1

De Wisseltong – Colofon

Mededelingen

Jaargang
Nummer
februari

Per 1 januari hebben Ton Van Dijk en Ad van Etten te kennen
gegeven dat ze lid willen worden van onze vereniging. Ton
woont aan Kruisstraat 110a, 5341 HG Oss en is telefonisch
te bereiken onder 0412-626224. Ad woont aan de Ruusbroecgaarde 13, 5343 JG Oss en is telefonisch bereikbaar
door drukken van 06-23315117. Beide zijn reeds opgenomen
in de ledenlijst die u onlangs heeft ontvangen met de uitnodiging van de JALV.

:
:
:

32
1
2013

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
: Martin Lankreijer
Penningmeester : Willie de Kort
Bestuurslid
: Jos van Pinxteren
Bestuurslid
: Adri Ruitenberg
Correspondentieadres en ledenadministratie:
Modelbouwvereniging De Wissel,
p/a
Martin Lankreijer
Wolvespoor 15
5343 XL Oss
Tel.
0412 – 64 23 54
mob:
06 – 230 873 80
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
2013
Leden
€ 92,00
Junior leden
€ 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 2013
Nummer Verschijnt
2
25 april
3
27 juni
4
31 oktober
5
19 december

Inzenden tot
28 maart
30 mei
26 september
21 november

Wisseltong februari ‘13 pagina 2

Kijk je nu even in de inhoudsopgave hieronder, dan kun je al
raden wie een groot deel van deze TONG heeft gevuld. Kom
op mensen, dat moet toch ook anders kunnen! Wie neemt de
uitdaging aan?
De PEN, wie was er ook al weer aan de beurt?
Dat mooie gebouw voor het station op het Nederlandse deel?
Om nog maar niets te zeggen van de hardwerkende houtbouwers, daar moet toch iets over te schrijven zijn.

De redactie van UW clubblad wil alle adverteerders van het
afgelopen jaar hartelijk bedanken voor hun steun aan het
verschijnen van jullie clubblad. Ze hebben allemaal weer toegezegd om ons ook dit jaar weer te ondersteunen.
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Als u dit leest heeft u alweer de eerste tong
van 2013 in handen en is 2012 ook weer overleefd.
De eerste gezamenlijke actie was natuurlijk
de Nieuwjaars receptie. Gert van Dam had
een korte film impressie van het jubileum
laten zien. En nu maar sparen voor het volgende jubileum.
Dan was daar natuurlijk ook de toespraak van
onze voorzitter, met als verrassing de presentatie van het lid van het jaar. Dit jaar
waren er echter twee leden die in de bloemetjes gezet werden, Gert en ondergetekende.
Waarvoor onze dank.
Maar de grote verassing was natuurlijk dat er
twee dames binnenvielen, dit was een leuke
afwisseling voor al die serieuze en intelligente
gesprekken die zich gaandeweg de middag
ontwikkelden.

Vooral dat de leden van het jaar 2012 met
deze dames op de foto mochten, nou ik kan je
verzekeren dat de IJskoninginnen niet koud
aanvoelde ().
Dan was er de verrassing met het eten, nu
eens geen Chinees of wat daar op lijkt, maar
een echte Hollandse stamppot en soep met
worst. Een van onze leden slaagde erin om
worst met soep te eten.
Dat het zich liet smaken bleek dat vrijwel
alles op was. Zie ook de collage elders in dit
blad. wie een foto op ware grootte wil, moet
het even laten weten bij ondergetekende.
O, ja, nog wat bestuur zaken.
Het volgende evenement is natuurlijk de jaar
vergadering eind februari, wellicht is de tong
nog uit voor de vergadering.
En niet onbelangrijk, begin dit jaar konden we
3 (ja drie) nieuwe leden inschrijven. Deze
beginnen inmiddels de weg binnen onze club
alweer te vinden.
Martin Caboose.
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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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Nieuwjaarrede 2013

Door Frans Knechten

Dames en heren van harte welkom op deze
middag van het nieuwe jaar op de receptie van
de Wissel. En het verheugt mij dan ook om
jullie hier allen weer te zien.
Namens het bestuur van de Wissel mag ik u
allen een voorspoedig en vooral een gezond
2013 toewensen.
Ik wil onze donateurs Jos Kooyman, Annie van
Dijk, Annette Wissing en Jan Keijnemans
bedanken voor hun aanwezig zijn en het ondersteunen van onze vereniging. Annie is per 1
maart donateur geworden, Annette is per 1
november donateur geworden en Jos is al
langer donateur.
Het is gebruikelijk op zo´n dag als deze, dat
we dan ook even kort terug blikken wat we
het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben.
Het bestuur heeft iedere maand een vergadering gehad. De OC heeft ook iedere maand
een vergadering gehouden om de voortgang
van ons project, de baan verder voor te bereiden.
Verder gaan de werkzaamheden aan onze
clubbaan, in een zeer rustig tempo door.
Op donderdag als het 8 uur is komen de leden
binnen, waar ze dan ook meteen naar de bar
toelopen met de vraag ‘is er al koffie’, gelukkig is dat dan ook altijd aanwezig.
Als de avond vordert en iedereen is aan het
werk, komt het bier en de frisdrank aan de
beurt. Maar ook dit jaar wil ik erop wijzen dat
de koffie en de drank niet vanzelf binnen
komen, daar maken twee mensen veel vrije
tijd vrij om boodschappen te doen, en dit op
een voortreffelijke wijze doen. Marco en
Kees ik zal maar namens alle verbruikers hier
binnen, jullie hiervoor hartelijk willen bedanken
Het jaar 2012 was voor onze vereniging het
jaar van het 35 jarig bestaan er is dan ook
een mooie dag georganiseerd en ‘s avonds een
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gezellige avond. De reis ging naar Hoorn en
met de Stoomtram in een speciale wagon naar
medeblik, daarna met de boot naar Enkhuizen
waar aan boord voor een uitgebreide lunch
was gezorgd.
Avonds was er een jeu de boules avond in Oss
met daarbij een geweldig Chinees buffet.
Deze dag is georganiseerd door Martin Lankreijer en Gert van Dam. En ik moet er bij vertellen dat dit nog wel even een probleem is
geweest aangezien er diverse afspraken waren gemaakt die naderhand niet klopten. Martin en Gert hebben dat zonder verdere kosten voor onze club goed opgelost.
Helaas is er afgelopen jaar geen veiling gehouden, daar er niet genoeg aanbod was.
Wel is er het afgelopen jaar weer een rommelmarkt gehouden, die voor onze vereniging
een positief resultaat heeft gehad, ook gezien de omstandigheden dat er in de regio
toch op die datum ook andere evenementen
plaats vonden is het nog niet zo slecht geweest.
Kees, Sjaak en Marco, onze dank voor het
organiseren van deze rommelmarkt, en verder
alle leden die hier hard aan hebben meegewerkt onze dank hiervoor.
Hopende dit jaar weer een goede rommelmarkt te hebben gaan wij nu al met de bovengenoemde heren de voorbereidingen starten
om dit evenement te laten slagen.
Onder leiding van Kees en Marco is een groep
digitaal rijders bezig met de cursus koploper
dit gebeurd steeds buiten de clubavonden, op
een maandagavond.
Ook is er een groep bezig een “N” baan te
bouwen voor de jeugd dit met en onder leiding
van een paar ervaren koplopers.
Dames en heren onze club is er een waar de
hobby van treinen bovenaan staat, maar daar
komt ook plezier en gezelligheid bij.

Na de rommelmarkt was de tijd voor de open
dag, waar Adri de leiding had. Het was een
goede en gezellige dag het bezoekersaantal
was redelijk.
Voor het eerst heeft onze clubbaan gereden
met een bloksysteem dat de hele dag goed
heeft gewerkt, maar het moet nog wel goed
gefatsoeneerd worden, verder hoopt het bestuur dat de Elektronica weer meer zichtbaar
wordt. Zodat ook de wissels kunnen schakelen
en meerdere sporen bereden kunnen worden.
En wat denkt u van ons clubblad de Wisseltong, gemaakt door drie leden Wil de Kort,
Martin Lankreijer en Gert van Dam.
Er zijn in 2012 twee kaart avonden gehouden
met iedere keer een groep voor het jokeren
de andere voor het rikken. Deze avonden zijn
georganiseerd door Kees Kocken. Er waren
natuurlijk zoals dat bij ons werkt al van te
voren plannen en systemen bedacht om tot
winnaar te worden uitgeroepen, maar dat
werkte niet. Kees bedankt en als ik de mensen
mag geloven graag dit jaar weer.
Gerard Muller is per 1 januari 2012 lid van
onze vereniging geworden, inmiddels heeft
Gerard zijn draal binnen onze club wel gevonden.
Dolf Kotte is lid geworden per 01-01-2013.
Ook Dolf van harte welkom en de keren dat je
bent geweest heb je je eigen al goed aangepast, dat hoor ik dan van diverse leden.
Helaas heeft onze club ook dit jaar een ziekenboeg gekend, Bert van der Venne, Pim
Stephan, Jan Jansen, Kees Kocken en mijzelf.
Helaas moet ik ook vermelden het overlijden
van Mia Janssen de vrouw van Jan Janssen en
de oma van Bas op 29 september 2012
Ja kees wie had dat ooit kunnen bedenken dat
jij met een bloedneus en ik met longontsteking op een zondag morgen in het ziekenhuis
samen op een kamertje naar een laptop zaten
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te kijken en wel naar het koploperprogramma
van de baan van Marco.
Iedere maand komen de Wokkers, dat is de
Dahlia vereniging een keer bloemschikken.
Daar is dan ook een bestuurslid aanwezig, dit
zijn voor de club ook mooie meevallers.
Plannen voor 2013 wij hopen meerdere leden
aan de baan te zien werken, met de elektronica een grote voorwaartse sprong te maken en
dat wij dit jaar kunnen zeggen, wat er nu aan
rails gelegd is dat die allemaal zijn aangesloten, ook de wissels en dat het bloksysteem
verder uitgebouwd zal zijn, zodat wij kunnen
zeggen zo alles rijd goed nu kunnen wij verder
bouwen.
Tenslotte wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor de samenwerking het afgelopen
jaar, wij hebben allemaal een tandje bij moeten zetten maar het is toch allemaal goed
gekomen.
Verder wil ik U nog een gezellige middag toewensen.
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Lekker belangrijk…!

Door Mark Scholten
Impressie van een verkoophoogtepunt op de
jaarlijkse rommelmarkt oftewel hoe iets wel
heel belangrijk kan zijn…!
Na mijn inschrijving voor een standplaats op
de jaarlijkse rommelmarkt op 2 september
2012, is het maar afwachten waar je plek
wordt toebedeeld door de organisatie. Op
zich niet zo belangrijk: het gaat altijd goed.
Maar dit jaar bleek het wel een heel bijzondere plek te zijn geworden. Ik maak de lezer
graag deelgenoot van mijn ervaring!

Naast mij, rechts gezien, recht tegenover de
kramen van MBV De Wissel, stond een vrouw
met op zich leuke spulletjes. Deze vrouw had
een vogelkootje staan. Een decorkooitje: een
vogeltje zou dit niet kunnen overleven want
een bakje met voer kon je er niet in hangen,
om een voorbeeld te noemen. Zij vroeg mij of
dit kooitje iets bijzonders was. Ik beaamde
dat dit kooitje héél bijzonder was omdat het
een zogenaamd “mijnkooitje” was. In zo’n
kooitje werden twee kanariepietjes gezet en
door mijnkompels de mijn in meegenomen om
als signalering van mijngas te dienen.
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Kort daarop vroeg een bezoeker deze vrouw
wat voor soort kooi het wel niet was. Met een
strak gezicht vertelde de vrouw over “mijn
kooitje” dat prompt werd verkocht als mijnkooitje….. Vraagt de vrouw mij daarna of dit
verhaal eigenlijk wel klopte. Ik zei haar dat
zij het bijzonder had verwoord…….

Maar links van mij was het helemaal raak. Een
kraam bemenst door de eigenaresse van “Keraniek” uit Oijen, later bijgestaan door haar
echtgenoot Marco. Op die kraam een hoeveelheid wat groter speelgoed, waaronder een
grote aap die van alles zei en deed, zolang er
maar een goede batterij in was gestoken.

Nou moet je weten dat die Marco als gevleugelde uitdrukking veelvuldig roept “lekker
belangrijk…!”.
Ik dacht dat een eigenhandig, uitgevonden
uitdrukking was. Maar niets is minder waar!
Op de kraam stond namelijk een flinke blauwe
papagaai. Die zei van alles. Die at van alles.
Die deed van alles. Net Marco… Maar het
mooiste was zijn gevleugelde uitdrukking:
“lekker belangrijk!”. Knap van dat beest maar
Marco is dus eigenlijk een naprater, een papagaai dus!

Onze Ashwin kon dat, terecht, allemaal niet
zomaar geloven en had veel aandacht voor die
papagaai en onderwierp dat beest aan een
uitgebreid onderzoek. Hij moest bekennen
dat het verhaal wel klopte. Wel checkte Aswin een en ander nog even met het bestuurslid Adri die daarna dit verhaal op zijn beurt
met Marco kortsloot.
Reactie van Marco: “Lekker belangrijk!”. Maar
het ligt wel vast op foto’s!
De papagaai is verkocht!
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Outhouse – klein project in HO

Door Martin Lankreijer
Klein project in H0.

Wat extra aandacht aan het figuurtje met
wat schilderwerk, witte hoed, rode sjaal, etc.
Let op: met aanpassingen van het schilderwerk en figuur keuze is het op elke baan uit
vroeger jaren toepasbaar.

Hierbij 2 foto's van mijn kleinste 100 % zelfbouw project tot nu toe.
Dit "Outhouse", ook wel buiten plee genoemd,
is een project van een uurtje of 2 - 3. dus
gewoon een avond, of op een regenachtige
middag.

Historie:
Dit is de "outhouse" van de Hollywood cowboy
acteur: Tom Mix. deze acteur heeft let wel:
336 cowboy films gemaakt in het tijdperk van
de stomme film, hij overleed in 1940.

Daar het oud
moet lijken,
nemen we oud
hout of nieuw
hout wat we
verouderen.
Denk er aan
met een klein
project is het
van
het
grootste belang om op schaal te werken. De maten nemen
we van het bij behorende figuurtje. Houtjes
lijmen op een rechthoekje van wat dikker
hout voor de stevigheid.
Het dak is van een stukje karton, beplakt met
dun papier.
Deurtje in open toestand om de scene wat te
verlevendigen. Het halve maantje in de deur
heb ik met een tandartsboortje en Dremel in
gefreesd.
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Waarom deze Outhouse: ik lees veel over
geschiedenis, vooral over de 2e wereld oorlog
en in een van de verslagen over oorlogshandelingen heeft iemand het over een oude Tom
Mix film. Daar ik nog nooit van de goede man
gehoord had ging ik even googlen, vandaar.

Veel succes bij het
nabouwen of gewoon
van het idee gebruiken om ook eens zoiets
kleins te maken. Ook leuk als oefen project.
Martin.

Ontsporing tramstel openlucht museum

Door Mark Scholten

In het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
(NOM) wordt in de zomerperiode een bijwagen van de RET ingezet voor o.a. het vervoer
van het grote aanbod van rolstoelgebruikers.
Het is de RET 1050, een wagen van fabrikant
Allan uit 1949. De wagen wordt doorgaans
getrokken door een der vierassers van de
RET, de 520, 535 of 536. Een combinatie die
ook soms in Rotterdam werd gezien alhoewel
de bijwagens meer pasten bij de uiterlijk
gelijke motorwagens van de 102-135, de zogenaamde “Allan-wagens”.

gelet op de rijrichting, naar rechts uit het
spoor liep. Hij maakte een noodremming die,
doordat al elektrisch werd geremd, snel het
beoogde resultaat had. Zand werd automatisch gestrooid, de magneetremmen deden
hun werk en snel kon ook de handrem worden
bijgezet. De koppeling tussen motor- en bijwagen bleef intact. Gelukkig, want hierdoor
werd de bijwagen, die aanvankelijk recht op
de abri afging, recht getrokken waardoor
deze als het ware parallel reed aan de motorwagen. De combinatie kwam respectievelijk
aan en op het perron tot stilstand.

Al jaren trok de 1050 rustig haar baantje
(beter gezegd: “werd getrokken”). Totdat….
Maar eerst nog even wat anders. In de maand
juli en tot 12 augustus 2012 was in het Openluchtmuseum te gast het tramtreinstel uit
Amsterdam, de 72 (uit 1903) met bijbehorende open bijwagen, de 600 uit 1893. Ik kom
daar in een apart artikel nog wel op terug.
Feit was dat deze wagen ontzettend veel publiek trok, zowel hobbyisten, als Amsterdammers of van mensen die even wat nostalgie
wilden opsnuiven. Omdat het stel uitsluitend
in de weekenden werd ingezet, was het met
name dan nóg drukker.
Zo ook op 15 juli 2012. Heel mooi weer en
ontzettend veel bezoekers, juist ook voor dit
stel. Inzet die dag: naast het oude Amsterdamse stel, de 535 (RET vierasser uit 1931),
daaraan gekoppeld de 1050 en de 631, een
RET enkelgelede wagen uit 1967. Alle trams
waren elke rit stampvol.
Omstreeks 13.05 uur (het drukste moment
van de dag dus), reed de 535 met bijwagen
1050 de helling af vanaf halte Viersprong
naar de halte Freia. Dit stukje wordt remmend gedaald zo ook nu.
De bestuurder voelde wat gehobbel wat hem
opviel als afwijkend. Hij keek achterom en
zag dat zijn bijwagen hem niet volgde maar,
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De RET 535 nog in het spoor met rechts achter
zich, op het perron van Freia, de ontspoorde 1050.

Het tramverkeer werd onmiddellijk stilgelegd
en de reizigers in de gestrande tram werden
uit de wagens geholpen. De passagiers in de
bijwagen hadden nagenoeg geen letsel, met
uitzondering van wat blauwe plekken en bulten. Met name rolstoelgebruikers hadden
toch wel een aardige tuimeling gemaakt. Maar
iedere betrokken was behoorlijk geschrokken,
zo ook het personeel.
Onmiddellijk werd remisepersoneel opgetrommeld. De trams rukten achterwaarts in
naar het remiseterrein. Nadat elke betrokkene verder een beetje tot rust was gekomen
(de schrik zat er echt wel in!), werd overlegd
hoe nu verder te gaan. Besloten werd een
pendeldienst in te leggen.
Met de RET 536 en GTA 76 (de replica-wagen
van de Arnhemse tram uit 1929) werd gepen-

deld tussen de haltes Remise en Viersprong.
Het personeel wat niet ingezet kon worden
werd belast met perrondienst om het publiek
te informeren en te adviseren. De vervoerscapaciteit was minder dan 50% dus er moest
nog wel flink geïmproviseerd worden.
Het opgetrommelde remisepersoneel ging
meteen aan de slag met het hersporen van de
18 ton zware bijwagen. Het voordeel was dat
de wagen op verharde grond stond. Maar er
kon geen kraanwagen worden ingezet omdat
tegelijkertijd ook gependeld werd en er dus
spanning op de bovenleiding stond. “Ouderwets” werden vijzels gebruikt om de wagen op
te tillen om vervolgens via balken en rijplaten
de wagen te lieren in de richting van het
spoor. Vaak moesten deze handeling worden
herhaald. Na een flink deel van de middag
stond de wagen weer in het spoor om naar de
remise te worden getransporteerd. In de
remise bleek de wagen wat schade aan de
opbouw boven de draaistellen te hebben opgelopen alsmede ook wat schade aan de wielen
zelf.
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De oorzaak? Hiernaar is het onderzoek nog
lopende. Dat betekent dat er geen vervoer
meer mag plaatsvinden met deze wagen totdat de oorzaak kan worden vastgesteld. Een
belangrijke doelgroep bezoekers (rolstoelgebruikers en andere niet goed ter been zijnde
mensen) zal hierdoor flink nadeel ondervinden.

De
na
de
uit

ontspoorde wagen wordt gevijzeld en wordt hiernaar het spoor gelierd. Het 2e draaistel is al in
rails getrokken door de Rr 3 (ex GVB werkwagen
1957)
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Amsterdamse motorwagen in Arnhem

Door Mark Scholten

Mark Scholten als bestuurder van de combinatie GVB 72+600
op de halte Grote Weide in het Openluchtmuseum te Arnhem op
7-7-2012, onder toezicht van instructeur Rob van Oostenrijk.
Foto: Theo Barten."

De Amsterdamse motorwagen 72 uit 1903 in
het Openluchtmuseum in Arnhem
Een aanvulling op het andere artikel over de
oude Amsterdamse tramwagen, de uit 1903
daterende 72 met bijwagen uit 1898 de 600.
Ik had een leuke ervaring afgelopen zomer in
het Openluchtmuseum met deze tramcombinatie en tot mijn verrassing kreeg ik uit Rotterdam van een oud-trambestuurder van de
RET een 2-tal foto's opgestuurd waarop ik
stond te sturen op deze uit 1903 daterende
Rotterdamse tram. Mooie aanleiding om hierover een artikeltje te schrijven. Bij deze dan.
Op 7 juli 2012 was ik gastheer in de remise
van het Openluchtmuseum in Arnhem. Binnen
stond de GTRa 72 met bijwagen 600. Heel
veel belangstelling bij een wel heel mooi
weertje.
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Ik had mijn uniformjas dan ook uitgedaan.
Het was zaterdag, dus de combinatie ging die
dag de baan op.
Ik heb geen bevoegdheid de wagen te mogen
besturen en ik was ook niet aangewezen om
als conducteur dienst te mogen doen. Eigen
keus geweest, want ik doe in de weekenden
slechts sporadisch dienst en deze mooie combinatie werd alleen in de weekenden ingezet.
Ik genoot van de grote belangstelling van
buitenaf en had enkele andere wagens, zoals
de HTM 274 en de RET 536 buiten gezet.
Samen met de voorbijrijdende 631 en de
deels in de deuropening staande GETA 76 had
ik bij regelmaat een leuke line-up. Dat was
genieten in de zon!

wagen naar "De Grote Weide". De wagen is uit
1903, had wat extra aandacht nodig bij het
op- en afschakelen, maar voor de rest reed de
wagen als een speer! Meer nog, hij remde als
geen andere wagen (nou ja, de HTM 274 kon
daaraan ook wel tippen).

Na de indienstnemingprocedures te hebben
gadegeslagen namen mijn collega's de combinatie in de dienst en reden met volle wagens
om de 12 minuten de remise voorbij. Ik had
nog een originele Amsterdamse geldwisselautomaat met bijbehorende tang uit 1928 in
mijn bezit, die ik een van de dienstdoende
conducteurs meegaf: een mooie show op de
open bijwagen van nostalgie! Een tikkeltje
jaloezie voelde ik wel hoor!
Na een stop op de halte Remise kwam mijn
collega Rob van Oostenrijk als wagenvoerder
naar mij toe. Of ik zin had in een rondje. Ja
natuurlijk, op de bok!
Ondanks
het
mooie weer bleek
mij dat je het op
zo'n open balkon
toch behoorlijk
fris kon krijgen.
Ik had beter
mijn jasje aan
kunnen
houden
(staat ook beter
ook op zo'n mooie
oude wagen).
In "'t Laantje"
commandeerde
Rob mij het besturen over te
nemen. Ik was
aangenaam verrast en reed de
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Onder streng toezicht van Rob, een doorgewinterde instructeur, mocht ik nog wat meters rijden. Tjonge, wat was de wagen kwalitatief toch goed en dat uit 1903! En wat was
de restauratie van deze wagen (ook wel bekend als "HTM 2") in Den Haag toch mooi
uitgevoerd!
Na afstappen bij de remise voelde ik zelfs
een licht trillen in mijn benen van opwinding.
De bijgevoegde foto's zijn van de oud-RET
bestuurder Theo Barten, voormalig trammedewerker van het Openluchtmuseum Arnhem.
De foto van de line-up is van mij. Allemaal van
7-7-2012
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Reisverslag

Door Willie de Kort
Nadat ik was aangekomen in Nanjing, mijn
vrouw was met Yourán er al een week of 4,
besloten we al snel om eens een keer in Beijing, de hoofdstad van China, te gaan kijken.
Het idee was om de reis met de trein te gaan
maken, er waren immers de hoge snelheids
lijnen aangelegd. Er zijn dagelijks 55 treinverbindingen van Nanjing naar Beijing en 56
de andere kant op.
De langzaamste trein – boemeltje ‘1462’ die
op ieder station stopt – doet er 18:15 uur
over. De snelste trein – CRH ‘G2’ doet er maar
3:39 uur over. En dat over een afstand van
1023 km.
De reis naar Beijing hebben we gemaakt met
de D316 (6:26 uur), dan zouden we namelijk
een aantal keer het optrekken van de snelle
trein kunnen voelen. Op de terugweg, een paar
dagen laten hebben we de CRH ‘G19’ genomen,
deze bracht ons met één tussenstop in 3:46
uur naar Nanjing.

richting van de Chinese republiek. En dan
moeten er héél veel mensen vervoerd worden.

Kom je het station binnen, dan gaat standaard
alle bagage door de scanner. Daarna gaat het
met de roltrap naar boven in de

kleine wachtruimte. Daar zouden we wachten
op ‘onze’ trein.

Wij gaan ’s morgens vroeg op weg naar het
station Nanjing-zuid. Een nieuw gebouw voor
de hogesnelheidslijn. Als we daar aankomen
zien we daar een gebouw waar je wel even van
staat te kijken. In tweede instantie is het wel
logisch dat ze het gebouw zo groot gemaakt
is, want ze hebben 2 maal per jaar de grote
volksverhuizingen. Eenmaal voor het Chinese
nieuwjaar en eenmaal met de dag van de opWisseltong februari ‘13 pagina 19

Aangekomen in Beijing heeft mijn vrouw meteen 2 chipkaarten gekocht voor het openbaar
vervoer in de stad. De kaarten kosten 50
RMB (~ €6,50), waarvan 20 als borg voor de
kaart en 30 voor vervoer. We hebben alles
met het openbaar vervoer gedaan en de 30
RMB was nog steeds niet op.
In Beijing hebben we een groot deel van de
toeristische attracties bezocht, zoals het
plein van de Hemelse vrede, de verboden stad
en natuurlijk de muur.
Samen met Yourán ben ik ook nog naar het
spoorwegmuseum geweest. Dit is alleen een
collectie van belangrijk rollend materiaal uit
China, maar niet zo indrukwekend getoond als
in ons Spoorwegmuseum.
Voor de terugweg moeten we nog even treinkaartjes kopen. Dit doe je gewoon ergens in
een klein loket op straat of in een klein kantoortje. Bij ons hotel was buiten zo’n loket te
vinden.

Deze trein zou ons met één tussenstop naar
Nanjing brengen. En dan zit je in die trein en
zie je op het display hoe hard dat deze rijdt.
Op diverse stukken reden we ruim 300
km/uur.

Met het kaartje in de hand zijn we de volgende dag naar het station Beijing-zuid gegaan
om weer terug te keren naar Nanjing.
Ook daar was het een belevenis om te zien
hoe groot dat het station geworden is. 397
bij 332 meter.
Eens kijken of ik er een presentatie van kan
maken voor een laatste donderdag van de
maand.
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Spoorwerk in Oss – deel 4

Door Frank Vermeulen

Ja mensen het werk vordert gestaag. Op het
weggedeelte vanaf Paalgraven tot bijna aan
de Julianasingel zijn al 2 x 2 rijbanen in gebruik. Rij je hier ’s avonds langs dan zie je ook
al de LED-verlichting in de rand van de weg.
Ook op het gedeelte Julianasingel – Singel
40-45 komt deze verlichting, echter met een
extra dimensie. De LED-verlichting komt hier
in de vorm van een looplicht. Waarom dit,
zult u zich afvragen. Welnu: De Julianasingel
wordt nog een ongelijkvloerse kruising, een
tunnelbak dus. De andere kruisingen worden
gelijkvloers en geregeld met verkeerslichten.
Als je nu met je auto de zelfde snelheid aanhoud als het looplicht heb je een constante
groene golf. Minder optrekken geeft dus ook
minder CO2-uitstoot, dus is het ook nog eens
goed voor het milieu.

Wat is er de afgelopen tijd nog meer gebeurd. Ondanks het winterse weer wordt er
stevig doorgewerkt. In het weekend van 8 en
9 december 2012 zijn twee fietstunnels op
hun plaats geschoven die onder het goederenspoor naar de haven en de N 329 doorgaan.
De ene is bij de Berghemseweg, de ander bij
de Singel 40-45. Hiervoor is het havenspoor
tijdelijk opgebroken en natuurlijk ook weer
teruggeplaatst. Het op zijn plaats schuiven
van de tunneldelen ging zeer voorspoedig aan
het eind van de zaterdagmiddag lagen deze al
Wisseltong februari ‘13 pagina 22

op hun plaats. En dit ondanks sneeuw en regen.

Als je zo rondrijdt zul je zien dat de werkzaamheden al aardig vorderen. Rond half april
2013 moet het meeste van het werk klaar
zijn. Alleen de bouw van de (fiets)tunnels zal
nog iets langer duren. De verkeerstunnel bij
de Julianasingel / Hartog Hartog singel komt
pas in augustus 2013 in gebruik. Zo ook de
fietstunnels aan de Singel 1940-1945 en aan
de Berghemseweg. De fietstunnel bij de Gasstraat oost komt tenslotte pas in november
2013 in gebruik.

In de volgende aflevering hoop ik jullie iets te
kunnen laten zien van de opening van de weg.
Dus tot de volgende keer.

Sporen door Rijn-Ruhrgebied.

Door Mark Scholten

Naïef, ik geef het toe! Ik stond altijd verbaasd als ik in een stad in het Roergebied
kwam, welke stad dan net zo groot was als
Oss, daar vaak een uitgebreid tramlijnennet
aanwezig was. Te bedenken dat de stadsdienst van Arriva in Oss eigenlijk geen bestaansrecht heeft! Daarbij ook nog dat de
trams behoorlijk vol waren met reizend publiek. Maar hoe dat nou zat, nee, daar dacht
ik nog niet over na.

DVG 1052 Duwag
GT10NC-DU 1967,
normaalspoor

Op 29 maart j.l. nam een collega-trammedewerker uit het Openluchtmuseum te
Arnhem het initiatief om een rondreis per
spoor te maken in het Rijn- Ruhrgebied. We
waren met een groep van 15 man en togen
naar het station van Emmerich om daar op een
trein van de DB te stappen, richting Dinslaken. Vandaar reisden wij het volgende programma af:











Oberhausen Sterkrade lijn 112
Mulheim Stadtmitte lijn 104
Essen abzweig Aktienstrasse lijn 105
Essen Berliner Platz lijn U11
Gelsenkirchen Buerer Str. Lijn 301
Gelsenkirchen Hbf lijn 107
Essen Hbf lijn U18
Muehlheim lijn 901
Marxloh lijn 903
Dinslaken
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EVAG 5229 BREL P89 1989 ex
Transport Londen, normaalspoor

In Emmerich werd een aantal groepskaartjes
gekocht voor het reizen in dit gebied. Kosten:
€ 36,- per 6 personen (!). Per treinstel serie
BR 435 gingen wij naar Dinslaken en stapten
daar over op de tram naar OberhausenSterkkrade om vervolgens via diverse tramlijnen het gebied te doorkruisen. Ik keek mijn
ogen uit! De diverse lijnen kenden diverse
spoorbreedtes en vormen van railvervoer.
Diverse maatschappijen gebruikten dezelfde
rails of werden in het verlengde van elkaar
geëxploiteerd. Er waren sneltramlijnen,
stadslijnen, of U-Bahnen, waarbij over spoorrails werd gereden. We reden via metro’s,
sub-metro’s of allerlei combinaties daarvan.
Voornamelijk tramden wij bij de maatschappijen EVAG (Essener Verkehrs-AG) en de
DVG (Duisburger Verkehrsgesellschaft). Het
was zeker de verdienste van de organisator
dat wij overal direct, zonder lang te wachten,
konden overstappen. Volgens mij een heel
gepuzzel!
Het gebied zelf is natuurlijk echt een gebied
met zware industrie, of wat daar nog van over
is. Rond Oberhausen is troosteloosheid troef
door leegstaande gebouwen of gebouwen die
het aankijken niet meer waard zijn. En de
industrie die nog draait, is natuurlijk niet
echt iets om van te genieten. Maar ook van
het tegendeel was vaak sprake en zelfs buitengebieden met groen werden doorkruist.

Voor spoorenthousiastelingen in het algemeen
maar voor tramliefhebbers in het bijzonder:
bijzonder aan te raden! En het kost nog weinig ook!

EVAG 1175 Duewag
MC 1982, smalspoor
1000 mm

Al met al waren wij weer een dag zoet. En nu
begrijp ik ook de tramlijnen door plaatsen qua
grootte gelijk aan Oss…. Het Ruhrgebied is
voorzien van een compleet railnetwerk, niet
beperkt door de stadsgrenzen. Het materieel
van de diverse bedrijven bestaat voornamelijk
uit trams van Düwag.
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Linke Hoffman 1989 nabij
station Centro Oberhausen

Op deze kaart zijn de lijnnummers en lijnen aangegeven van het railvervoer in het Rijn-/Ruhrgebied.

Wisseltong februari ‘13 pagina 25

Kaartavond

Door Cees Kocken
Op zaterdag 30 maart wordt er weer een
kaartavond georganiseerd. Er kan gekozen
worden uit Rikken en Jokeren.

Dus geef je op, het formulier hangt aan het
bord op de club.

KAART TOERNOOI
RIKKEN
en / of

JOKEREN

De redactie vult aan: Voor de mensen die deze kaartspelen niet kennen, op internet kun je de spelregels
lezen 
- rikken: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Rikken
- jokeren: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Jokeren
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Locreport Reichsbahn – E95

Door Andreas Knipping / Maarten Staal
BR E 95 – De grootste eloc van de Deutsche
Reichsbahn E 95 01-06, geleverd 1927-28
In 1924 plande de DRG de elektrificatie van de Silezische lijn Breslau – Liegnitz – Ansdorf. Hiervoor eiste
men een loc met zes aangedreven assen en een hoog
vermogen. In het kader van reparatie en onderhoud in
de werkplaatsen moest de loc uit twee delen bestaan.
De eerste ontwerpen van AEG stelden verschillende
modellen met stangenaandrijving voor. In 1926 viel de
beslissing om een aandrijving met tramophanging toe te
passen, omdat deze zich bewezen had bij niet al te
hoge snelheden. In 1927-28 werden zes dubbellocs
geleverd van een tot dan toe ongekend groot formaat.
AEG leverde alle voertuigdelen. Drie elektrische delen
kwamen van AEG en drie van SSW.
Alle drijfassen zaten in een vast frame, elke middelste
as kreeg kleine wielflenzen. De voor- en achter loopassen zaten in een Bissel-draaistel. De motoren dreven
de assen via tandwielen aan. In de neuzen van de
E95’ers waren de transformatoren en het schakelwerk
met 25 rijtrappen geplaatst. De hoofdschakelaar,
batterijen en stroomdeler waren in de ene lochelft
ondergebracht, de luchtpomp in de andere. Omdat de
locs ook personentreinen zouden rijden, bezaten zij
treinverwarming van 800 en 1000 Volt. Alleen de E 95
02 had een weerstandsrem.
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De elektrificatie van de geplande lijn bleef uit. De locs
bewezen zich echter in de zware goederendienst op
andere elektrische lijnen in Silezië. De E 95 was niet
alleen de langste, maar ook de duurste door de DRG
bestelde eloc. Eén exemplaar kostte 542.090
Reichsmark. Vanwege de hoge kosten werden er niet
meer E95’ers besteld. De DRG streefde naar goedkopere elocs, later zouden de succesvolle E 44 en E 93
volgen.
De locs deden in Silezië dienst tot het einde van de
Tweede Wereldoorlog en werden daarna naar de Sovjet Unie weggevoerd. Van de later naar de DDR teruggekeerde locs werden er drie opgeknapt en door de DR
ingezet tot 1969. De E 95 02 is behouden gebleven en
staat in DB Museum Halle. Model 1:87 Brawa 43026 en
1:160 Brawa 63020

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

1’Co + Co1’ w6t
1400 mm
90 : 17
70 km/u
36 t
2778 kW
47 km/u
20900 mm
138,5 t
20 kW

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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