouw RegtDam. deel 3

Door Gert van Dam

Met de bouw van de lichtseinen heb ik besloten om daarmee te wachten tot ik veel scenery gemaakt heb. Daar heb ik de volgende
reden voor : ik wil eerst veel scenery maken
die ik kan verwijderen; bijvoorbeeld een serie
huisjes op een plaat mdf maken die niet groter is als 50x60cm. Het voordeel hiervan is
dat je erg gedetailleerd kunt werken zonder
op een modelbaan te moeten klimmen.
Pas als ik met die huisjes klaar ben en er niet
meer bij hoef te zijn kan ik aan de seinen
beginnen. De seinen ga ik op een stekkertje
maken zodat het sein makkelijk te verwijderen is als ik dan toch op een tafel bezig moet
zijn. Dit vereist toch wel dat ik de juiste
planning maak.

ben ik redelijk bekent in Nederland beneden
de lijn Haarlem, Amsterdam, Zwolle en Enschede daarboven wat minder. Ik heb in al die
tijd (32 jaar) goed om me heen kunnen kijken
en veel erg veel inspiratie gekregen om een
leuke modelbaan te (gaan) maken.
Mijn archief is dus behoorlijk gevuld geraakt
met veel foto’s. Allereerst heb ik na jaren
eerst met de opbouw van mijn baan bezig
geweest te zijn nu de huisjes weer tevoorschijn gehaald die ik al gemaakt had, een deel
is plastic en de rest is van 2mm triplex beplakt oa met steentjes papier te weten kleurenkopieën.

foto 1

Achtergrondhuisjes daar ben ik momenteel
mee bezig. Van twee plastic foto 1,4,5 Amsterdamse pakhuizen heb ik 4 gevels gemaakt
en die helemaal aangepast.

foto 2

foto 7

Enige tijd terug ben ik dan ook weer begonnen
met het maken van huisjes naar eigen idee
t.w. huisjes die op Amsterdamse huizen lijken,
niet alleen foto 2,7 Amsterdamse huisjes
maak ik na ook uit Leiden, Delft, Dordrecht,
Den Bosch en uit Oss gaat de bedoeling worden. Als oud Amsterdammer zou het logisch
zijn om alleen maar geveltjes uit Amsterdam
te maken maar dat is bij mij niet zo.
Ook andere steden vind ik erg mooi. Door het
werk wat ik gedaan heb als service technicus
Wisseltong juni ‘11 pagina 10

foto 4

foto 5

Deze achtergrondhuisjes zijn/worden 2cm
diep en tegen de achtergrond foto 9 aangezet
compleet met licht. De aanpassing bestaat uit
het verbeteren van oa Faller bouwpakketten
met styreen. Een van de geveltjes had ik op
de jaarlijkse veiling gekocht in dit geval van
Piko. Faller heeft blijkbaar ooit een keer de
stempels van Piko overgenomen en er wat aan
veranderd en dit kwam mij weer goed uit om
er een 4 dubbele gevel van te maken. Ik gebruik voor het licht witte leds een stel in
serie op 24V die ik geel schilder wat een mooi
effect geeft, naar mijn smaak mooier dan
gele leds. De huisjes die ik bouw zijn naar
voorbeeld van.

foto 9

Ik wil ze erg precies bouwen maar naar eigen
inzicht. De bouwwijze die ik toepas is eigenlijk hetzelfde als styreen, ik maak eerst een
schets van wat ik wil bouwen foto 3,6 dan ga
ik aan de hand van foto’s, en een Preiserfiguurtje de maten bepalen dan volgt een bouwschets op maat die ik dan overzet naar triplex. Dan het huisje uitsnijden, de ramen en
deuren uitsnijden, raamkozijnen maken, beschilderen en met steentjespapier (kleurenkopie) het geveltje beplakken. Tot nu toe
volstaat dit als achtergrondmodel maar ik heb
nu ook de smaak te pakken gekregen om de
huisjes helemaal van styreen te bouwen.
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foto 3

foto 6

Dit hoef ik vind ik niet uit te leggen omdat er
diverse clubleden zijn die daar prachtige dingen mee doen. Het is een erg dankbaar materiaal en je moet er mee leren werken om tot
mooie resultaten te kunnen komen. Met de
achtergrond huisjes begin ik nu aardig foto 8
op te schieten ik ben nu ongeveer op de helft
van wat ik wil maken, als dit achter de rug is
kan ik aan een gracht beginnen + een trambaan maar zover ben ik nog niet. Ik ben nu
volop bezig om de techniek met styreen te
werken goed onder de knie te krijgen zodat
als ik ga beginnen aan huisjes als volmodel die
er mooi kunnen gaan uitzien. Huisjes schilderen is ook weer erg leuk om te doen, na
jaren met Revel, Humbrol en latex verf van
de Kwast ben ik nu met het merk Vallejo bezig, dit bevalt mij uitstekend. Het smeert erg
goed uit deze verf en heeft mooie erreg
mooie kleuren, aardkleuren noemen ze dat, je
huisjes zien er realistisch uit, mengt goed
onderling. Ter zijner tijd zullen jullie de resultaten hiervan ongetwijfeld in de Wisseltong zien.

foto 8

ADV - Bumper Centrale
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Uit de oude doos.

Door Mark Scholten
Van de oud-Ossenaar, Hans Veltman, kreeg ik
wederom een afdruk van een oude ansichtkaart. Deze kaart toont “Villa Susanna” aan de
toenmalige Stationsstraat te Oss. Niets met
treinen te maken, ik geef het toe, maar omdat
de werkgroep “Station Oss 1977” deze villa in
de schaal 1 : 87 subliem heeft nagebouwd,
stuur ik deze opname toch even in.
Omstreeks 1900 is deze villa gebouwd en
kreeg het perceel nummer 42 mee. De prachtige villa, ruim achter de rooilijn gebouwd,
werd gebouwd in opdracht van Jacob Hartog,
lid van de bekende exportslachterij-familie.
De architect was A. Maas. De villa werd vernoemd naar de vrouw van Jaco Hartog, Susanna Henriëtte Elias. De familie verliet de villa
in 1906.

Dat de villa toen te koop stond blijkt uit de
geschreven tekst op de voorkant van de
kaart: de geadresseerde wordt vooral uitgenodigd om snel te komen kijken want het pand
staat dan nog te koop
In de jaren ’70 werd de villa genaamd “Dagverblijf De Hulst” Nu is het als kantoorpand
van bouwbedrijf De Reus in gebruik en staat
het te koop, cq te huur.
De kaart is van de vermaarde uitgever
J.H.Bolsius-Laamers en is kennelijk vóór 1902
uitgegeven omdat Oss toen nog als Osch werd
gespeld.
De villa kent tot op de dag van vandaag nog
vele details. Bekijk het eens even op je gemak, zou ik zeggen en vergelijk de details met
die op de spoorbaan de werkgroep “Station
Oss 1977”. Oss heeft nog hele mooie panden!
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Industrieel erfgoed in België

Door Louis Holleman

Tja België… allee manneke, da’s toch dat land
van die rare Belgen met hun aparte biertjes?
Sinds mijn zwager 5 jaar geleden met de VUT
is gegaan (toen kon dat nog) heeft ie zijn huis
in Woerden verkocht, liet een verhuiswagen
aanrukken en trok naar Heusden-Zolder, in
het Belgische Limburg en woont daar nu in een
riant landhuis incl. aparte gastenwoning (deels
gebouwd van sloopmateriaal uit een kerk; zo
zit er een eiken balk ergens van 50x50cm
zoveel meter lang met daar ingebrand 1649)
met allemaal elektrieke keukens en nog een
stookinstallatie op mazout. Gas kennen ze
daar niet. Rare Belgen.

We beginnen dan ook heel toepasselijk met iets
wat we allemaal kennen: een wissel.

Ooit was het daar het mijnbouwgebied van
België: het wemelde er van de mijnen. In Nederland hebben ze dat allemaal opgeruimd,
maar die Belgen lieten het gewoon allemaal
staan. Rare Belgen.
Een hoop is echt vervallen maar hier en daar
wordt ook gerestaureerd en verschijnt er een
museum met bijbehorende uitspanning om van
Belgisch bier en zo te kunnen genieten. Rare
Belgen?

De laatste wagen die op 28 oktober 1989 uit de
mijn kwam gerold

Vlakbij ligt Beringen, waar ook een mijn was.
Gedeeltelijk gerestaureerd, gedeeltelijk ouwe
meuk maar ze hebben daar toch nog het nodige tentoongesteld om nog eens te bekijken.
En jawel, ook mijnen hadden spoorwegen.
Normaalspoor bovengronds, maar smalspoor
ondergronds.

Vraag me niet wat het precies is, maar het heeft
vast een locomotief funktie 
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Jukka Ekka, een Cockerill produkt, nr. 4172 bj.
1963. Normaalspoor
Ambulance voertuig. Da’s wagon-lit in het frans 
Weet je gelijk ook weer waar dat vandaan is gekomen…

Graafmachientje voor ondergronds

Nog wat opgesteld materieel in het oude schachtgebouw. Lekker ruime bogen, hè?

Nog een graafmachientje. Aan de wielen te zien
zal die geen last van gladde rails hebben gehad 
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De Pen

Door Ashwin Zondag
Ja alweer ik met de pen. Geef je aan een bestuurslid de pen door, nadat je zelf een stukje hebt geschreven voor de Wisseltong. Krijg
je hem zelfs vervolgens weer terug. Is dat nu
de bedoeling van “de pen”? Nee toch, aan wie
zal ik hem dan weer gaan doorgeven, in ieder
geval maar niet aan een bestuurslid. Gewoon
voor de zekerheid. De pen geef ik dan graag
door aan Sjaak Verstegen.
Maar in zo’n korte tijd weer een stukje
schrijven voor ons mooi clubblad. Waar kan ik
over schrijven. Eens kijken of we de draad
kunnen oppakken waar ik ben gestopt. Ruine
Railways. Dat is nog steeds het diorama waar
ik tot op heden mee bezig ben.
Als eerst even nog de afmeting van de module
vermelden. In de vorige keer dat ik de pen
had, schreef ik dat deze een afmeting van
100mm x 50mm had. Meneer Scholten kwam
al vragen hoe ik het zo klein gebouwd kreeg.
Nu ben ik best bedreven in kleine leds solderen. Maar ik ben nog steeds geen micromodelbouwer. Dus meneer Scholten, speciaal
voor u, de afmetingen bedragen 100cm x
50cm.
Nu dat weer recht gezet is, kunnnen we weer
verder met Ruine Railways. Voor de 3e keer
ben ik inmiddels begonnen met de bouw van
het hoofdstuk van het diorama, namelijk de
ruïne zelf. Op dit moment hoop ik dat ik de
goede start voor de 3e keer heb gemaakt.
Het blijft lastig om zelfs een ruïne zo realistisch mogelijk te bouwen, al zou je dat niet
zeggen. Maar met de vorige 2 ruw bouwen van
de ruines, leek het echter niet realistisch. Te
groot, te klein, te weinig niveau verschil en ga
zo maar door.
Ruines zijn er helaas in de modelbouw niet zo
veel te koop. Ja een simpel torentje van FalWisseltong juni ‘11 pagina 17

ler, of een heel groot ruïne/kasteel van Kibri.
Maar helaas de een is te klein voor dit diorama, en de ander veel te groot. Zelfbouw is dus
een must. Op dit moment ben ik de nieuwe
ruwbouw voor de ruïne aan het bouwen van
styreen en van hout. Bij Sporle heb ik een
mooie gipsmal aangeschaft met fijne natuurstenen. Ik hoop snel wat resultaat te laten
zien van de ruïne in de wisseltong. Of is het
misschien toch leuker om het geheim te houden tot de opendag.
Langzaam maar zeker worden er steeds meer
details aan het diorama toegevoegd. Dat is
iets wat ik erg leuk vind. Het leuke is ook nog
wel, hoe kan iets zo goedkoop mogelijk worden gemaakt. In het midden van het diorama
is een kampvuur te vinden. Welke ook eigenbouw is.
De werkwijze is heel simpel, en het benodigde
materiaal erg goedkoop. Bij de Xenos heb ik
een ledkaarsje gekocht voor €1,50 en een
setje met doorzichtig kunststof roerstaafjes
voor de thee met de prijs van €0,99 cent. Als
eerst dien je de ledkaars uit elkaar te halen.
Deze zit in een kunstof behuizing welke je
simpel met een mesje in kan snijden. In de
variant die ik had gekocht, zat de chip die
voor het knipper effect zorgt al in de led
gebouwd. Het enige wat ik met de led diende
te doen was een weerstand van 680 ohm ervoor te plaatsen zodat deze op 16 volt kan
branden.
Vervolgens heb ik een gaatje in het diorama
geboord van 5mm, daarin de led gelijmd en
eromheen wat grind gestrooid om er een
kampvuur plaats van te maken. De doorzichtig
kunststof roerstaafjes heb ik in hele kleine
stukjes geknipt. En vervolgens heb ik wat
houtlijm in een oud bierdopje gedaan en daar
de stukjes door heen gemixt. Deze mix heb ik
vervolgens over de led heen gesmeerd in een
kegelvorm. Wanneer de houtlijm droog was
heb ik de onderkant van het kampvuur voorzien van verdunde zwarte en bruine verf. En
klaar was Ashwin. Zie onderstaand resultaat.

foto1: Het voltooide kampvuur met wat extra aankleding in de vorm van brandhout

Verder heeft Ruine Railways al extra Preiser
figuren gekregen in de vorm van een wildplasser, een groep wandelaars en natuurlijk het
koppel bij het kampvuur. Wanneer we weer
een stuk verder zijn komt er natuurlijk nog
meer.
Verder zijn er voor het diorama 2 kleine personen rijtuigen aangekocht, welke ik zelf heb
voorzien van warm witte smd led verlichting.
Via ebay heb ik Roco sleepcontacten kunnen
kopen, en deze ingebouwd in de 2 rijtuigen.
De leds zitten niet rechtstreeks op de sleepcontacten. Voor de leds zit de bekende weerstand. En verder heb ik een gelijkrichter onder de wagon geplaatst en een condensator,
zodat de verlichting netjes blijft branden
wanneer een sleepcontact zijn contact mocht
verliezen.

Foto3: De rijtuigen met hun warm witte verlichting.

Verder heeft de landweg twee auto’s gekregen en een eigen gemaakte vangrail. De vangrail is gemaakt van dunne spijkertjes waar ik
de kopjes van heb afgeknipt. De rails zelf is
gemaakt van een simpel stripje evergreen
styreen. Een beetje grijze verf maakt het
geheel af.
Ik zou mezelf natuurlijk niet zijn als de auto’s
geen verlichting zouden hebben. Dus de auto’s
zijn voorzien van smd leds in de kleur rood en
wit.

Foto4: De verlichte auto’s

Foto2: het schema waarmee de verlichting van de
wagons is gemaakt.

Wisseltong juni ‘11 pagina 18

Met deze laatste foto wil ik afsluiten. Ik
hoop dat jullie met plezier dit stukje hebben
gelezen,
net zoals ik met plezier aan het diorama werk.
Ik hoop dat ik dit deel geheel gereed op de
opendag kan laten zien aan iedereen. Hiervoor
doe ik mijn best.
Nogmaals ik geef de pen door aan Sjaak
Verstegen.

Postrijtuigen in Nederland (2)

Door Adri Ruitenberg

Het postrijtuig van deze keer is een 3-assig
rijtuig die voor de Staatsspoorwegen is gebouwd tussen 1896 en 1906. Bij de Nederlandse Spoorwegen is dit rijtuig ingedeeld in
de serie P 4020-4040 en heeft in heel Nederland gereden. De laatste exemplaren gingen in 1955 naar de sloper.
(foto 3, soldeerwerk verbeterd waar mogelijk)
Na ontdaan te zijn van de oude verflaag in
een remoliebad heb ik daarna het een en ander kunnen corrigeren met de soldeerbout.
Schoonstralen en dan in de primer geeft al
een beter resutaat, waarna het model in de
goede kleur kan worden gespoten. Mijn model
heeft het rijtuiggroen van de NS gekregen.
( foto1, tekening)
In model is dit type rijtuig door Philotrain in
een oplage van 100 stuks op de markt gebracht, ook werden er 23 bouwkits aangeboden.
Een uit de bouwkit gemaakt model heb ik voor
weinig in Houten op de kop kunnen tikken,
maar was slecht gebouwd, de verflaag was
beschadigd en het soldeerwerk niet goed.

(foto 2, helemaal kaal)
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(foto 4, in de primer)

(foto 5, het model moet nog worden afgeplakt
voor het dakgrijs)

De postborden plaatsen en het beletteren is
een secuur werkje en kost veel tijd en geduld.
Het rijtuig is op een roco onderstel van een
3-assig Pruissisch rijtuig geplaatst.

(foto 8 en 9, achter de 6024)

(foto 6, het beletteren met afwrijfletters )

(foto 10, het grote voorbeeld, overgenomen
uit het boek ‘de Erfenis’)

(foto 7, het eindresultaat op de baan)

(foto 11, zoals op de baan, maar dan in het
echt, overgenomen uit het boek ‘Houten wagens, IJzeren mannen’)
bron info: Philotrain en genoemde boeken.
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Adv
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Reisverslag

Door Martin Lankreijer
Tijdens onze korte vakantie in Edinburgh,
hebben we veel interessante dingen gezien,
Edinburgh Castle, de ondergrondse stad, een
Tartan weverij , een botanische tuin, maar
ook wat spoorse zaken.
Van de laatste wil ik hier wat laten zien.

Het station zelf was zo verschrikkelijk lelijk
dat ik daar geen foto's van gemaakt heb.
Maar let eens op de details, ogenschijnlijk
zomaar een stukje losse rail tussen de sporen.
Verschillende kleuren ballast. Een veelheid
aan vermoedelijk Elektra kastjes langs de
baan.

Tunnel 1, laat zien dat er wel degelijk een weg vrij
kort over de tunnel ingang gebouwd kan
Tunnel 3, Direct voor de tunnel ingang twee kruiswissels, wat je boven de tunnel ingang ziet is een
gewone verkeersbrug.

De volgende serie gaat over de beroemde
spoorbrug over de Firth of Forth. Genomen
gedurende een combinatie bus-boot tour.

Tunnel 2, toont de in/uitrij sporen van het station
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Foto 1

Foto 2

Foto 5

Foto 3

Foto 7
Foto 4

Foto 1 tot en met 4 geven een duidelijk ruimtelijk beeld van dit immense bouwwerk, gelet
op de huizen onder de brug en de trein erop
(). Dit is nu nog steeds, maar vooral tijdens de
bouw rond 1890 een zeer indrukwekkende
constructie.
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De opname 5 t/m 7 zijn wat details, mocht je
het na willen bouwen zie je op foto 6 wat voor
werk je op de hals haalt. Ik kan me trouwens
geen particuliere modelbaan voorstellen die
groot genoeg is.
Dit was het weer over onze vakantie.
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ADV - Eye Wish
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Spoorwerk in Oss – deel 4

Door Frank Vermeulen

Poeh, Poeh, dat was me het weekendje wel.
Uw reporter is diverse malen op en neer gescheurd, tot zelfs in de late uurtjes, maar,
het viaduct ligt op zijn plaats en de treinen
rijden weer.
Na een uitgebreide voorbereiding (er was
zelfs een speciale tribune voor het publiek
gebouwd) was het in het weekend van 14 en 15
april zover. De tunnelbak die naast het spoor
was gebouwd kon op zijn plaats geschoven
worden. Hiervoor was een nauwkeurige planning gemaakt in blokken van 10 minuten. Zo
kon men er snel zicht op krijgen of alles wel
volgens het schema verliep.

Nadat de laatste trein voorbij was (ongeveer
01:00 uur) begon het grote werk. De rails
werden verwijderd en zo ook de bovenbouw.
Aan de noordzijde werd stukje voor stukje de
damwand verwijderd en kon het zand afgegraven worden. Hiermee was men de gehele
voormiddag bezig.

Doordat alles ook via een webcam gevolgd kon
worden was het eenvoudig te bepalen wanneer
het weer interessant werd om te gaan kijken.
Aan het eind van de zaterdagmiddag begon de
eigenlijke verplaatsing. De bak bestaat uit
een vloer, zijwanden en het viaduct. Deze bak
weegt 2200 ton. De druk in de enorme hydraulische vijzels werd opgevoerd en heel
langzaam zag men het gevaarte in beweging
komen. Dit alles nauwkeurig gecontroleerd
vanaf de centrale bediening maar ook bij de
vijzels zelf. Dit laatste op de aloude manier:
met een rolmaat. De centrale bediening was
op de tunnelvloer geplaatst. Daar stonden ook
de pompen voor de bentoniet, een vloeistof
die onder de vloer werd gepompt en als
“smeermiddel” diende.

Iedere keer als de hydraulische vijzels helemaal uitgeschoven waren werden deze weer
ingetrokken en kwam er een verleng stuk tussen. Daarna begon de procedure van het uitschuiven opnieuw. Het geheel moest 17 meter
verplaatst worden. Geplande snelheid = 1 meter per uur.
Rond middernacht ging het toch niet helemaal
goed. De hydraulische olie spoot uit een van
de compressoren. Alles werd stilgezet maar
de technici hadden het snel weer gerepareerd
zodat ze zonder al te veel tijdsverlies verder
konden.
De volgende morgen bleek dat het toch wel
heel voorspoedig verlopen was. Ze hadden een
snelheid gehaald van maar liefst 1,50 meter
per uur. Hierdoor ligt de tunnelbak al om
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03.30 uur ’s nachts op zijn plaats i.p.v. 11.00
uur ’s ochtends.

Deze tang pakt de bielsen per 5 van de stapel
en legt ze automatisch op de juiste afstand
van elkaar. Tenslotte werden de railstaven
weer gemonteerd en aan elkaar gelast.
Maandagmorgen passeerde de eerste trein
weer keurig op tijd. Zo heeft alles zijn vervolg; ook dit stuk. In het volgende deel meer
bouw- en verbouwkunst rond het Osse
(spoor).

Daarna kon begonnen worden met het opvullen
van het zand zodat het spoor op het viaduct
aangesloten kon worden. Tevens werd de hemelwaterafvoer voor het viaduct aangesloten
en werden de kabels voor het spoorse gebeuren in de daarvoor bestemde goten gelegd.
Loaders reden met grind aan zodat ook de
bovenbouw weer in orde gebracht kon worden.
De bielsen werden op hun plaats gelegd met
een kraan die daarvoor met een speciale bielsentang werd uitgerust.
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Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V.
Onderdeel van de Van Hunnik Autogroep
voor uw Peugeot of Citroën
Griekenweg 26
5342PZ OSS
Telefoon: 0412-632933
Fax: 0412-635736
oss@vanhunnikautogroep.nl
www.vanhunnikautogroep.nl
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