1

De Wisseltong – Colofon

Mededelingen

Jaargang
Nummer
april

Tja, de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, beter bekend als JALV, hebben we weer gehad. De JALV is goed verlopen, de vereniging was en is het eens met het gevoerde
beleid
Ook is er de eerste kaartavond van 2013 geweest. Naar verluid is het een gezellige avond geweest waar in gemoedelijke
sfeer een heftige strijd werd gestreden wie er dit keer als
winnaar uit de bus zou komen.
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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

Zoals u ziet, is het weer gelukt om een TONG gevuld te krijgen. Het is iedere keer een hele puzzel om uit alle ingezonden de stukken te kiezen die in de TONG mogen. Dit komt
onder meer door het aantal schrijvers, gelukkig hebben we
één vaste schrijver onder ons midden, waar we veel uit kunnen putten. We noemen geen namen, hoor!
Inhoudsopgave

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
3
27 juni
4
31 oktober
5
19 december

Ons lid Matt Nelissen heeft te kennen gegeven dat hij wil
stoppen met zijn lidmaatschap voor de vereniging. Dit betreuren we best wel, want wie gaat nu de achtergrond voor
de baan schilderen.

Inzenden tot
30 mei
26 september
21 november
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Best Lezers,
Ook deze keer konden we de Tong vullen, onder andere met een bijdrage van mij over de
kaartavond. Daar ik anderen ook een kans
wilde geven had ik maar weer de bardienst op
me genomen.
Nu met bediening aan de tafels, dat werd
hogelijk gewaardeerd, niet in de laatste
plaats door de penning meester, omdat hij de
inkomsten na deze avond zag stijgen.
Maar wat een lawaai, de volgende keer neem
ik wel oordopjes mee!
O ja, er was een klant die met spoed geholpen
wilde worden terwijl ik druk was, maar ik
kwam wel terug, wat mij in Oss dus bij 2 verschillende gelegenheden niet overkwam.
Ik heb een aantal foto's genomen, deze maal
met mijn telefoon, dus verontschuldiging dat
de kwaliteit wat minder is dan u gewend bent.
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Over kwaliteit gesproken, Frank Vermeulen
heeft zijn serie over onder andere Ontrax
laten zien. Wat een opnamen en een ongekende scherpte diepte. Frank dat mag je meer
doen.
Dat ook vroeger bij de spoorwegen niet alles
van een leien dakje ging moge wel duidelijk
zijn aan de hand van de volgende spotprent.
Ik heb op het internet wel artikelen over
deze verbinding tussen Metz en Saarbrücken
(1844) gevonden maar helaas geen duidelijke
uitleg over het probleem.
Het volgende evenement van de club (Open
dag) duurt nog wel even, maar mensen geef je
vast op bij Adri, want de komende tijd heb je
wel nodig om iets voor te bereiden.
Martin Caboose.

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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Spoorlijn

Door Mark Scholten
Serieuze plannen voor de spoorlijn
Hertogenbosch – Oss - Nijmegen

‘s-

Zo snuffelend in mijn archiefstukken over de
Nederlandse Spoorwegen, kwam ik ook (serieuze?) plannen tegen over een verbeterde
infrastructuur van de spoorlijn tussen ’sHertogenbosch en Nijmegen. Deze plannen
staan niet los van de plannen voor de kortere
termijn rond Nijmegen en Arnhem, de verbinding voor het goederenvervoer richting Duitsland, aansluiting op Betuwelijn, verbetering
van het knooppunt over de Dieze te ’sHertogenbosch en, uiteraard, de enorme toename van het aantal passagiers van de afgelopen jaren.

DE5 - Niet in Oss, maar in Geldermalsen gefotografeerd, een DE5 zoals die in de

In 1957 werd de lijn geëlektrificeerd. In 1981
werd de lijn van dubbelspoor voorzien, met
uitzondering van de brug van Ravenstein. Nu
rijdt er de enige niet-radiale Intercitylijn van
Nederland, de Intercity Roosendaal – Zwolle.
Nou ja, intercity, dat is maar deels zo. Op
diverse stukken is de uitvoering als stoptrein
ingelegd. De Intercity is dan ook de traagste
in Nederland…
Maar zowel de stoptreinen als de “intercity”
kenden een enorme groei in passagiersaantallen. Ook het goederenvervoer nam met de
spoorverdubbeling en het vernieuwde seinstelsel in omvang flink toe.

Loc5 - De eerste locomotief voor de ZOSM voor de
lijn tussen Tilburg en Nijmegen

Ik heb er wat gegevens aan ontleend en voor
ons lijfblad even op een rij gezet met ook een
korte kijk in het verleden.
De 44-km lange spoorlijn tussen ‘sHertogenbosch en Nijmegen werd in 1881
gebouwd als enkelsporige regionale lijn (‘Brabantse Lijn’, vanaf Tilburg, later beter bekend als de “IJssellijn”). De treinen waren
stoomtreinen die vanaf 1949 werden vervangen door dieselelektrische treinstellen, de
DE-5.
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Er zijn (tekentafel-)plannen de spoorlijn uit
te bouwen tot vier sporen en aan te passen
aan het tracé om de snelheid te verhogen.
Dan kan de Intercity sneller en frequenter
rijden. De lijn sluit dan goed aan, op de beoogde hogesnelheidslijn Tilburg – Den Bosch
langs de N65, en de uitbouw tot vier sporen
Breda – Tilburg. Er ontstaat dan ook ruimte
voor een stads regionale dienst Oss – Den
Bosch, vergelijkbaar met de S-Bahn in Duitsland. Voor de stadsregio van Nijmegen en
Arnhem zijn diverse plannen voor verbetering
van het openbaar vervoer, mede omdat de
bestaande spoorlijn tussen beide steden de
grens van de maximale capaciteit heeft bereikt. Hoogfrequente diensten vereisen daar
dan ook extra sporen.

Er zijn beleidsplannen voor vier sporen van
Den Bosch tot Berghem (aan de oostrand van
Oss). Over deze 22 km, zijn stations gedacht
op circa 2-3 km afstand.
In Den Bosch kan het bestaande tracé nauwelijks aangepast worden. De lijnen naar
Utrecht en Nijmegen splitsen zich, meteen na
de brug over de Dieze, 500 m van het station.
ProRail bouwt hier een ongelijkvloerse kruising, met een gebogen brug over zowel de
Dieze als de sporen richting Utrecht. Deze is
niet voorbereid op extra sporen, maar op vergelijkbare wijze passen twee verdere sporen
aan de buitenkant van de bocht. De sporen
moeten dan gesorteerd worden, in de 500 m
tussen Dieze en perrons. Met extra sporen
aan de noordzijde van de spoorlijn, kan ook
Station Den Bosch Oost onveranderd op zijn
plaats blijven. Vanaf dat station, is de spoorlijn kaarsrecht tot aan Geffen.
In het agrarisch gebied tussen Rosmalen en
Oss, kan de bijna rechte spoorlijn overal worden verbreed. Omdat het gebied vroeger veel
wateroverlast kende, is de lijn al iets verhoogd, en dat vergemakkelijkt de bouw van
nieuwe onderdoorgangen. Met vier sporen
kunnen twee of drie voormalige stations heropend worden: aan de rand van Geffen en
Nuland, elk met rond 4500 inwoners.

voor twee extra sporen. Het aantal kruisende
straten is beperkt, en de lijn zou grotendeels
op maaiveld blijven. Alleen in het centrum is
de barrière-werking zo groot, dat ondertunneling wenselijk is over 1200-1500 m. Daarbij
zou het Station Oss-Centrum iets naar het
westen verschoven moeten worden: dat verbetert de aansluiting op de binnenstad. Met
de stations-uitbreiding aan de zuidkant (richting Unox) kan de bocht na het station verruimd worden.
Het huidige station Oss West wordt in de
plannen gehandhaafd. Er is gedacht aan een
goede plek voor een station ‘Oss-Oost’, aan de
Vijversingel. ProRail zou dit station ongetwijfeld aan de randweg willen bouwen (Megenseweg), maar dat sluit niet echt goed aan op de
woonwijken).

Oss-Berghem spoor - Op deze luchtfoto zijn de
plannen ingetekend voor nieuwe stations ten oosten
van het station Oss-Centrum, nabij de aansluiting
van de Havenlijn en in Berghem.

Tussen Oss en Berghem ligt er nog 600 m
open ruimte. Ook Berghem had vroeger een
eigen halte. Met inmiddels 8500 inwoners is
een station ook wenselijk. Deze komt op een
groenstrook achter Bergereind, met goede
looproutes naar de oude dorpskern, en de
nieuwbouwwijken ten zuiden van de spoorlijn.
Oss-centrum luchtfoto spoor - Op deze luchtfoto
zijn de plannen ingetekend voor de ondertunneling
van de Molenstraat en omgeving met de nieuwe
beoogde situatie van het station Oss-Centrum.

In Oss (57 000 inwoners, gemeente 84 000),
is er dankzij groenstroken bijna overal ruimte
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Twee extra sporen zijn in Berghem geen probleem: keersporen voor treinen uit Den Bosch
kunnen eventueel aan de dorpsrand aangelegd
worden.

Na Berghem loopt de lijn door agrarisch gebied tot Wijchen: vier sporen lijken niet nodig
hier – wel vanaf Wijchen, dat tot de Nijmeegse agglomeratie hoort.
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om
het station Wijchen te herinrichten met extra sporen. De perrons zijn te klein voor het
grote passagiersaanbod, met name in de richting Nijmegen en de huidige stoptreinen vanuit Nijmegen en Oss geven te weinig soelaas
voor met name het spitsvervoer. De stoptrein
vanuit Arnhem rijdt dan vanuit Nijmegen door
naar Wijchen om daar kop te maken.
De eerder voorgestelde uitbouw van de west
helft van de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen
zou het tracé verbeteren, en de lijn geschikt
maken voor een stads regionale dienst.
De lijn is in 1881 gebouwd als enkelsporige
regionale lijn door agrarisch gebied, maar is
nooit goed aangepast aan zijn huidige interregionale functie. De enkelsporige Maasbrug bij
Ravenstein, dat al vanaf de bouw op een
tweede spoor ligt te wachten, typeert de
achterstelling van de lijn.
De voorgestelde stads regionale dienst uit
Den Bosch zou eindigen in Berghem, aan de
rand van Oss. Daarna loopt de spoorlijn door
open laaggelegen gebied, waar vroeger de
Beerse Maas doorheen stroomde in winter.
(De lijn werd gebouwd met een houten viaduct
in de weide, om het water doorheen te laten –
de zgn. Beerse Overlaat (zie ook Wisseltong nr
3&4 van 2001 met een artikel van Jeoffrey van Woensel en een uittreksel van de voorwaarden van Consessie

– red.)). Met twee makkelijk te verruimen

bochten is dit gedeelte eventueel geschikt
voor hoge snelheden. Twee sporen lijken hier
voldoende, want de streek is ook dunbevolkt,
met slechts één station, Ravenstein. De totale
bevolking van de voormalige gemeente Ravenstein is rond 8500, en dat rechtvaardigt
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hooguit een aanvullende regionale dienst, met
2/3 treinen per uur.
De oude vestingstad Ravenstein ligt aan de
Maas, maar het station werd in de velden
gebouwd. Verschuiving naar de kern is mogelijk, maar het huidige station ligt juist gunstig
voor de naburige dorpen. Uiteraard moet de
brug twee sporen krijgen, maar dat is waarschijnlijk ook voldoende.
De lijn Den Bosch – Nijmegen is 44 km lang.
Ook toekomstige interregionale treinen zouden in Oss stoppen, ongeveer halverwege, en
daarom zijn zeer hoge snelheden hier niet aan
de orde. De huidige 30 minuten over de afstand kan wel verbeterd worden. Stads regionale diensten rond Den Bosch en Nijmegen,
sluiten beter aan bij de regionale structuren,
dan de huidige doorgaande stoptreinen.
Het zijn mooie plannen, gemaakt door beleidsmakers. Deels komen er facetten uit de
plannen wel in uitvoering, maar grotendeels
zal het bij plannen blijven, zeker in deze tijden van crisis.
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Break Dance The Model

Door Ashwin Zondag

Het is weer een hele poos
geleden, dat ik aan de break
dance heb gewerkt, en dat ik
een stukje voor de tong heb
geschreven.
Het laatste
stukje voor de tong ging over
zoals een bestuurslid op de
ledenvergadering zo mooi zei
“erotisch getinte diorama”
oftewel Ruine Railways.
Toch een diorama waar ik
erg veel plezier mee heb
gehad tijdens de bouw, en er
zal zeker nog in de toekomst
De houten rondbouw die geheel weg is
een uitbreiding op komen.
Maar nu eerst terug naar de
En de technieken zijn in die 12 jaar natuurlijk
break dance. Dat heb ik mezelf voor genomen.
ook erg veranderd. En zoals iedereen wel op
de club avonden heeft kunnen zien, ben ik
De bouw begon denk ik ergens 12 jaar geleden
helemaal verkocht aan het 3D printen. Dat
alweer. Wat gaat de tijd toch snel. En daarom
zijn nu dus ook technieken die veelzijdig teheb ik me eigen nu eindelijk vertelt “maak een
rug zijn te vinden in de attractie.
stappenplan” Dat hield voor mij in, stap 1
maak het ruïne diorama af. Dat is dus geAls eerst ga ik verder met het bouwen aan
beurt, daarna was het mijn plan om verder te
het draaiend hart van de attractie, de midgaan met de break dance en dat gaan we dan
denbouw. Draaien kon deze al, in de toekomst
dus doen. In 12 jaar tijd ben ik kwa bouwen
gaat deze echter wel een nieuwe aandrijving
erg veranderd. In mijn ogen in een positieve
krijgen, welke minder tandwielen, en dus minzin, daardoor waren onderdelen van de breakder speling zal hebben.
dance waarmee ik 12 jaar geleden ben begonnen, niet meer aan mijn huidige standaard
Om de draaiende schijf verder af te kunnen
voldoet.
bouwen, diende ik de schijf geheel rond te
maken op de uiteindes van de 12 spaken van
Daarom is het grootste gedeelte van de
de schijf. (de spaken zijn de profielen die
breakdance ook niet meer onder ons. De gevanaf de as naar buiten lopen, zoals de spaken
hele rondbouw, dit houdt de vaste constructie
van een fietswiel). De koppelstukken welke
van de breakdance in. De vloeren, trappen en
tussen de spaken komen wilde ik heel graag
het front. Deze hebben alle een trip naar de
voorzien van verlichting. Nu had ik de keuze
plaatselijke stort gevonden. De middenbouw,
om net zoals de rest van de schijf, ook de
dat is het draaiende deel van de attractie is
koppelstukken van messing te maken, en hierin
in een later stadium gebouwd. En op wat kleivervolgens een hele boel gaten te boren om
ne aanpassingen na (die inmiddels zijn gedaan)
de verlichting in te plaatsen. Iets wat heel
voldoet deze aan de huidige eisen.
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tijd rovend zou zijn geweest om te maken. Ik
wilde wat sneller vooruit gang zien in de bouw,
en heb daarom hier voor de 3D print techniek
gekozen. Al in enkele minuten had ik het onderdeel getekend in mijn 3D software. Voordeel hiervan dat alle gaten al mooi mee werden geprint, en dat alle koppelstukken precies
dezelfde maat hadden.

De koppelstukken welke provisorisch met wasknijpers
op hun plek worden gehouden

lichting gaan krijgen, moesten hiervoor sleepringen en slepers worden gemaakt.
De sleepringen moesten natuurlijk geïsoleerd
op de messing spaken worden bevestigd,
daarom is zelfs daarvoor een onderdeel met
de 3d printer geproduceerd.
Nu alle onderdelen voor de kruizen gemaakt
zijn, kan die puzzel verder in elkaar worden
gezet wanneer de schijf volledig klaar is. De
volgende stap om de schijf klaar te krijgen is
het dichtleggen van de schijf met miniatuur
traanplaat. Ondanks het secuur werken, wijken toch alle vloerdelen wel iets af van elkaar.
Daardoor gaat er toch nog heel wat tijd zitten in het versnijden van de kunststof vloerdelen. Met een zwaaihaak zorg ik ervoor dat
ieder vloerdeel goed past in de I profielen
welke boven op de spaken zitten. Op moment
van schrijven dienen er nog 4x2 vloerdelen te
worden gemaakt.

Ook alle onderdelen voor de kruizen (dit zijn
de kleinere carrousels welke op de grote zullen draaien) zijn gemaakt doormiddel van de
3D print techniek. Het enige onderdeel wat
niet geprint is, is de ton van het kruis, dit is
gemaakt van een pvc afvoerbuis van 50mm.

De schijf wordt dicht gelegd met traanplaat

De geprinte afstand houder met de 3 sleepringen
daarop gemonteerd

Omdat de schijf van messing profielen is opgebouwd, en de kruizen en gondels ook ver-
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Het volgende puntje waar ik gelijktijdig aan
werk is de verlichting welke in de ring van de
schijf zal gaan komen. In totaal gaan hier 312
leds in komen. Deze zullen zelfs een looplicht
krijgen en een stroboscoop functie. Alle leds
die op de hoeken van de schijf zitten, dit zijn
er 24 hebben die stroboscoop functie. Om
niet een hele dikke kabelbundel te krijgen, en
om alles demontabel te houden, heb ik ervoor
gekozen om hiervoor printplaatjes te maken.
Een mede kermis modelbouwer was bereid om

deze voor mij te etsen. De printen op maat
maken, en alle gaatjes boren en uiteraard het
solderen heb ik zelf gedaan. Alle prints zijn
voorzien van connectoren om er zo voor te
zorgen dat de prints makkelijk en snel van
elkaar kunnen worden los gekoppeld.

Naast het bouwen van de breakdance wordt
er zelfs gewerkt aan een nieuwe website voor
de breakdance. De oude website was zacht
gezegd een ramp om snel bij te werken, omdat deze geheel in flash was gebouwd.
De opzet van de nieuwe website kan gevonden
worden op dit moment via:
www.breakdancethemodel.nl/wb
Hiermee wil ik mijn stukje voor deze tong
afsluiten.
Gr. Ashwin

De eerste 6 prints zijn klaar. Nog 6 te gaan
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NZH-tram - herinnering

Door Mark Scholten / Gert van Dam
Hoe een NZH-tram in Den Haag Amsterdamse
herinneringen opriep!
Van een collega van het trambedrijf in het
Openluchtmuseum In Arnhem kreeg ik een
mailtje over een link naar een prachtige film
over de NZH-tram in Den Haag. Ik genoot
daar enorm van en besloot die o.a. naar de
Amsterdammer, ons lid Gert van Dam te versturen. Hierop ontstond een aardige mailwisseling, dat best een artikel in ons lijfblad
waard was. Wij hebben van “vroeger” genoten:
jij misschien als lezer ook wel.
Van de trammedewerker van het NOM te
Arnhem, Rob van Oostenrijk, kreeg ik doorgezonden: :
“Beste Blauwe Tramvriend,
Hierbij een site waarvan je geruime tijd kan genieten:
http://www.youtube.com/watch?v=K7gHWkmgJz
4&NR=1&feature=endscreen
Met vriendelijke groet,
Stichting Historisch Genootschap De Blauwe
Tram,
Georg J. Groenveld.”
Na het bekijken van de mooie, lange film, besloot ik deze link dus naar Gert van Dam door
te sturen. Immers, hij als Amsterdammer
kende de NZH-tram ook goed, weliswaar die
van de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort,
maar het materieel en het tijdsbeeld waren
hetzelfde. Ik mailde hem:
“Hoi Gert ,
Ik kreeg bovenstaande link. Betreft een film
met een nogal ruimhartig begin (schrik niet…)
maar daarna een prachtige film van de NZHtram in de omgeving van Den Haag. Ik heb
niks met Den Haag, maar vond de film wel
heel erg mooi. Misschien ook ik iets voor jou.
Groetjes, Mark”
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Antwoord van Gert:

“Bedankt Mark!
Doet me denken aan vroeger dat ik met mijn
ouders van de Krommert (Asd) naar Zandvoort ging met waarschijnlijk een Boedapester. In Asd werd hij de Kikker genoemd
maar dan zat er nog een rijtuig extra bij met
een lage instap en ik weet eigenlijk niet goed
het verschil tussen deze 3 en of er wel een
verschil is. Verschillende filmpjes die hiermee
te maken hebben heb ik gedownload van
youtube want na een zekere tijd kun je ze
niet meer vinden en vooral de Blauwe die in
Asd reed heeft zoals je begrijpt mijn belangstelling en ooit gaat het er misschien van komen dat ik hem in model namaak de tekeningen heb ik!”
Mark reageerde met de volgende mail:

“Hoi Gert,
Graag gedaan! Verder nog de nadere info omdat jij “De Kikker” en “Boedapester” op één
hoop dreigt te gooien.
“Kikkers” van de NZH waren trams, die In
1904 door de firma S.A. de Construction 'la
Métallurgique' zijn gebouwd en bestond uit de
serie 1 - 34 voor de Electrische SpoorwegMaatschappij (ESM), alwaar de motorrijtuigen dienst gingen doen op de lijn AmsterdamZandvoort. In 1914/20 werden de meeste
verbouwd tot 'schakeltram': met een aanhangrijtuig er tussen reden telkens twee wagens permanent gekoppeld, waardoor er niet
meer behoefde te worden omgelopen te worden aan de eindpunten. In de spits en bij druk
strandvervoer werd een extra motorrijtuig
bijgeplaatst. De ESM ging in 1934 op in de
NZH.
“Boedapesters” zijn zowel in normaalsporige
uitvoering als in smalspooruitvoering gebouwd
door de firma Ganz & Co-Danubius in Boedapest in 1924 voor de lijn Leiden – Den Haag,
respectievelijk Zandvoort - Amsterdam. De
trams reden aanvankelijk als motorwagen met
een of twee aanhangwagens, maar in de jaren
dertig werden ze voor treinschakeling ge-

schikt gemaakt, waartoe ze een stuurstand
kregen. Ze reden vaak in formatie van drie
wagens ('hele schakel'): een motorwagen in
het midden en aan de uiteinden een ongemotoriseerd stuurstandrijtuig. Zo’n combinatie
had een totaalgewicht van 80 ton, maar kon
toch een snelheid ontwikkelen van 75 km/uur.
Ook de 'halve schakel' kwam vaak op de baan:
een motorwagen plus één stuurstandrijtuig.
Het voordeel van dit schakelsysteem was het
feit dat aan de eindpunten niet gerangeerd
hoefde te worden met de motorwagen.

gevonden als recreatiewoning in Groede in
1973 volledig gerestaureerd in is in bezit
gekomen van het genoemde NZH-museum.
Ik heb vrij veel documentatie over de NZHtrambedrijf.
Ik hoop dat je aan de bouw van een NZHtram gaat beginnen! Een voormalig lid van
onze club, Mark van Zoen uit Uden, heeft
tweelingrijtuig NZH-serie
A601/A602 in
spoor I nagebouwd. Helaas zijn hij en zijn
tram uit het zicht verdwenen…
Groetjes, Mark”
De reactie van Gert:

Hierboven een foto van zowel een “Kikker” als
een “Boedapester” in Amsterdam op de brug
van de De Clercqstraat, waarbij in de verte
de door jou genoemde “De Krommert” nog net
zichtbaar is. Ook goed zichtbaar zijn de sporen van het GVB Amsterdam (normaalspoor)
en het smalspoor van de NZH. Tot in de jaren
’70 heeft de binnenrail in de De Clercqstraat
en de Raadhuisstraat gelegen.
Het motorrijtuig A14 “Kikker” is bewaard
gebleven. Dit komt omdat na opheffing van
het NZH trambedrijf het rijtuig in 1957 is
geschonken aan het Spoorwegmuseum. Daar
heeft de wagen volledig staan verkommeren
om uiteindelijk in 1997 terecht te komen in
het NZH-museum aan de Leidsekade in Haarlem. Zeker een bezoek waard! Stuurstandwagen “Boedapester” B412 is na te zijn terugWisseltong april ‘13 pagina 14

Hi Mark,
De foto die je nu laat zien….
Heel veel herinneringen komen
naar boven, hier heb ik nog geen
10 min lopen vandaan 22 jaar
gewoond over de Wiegbrug,
linksaf trap af naar de Kostverlorenkade. Iin de Chasséstraat
keken wij uit over de Kostverlorenvaart waar de Wiegbrug over
ligt. Achter de linkse fietser
staat een haringkar, daar kocht
ik altijd haringen, 10 voor
F2,50…..bij de meest rechter
fietser ben ik een keer met mijn fiets over de
kop geslagen!? Rechts over de brug na
200mtr daar heeft Joop Kooijman gewoond in
de Willem de Zwijgerlaan en meteen rechts
over de brug Gerard Muller……..
Deze brug is een zogenaamde basculebrug en
die ga ik binnen nu en 2 jaar bouwen voor mijn
modelbaan + brugwachtershuisje. Vorig jaar
kreeg ik een boek over de metamorfose van
de 3 Baarsjes waar deze omgeving ook in
staat maar dan aan de “overkant” van deze
foto. Dit boek beschrijft de wijk na de opbouw van de teloorgang die in de jaren tachtig
plaats vond. Ik ben dan ook zeer geïnteresseerd in alles wat met deze buurt te maken
heeft, dus als ik eens een keer bij jou zou
mogen kijken naar de documentatie die jij
hebt? De modelbouw van deze wagens zal ik

niet gauw aan gaan beginnen omdat ik veel tijd
nu besteed aan het bouwen van huisjes en
gebouwen voor mijn modelbaan. Ik ben nu
bezig met een soort van appartementen complex en dat hoop ik voor augustus af te hebben, ik heb wat foto’s erbij gedaan”

Waarna Mark weer reageerde:

“Hoi Gert,
Leuk hè! Jouw bouwwerken schieten ook al
mooi op: ze worden erg mooi!

Het waren ook mijn eerste kontakten met
Amsterdam. Lijn 15 reed door de Admiraal de
Ruijterweg via, ja hier komt ie, de Krommert,
rechtsaf de Jan Everstenstraat in. Op de
terugweg ging lijn 15 ivm linksafverbod op De
Krommert, via de Admiralengracht.
Ik leerde in de jaren daaropvolgend de stad
aardig kennen, mede omdat ik bij de politie
vrij vervoer had en ik de stad kon doorcrossen met name met trams. Ik zag toen ook de
rails van de NZH liggen in de Raadhuisstraat,
Rozengracht en de De Clercqstraat.
Bedoel jij met Joop “onze” Joop Kooijman? En
met Gerrit Muller “onze” Gerrit?
Zag je een mooie meid toen je over de kop
ging?
Ik zal de documentatie over de NZH bijeenharken: dan kan je die op je gemak bekijken.
Groetjes, Mark”
En Gert op zijn beurt:

Als we toch doende zijn met herinneringen
ophalen over jouw voormalige woonbuurt, doe
ik er nog een schepje boven op. Ik werkte in
1968 bij Albert Heijn in Amstelveen en moest
dagelijks vanaf Bloemendaal met trein en bus
reizen. Ik trachtte de kortste routes te vinden en veelal was uitstappen op Station Sloterdijk de optie. Ik nam daar lijn 15 naar het
Amstelstation welke lijn altijd druk was, een
lange route betrof en werd gereden met de
nieuwe rode standaardbus. Ik zat altijd op
het eenpersoonsbankje achter de achterste
uitstapdeur om te voorkomen dat ik door de
menige moest wringen om uit te stappen bij
het Haarlemmermeerstation om daar weer
over te stappen op lijn 29 naar de Kalfjeslaan,
de vroegere lijn H.
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“Hoi Mark,
Erg leuk deze herinneringen! En ons verleden
heeft wel erg veel raakvlakken! In ’68 was ik
20 en zat toen in militaire dienst en kwam
vrijdagsavonds rond een uur of 7 of met lijn
13 terug halte Admiralenweg tussen de van
Speijkstraat en Chassestraat of met de lijn
17 oftewel de Sambalexpres naar de vele
Molukkers die hiermee reisden. Halte Postjesweg toen nog in militaire kleding. Wie weet
zijn we elkaar wel tegen gekomen… Lijn 15
daar was ik ook regelmatig in te vinden en ja
ook naar het Haarlemmermeerstation om over
te stappen op dacht ik lijn 4 in de Havenstraat (Gert zal wel bedoelen lijn 16 om over
te stappen op lijn 4 – opmerking Mark) om
mee te rijden naar het eindpunt bij de Rai
want daar in de buurt woonde een tante van
me. Zomers reed van het Haarlemmermeerstation een speciale bus voor een gereduceerde prijs via de Amstelveenseweg richting
Amstelveen via de Bosbaan van het Amsterdamse bos naar het eindpunt en die was 2 km
verder aan het eind van de Bosbaan.

Dit was een Kromhout bus en als 10 jarige
jongen zat ik naast de chauffeur op de motorkap: er zat zo’n reling aan dus wegglijden
deed ik niet.
Ja, met Joop bedoelde ik “onze” Joop. En
inderdaad Gerrit is Gerard die bij mij nu in de
straat woont… Die woonde vroeger in de Geuzenstraat in Asd.
Toen ik over de kop ging met mijn fiets: daar
is een mooi meidje niet de schuld van maar
ikzelf, wat was het geval. Dat voorjaar heb ik
een gipsen korset aangemeten gekregen omdat ik scheef groeide en lopen was toen lastig, ik had wat gekocht in de V&D Bilderdijkstraat en had alles in een stoffen tasje gedaan tegenwoordig van plastic en aan de koplamp gehangen en je kunt het wel raden die
kwam in mijn voorwiel tussen de spaken terecht gevolg salto mortale hoe slim kun je
zijn.
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Ik ben nu 35 jaar uit Amsterdam weg en mis
het niet, wat ik wel mis is de humor en het
ophalen van herinneringen uit die tijd, dus
Mark erg leuk dat je op mijn mail bent ingegaan. Overigens tram lijn 24 die rond 1950
meen ik in de Jodenbuurt van Asd reed had
ook een bijnaam omdat daar toen erg veel
Joden woonden werd die lijn de Jeruzalemexpres genoemd.
Grtz Gert.”
Hiermee stop ik even de mailwisselingweergave. Van het één komt het ander. De “Jeruzalemexpres” was overigens niet lijn 24 maar
lijn 25. Van de Wiegbrug en de “de Baarsjes”
is een mooie site:
http://www.historischarchiefdebaarsjes.nl/st
raten/wiegbrug.html over de genoemde Kromhoutbus en de Standaardbus in Amsterdam
kan ik ook nog genoeg verhalen, maar tja, De
Wisseltong is echt Ossisch en daar houden
wij het maar toe beperkt!
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Botsing te Berghem in 1959

Door Mark Scholten

Botsing trein/auto te Berghem in 1959.

Bron: BHIC te ’s-Hertogenbosch
(zie ook <http://www.bhic.nl/?id=13520>)
Het regent, het sneeuwt. Weer hobbyweer!
Ik lees over herindelingsplannen gemeenten
Oss, Maasdonk. Ik dat kader moet ik nog
denken aan de toentertijd nogal wat stof
maar vooral verzet opleverende plannen om
Berghem te laten annexeren (wat een naar
woord overigens) door Oss. Intussen is het
weer rustig geworden en de inwoners van
Berghem schijnen er helemaal niet ongelukkig
onder te zijn! En wat levert het voor mij op?
Nou, het spitten in de geschiedenis van de
spoorlijn in en door Oss geeft door de samenvoegingen véél meer ruimte! Je komt in de
archieven veel meer tegen. En zo stuitte ik op
een treinongeval op 5 november 1959. Ik vond
er ook nog een foto bij, in zwart-wit en niet al
te scherp. Diesellocomotief 2495 ligt volledig
naast het spoor en een deel van de getrokken
trein idem dito.

meter van het spoor. Ik meen dat het op een
vrijdagavond was, toen ik net thuis was gekomen van een wedstrijd van Feijenoord. Rond
middernacht hoorde ik een klap en een hels
kabaal vanuit de richting van de overweg. Ik
kleedde mij snel aan en spoedde mij richting
spoor. Daar bleek een dieplader zich te hebben vastgereden op de overweg, die op een
talud lag. In die tijd stonden bij dit soort
overwegen nog niet de borden die we tegenwoordig kennen. Ze verschenen wel korte tijd
na dit ongeval

De chauffeur van de dieplader was uitgestapt
en toen hij vanuit de richting Oss een goederentrein zag aankomen, was hij die tegemoet
gelopen om te proberen hem te laten stoppen.
Maar ja, het was donker en bovendien maakt
de spoorlijn daar een lichte boog, dus dat
haalde niets uit.
Volgens mij werd de trein
getrokken door 2 diesellocs.
In ’n aantal wagons was
glaswerk geladen, vandaar
dus ook het enorme kabaal
tijdens de aanrijding. Enkele wagons stonden na de
klap rechtop!

“Vroeger” bestond er nog Rijkspolitie en op
deze Landgroep was als “wachtmeester der
rijkspolitie” werkzaam Joop van den Berg. Hij
vertelt het volgende: “Wij woonden op 100
Wisseltong april ‘13 pagina 18

De machinist kwam ongedeerd uit zijn cabine. De
inmiddels toegesnelde huisarts van Berghem hoefde
dus niet in actie te komen.
Er was verder niemand met
letsel. En er zijn geen dichtbij het spoor gesitueerde huizen geraakt door de trein.”

Joop werd later groepscommandant van de
Landgroep Berghem in de rang van “adjudant
F” zoals die rang toentertijd bestond. Hij
geniet nog immer van zijn pensioen!
De vrachtwagen werd ten gevolge van de klap
totaal vernield. Ook het spoor werd zodanig
vernield dat het spoorwegverkeer enkele dagen niet mogelijk was. Zoals Joop van den
Berg al vertelde, zijn er inderdaad waarschuwingsborden bij hoger gelegen spoorwegovergangen geplaatst.
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In dit geval bleef een vrachtwagen-metoplegger steken op de verhoogde spoorwegovergang. Maar ook zijn er op deze overweg
en de overweg Megensebaan vlak in de buurt,
meerdere malen vrachtwagens door treinen
geschept. Op de overweg van de Megensebaan
zelfs een aantal keren vlak achter elkaar omdat de file auto’s op de overweg zelf tot stilstand kwam, met alle gevolgen van dien. Bij dit
artikel een foto van een compleet platgereden
vrachtauto op de Megensebaan op 18 december 2009…

Lantaarnpalen maken

Door Gert van Dam

busje. Daarna de lampenkap die bestaat uit
een witte led van 3mm en een koperen ringetje van 5mm.
De kap zelf is van witte ABS
buis van 4mm gemaakt. De
massa van de paal als de min
gebruikt en de min van de
led heb ik laten zitten en die
dient voor 2 dingen a: als
versiering en b: als de min,
een draadje van 0,2mm aan
de led gesoldeerd en die
door de paal heen gevoerd
voor de +. Voor ik ging schilderen uiteraard alles getest
dit heb ik gedaan met een 1k

Als je van styreen huisjes aan het maken bent
is voor mij de logische volgende stap het maken van lantaarns. Ik wilde graag die lantaarns zo natuurlijk mogelijk maken. Geen
ingewikkelde dingen maar een lantaarn uit de
jaren ’50 die ook nog licht moest geven en ik
denk dat ik daar in geslaagd ben.
Allereerst voorbeelden gezocht
en al gauw gevonden na een dagje
Amsterdam, lantaarns van ongeveer 6,35mtr. Tekening gemaakt,
materiaal gekocht en aan de gang
gegaan. Van 1 en
2mm messingbuis wilde ik die
lantaarns maken
en om het gebogen gedeelte te
kunnen
maken
heb ik eerst een
zg
buigijzer
gemaakt
de
juiste
lengte
gebogen
van
1mm rond en in 2mm gesoldeerd en aan de onderkant
een ringetje als afstandsWisseltong april ‘13 pagina 20

weerstand. Toen in het
donker op mijn modelbaan gekeken wat het
effect is en er kwam een
mooie kegel licht tevoorschijn. Met een spuitbus
primer eerst alles goed
in de primer gezet en
daarna de juiste kleur
verf aangebracht.
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Spoorwerk in Oss – deel 5

Door Frank Vermeulen

En hier is weer uw reporter met het laatste
nieuws omtrent de aanleg van de N329. Op de
eerste plaats wil ik even terugkomen op het
vorige artikel. Hierin beschreef ik de werking
van de groene led-verlichting, het zogenaamde Flowman systeem. Het vaste gedeelte van
deze verlichting tussen Paalgraven en de Julianasingel werkt inmiddels zodat ik daar nu
een foto van kan tonen.

Om even verder te gaan met de energievoorziening. Om een zo neutraal mogelijk energieverbruik te krijgen wordt er ook energie gewonnen. Een van de vormen zijn de zonnebomen. Hiervan zijn er inmiddels 2 geplaatst
langs de weg. Elke boom bestaat uit 12 zonnepanelen en levert 3000 KWh per jaar. Er komen 8 bomen langs de weg. Met de zonenergie
worden o.a. de verkeerslichten, de pompen
voor de afvoer van het water in de tunnels en
de verlichting gevoed. De rest wordt terug
geleverd aan het net.

Een belangrijk feit vond in het weekend van 6
en 7 april plaats. Het weggedeelte bij het
spoorviaduct werd in gebruik genomen en de
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overweg ging buiten gebruik. Van de weg zijn
alleen de oostelijke rijbanen in gebruik. De
westelijke banen moeten nog op het wegennet
worden aangesloten. Daar het verkeer nu niet
meer hoeft te wachten voor de overweg hebben we al een betere doorstroming.

De overweg, die nu dus overbodig is geworden
is in het weekend van 13 – 14 april afgebroken. Daarom was er geen trein verkeer tussen
Den Bosch en Nijmegen. Tegelijkertijd werd
ook het industriespoor bij de Berghemseweg
hersteld. Van het opruimen van de overweg
zult u de volgende keer de foto’s kunnen bekijken daar dit op het moment van schrijven
nog moet gebeuren.

Ook de plannen voor een natuurbrug (ecoduct)
zijn inmiddels ver gevorderd. Deze brug komt
tussen het Texaco tankstation en de bestaande fietsbrug ten zuiden hiervan. Deze
brug is speciaal om groter wild in de gelegenheid te stellen om op een veilige manier in
andere delen van de natuur te komen. Voor de
dassen en dergelijke zijn reeds dassentunnels
aangelegd onder de weg. Deze herkent u aan
de zwarte buizen die uit de grond komen.
Ergens in september staat de officiële opening van de gehele weg gepland.

Lotgevalen NS 2495

Door Mark Scholten

Lotgevallen DE locomotief NS2495.
Zo doende met een artikel voor ons lijfblad
De Wisseltong over de botsing tussen dieselelektrische locomotief van de NS 2495 en
een vrachtauto in 1959 te Berghem, kwam ik
deze locomotief nog eens tegen en wel bij
wederom een aanrijding, in dit geval met de
dieselelektrische locomotief van de NS, de
2251!

2495 botsing met 2251 1: Na de botsing tussen de 2495
en de 2251 is de schade aan beide locomotieven, maar
vooral aan de 2495, goed te zien. Door het gewicht van
de trein van de 2495, drukte deze zwaar door. De schade aan het chassis en de opbouw is zwaar. Foto: Utrechts
Archief

slijpstenen. Achter de trein wederom een
locomotief uit de serie 2400.
Uit tegengestelde richting kwam een locomotief uit de serie 2200, de 2251, gereden. Op
het wissel reden de treinen frontaal op elkaar. Gevolg zware cascoschade aan beide
locomotieven, vooral aan de 2495. Dit was het
gevolg van de zware trein achter de 2495
door de beide watertenders, de zware slijpwagen mat ’24 en de achteroplopende 2400.
De eerste tender drukte zich door de klap
tussen de locomotief en het rijtuig omhoog.
De 2495 liep met name schade op aan het
chassis, waarvan het gedeelte aan de zijde
van de trein omhoog werd gedrukt hetgeen
aan de huif goed zichtbaar is!
Ondanks de zware schade werd de 2495,
maar ook de andere betrokken locomotieven,
gerepareerd. Later werd de loc ook in de
huisstijl kleuren geel/grijs gebracht.

Op 29 mei 1962 reed de 2495 met een werktrein, een slijptrein, over het emplacement
van Rotterdam CS.
2495 flevo: De 2495 is ook gehuisstijld. Op 13-06-1986
is deze, ontdaan van de zwaailampen, gefotografeerd op
de spoorlijn in aanbouw, tussen Lelystad en Weesp. De loc
is verhuurd aan Structon. Foto: A.Hermans Huizen. Ansichtkaart

botsing 2495 met 2251 2: De 2251 wordt opgevijzeld
nadat deze naast het spoor was komen te staan. Foto:
Utrechts Archief

Deze trein bestond uit 2 tenders van de
voormalige serie stoomlocomotieven uit Zweden, de serie 4000. Daar tussenin een rijtuig
van de voormalige serie Mat ’24, voorheen de
mCv 9426. De tenders werden gebruikt voor
vervoer van water voor het koelen van de
Wisseltong april ‘13 pagina 23

De locomotief 2495 werd op 19 september
1955 afgeleverd en na diverse testen op 7
oktober 1955 in dienst genomen. Op 15 oktober 1984 werd de locomotief overgebracht
naar de nieuw aan te leggen spoorlijn in de
Flevopolder, tussen Lelystad en Weesp na
verhuur aan Structon. Op 28 september 1986
werd de loc ter zijde gesteld en op 2 december 1986 voor sloop verkocht aan Hollandia
Westhaven Amsterdam waarna de loc in augustus 1987 werd gesloopt.
Bronnen: Utrechts Archief / “Dieselelektrische Loco-

motieven NS-serie 2400” uitgave Uquilair 2009
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Kaartavond

Door Mark Scholten / foto’s Martin Lankreijer
“SCHOPPEN TROEF, HARTEN AAS BLIND!”
Door Mark Scholten
“Doen we niet aan! Dan verraad je je kaart!”.
“Ach man, dat kan toch niet! Hoe kan je dan
je maat vinden?”. “Nee, echt, het kan niet!”.

Kees en Marja hadden het weer mooi voor
elkaar. Zeker de prijzen vielen goed in aarde
en het door Liesbeth gewonnen vaasje bloemen siert vrolijk onze kamer. Ik moet ook
zeggen dat er veel aandacht aan de prijzen
was besteed. Je doet het niet daar om, maar
toch…!

Hier is wat bijzonders aan de hand, hij weet het
nog niet, maar Mark S gaat hoge punten scoren!!

Wat doen deze kaarten daar???

Gezellig toch, dat gekissebis! Op zaterdag, 30
maart j.l. de inmiddels weer traditionele
kaartavond in de clubruimte. Het was weer
hartstikke gezellig! Naar ik meen met 5 tafels
werd er weer gewikt en gewogen. Er werd
gejokerd en gerikt.

Martin zorgde dat niemand wat tekort kwam
en serveerde als een volleerd kelner de
drankjes en de hapjes. Volleerd? Jazeker,
want: “Kan je even een bestelling opnemen?”
“Jazeker, ik kom er aan!” om dus weg te lopen…. Professioneel!

Frans zie je denken, is het nu nog niet afgelopen,
en Liesbeth is in discussie met Thea.

Iedereen dus, hartelijk dank: het was wederom beregezellig!
Ad denkt, ik heb het voor elkaar, terwijl Sjaak nog
zijn kansen overdenkt
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Locreport Wehrmacht – WR360C14

Door Stephan Lauscher / Maarten Staal
WR360C14 – de normaalsporige Wehrmachtdieselloc 261 stuks, geleverd 1937-1944
Overal in het Duitse Rijk ontstonden militaire
complexen: munitiebunkers, wapenopslagplaatsen, vliegvelden en brandstofdepots. Om
deze complexen te bedienen waren moderne,
betrouwbare rangeerlocs nodig. In 1936 kwamen het Heereswaffenamt, de Reichsbahn,
BMAG en O&K bij elkaar om een pakket van
eisen op te stellen. Hierin werden de volgende
punten opgenomen: een vermogen van ongeveer 300 pk, een asdruk van maximaal 15 ton
(om dienst te doen op lijnen met zwakke bovenbouw), eenvoudige bediening (een soldaat
moest er mee rijden en geen geschoolde machinist), mogelijkheid om dubbeltractie te
rijden, mogelijkheid om explosiebescherming
aan te brengen en “rookvrij” zijn (uitlaatrook
mocht de positie niet prijsgeven).
BMAG kwam in 1937 als eerste met een prototype. Deze tweeasser werd als HR360B18
(Heerestypenreihe, 360 pk, twee assen, 18 t
asdruk) geclassificeerd. Een paar maanden
later volgende O&K met een drieasser:
HR360C12. Beide locs zagen er hetzelfde uit.
Het machinistenhuis bevond zich aan de achterkant, daarvoor de neus met schuifdeurtjes
waarin de motor was ondergebracht. De wielen werden door een blinde as door middel van
stangen aangedreven. Als krachtbron werd
een scheepsmotor van Deutz ingebouwd en
een hydraulische overbrenging van Voith, die
al in meerdere motorrijtuigen van de
Reichsbahn werd gebruikt en zich als bedrijfszeker bewezen had. De locs werden
getest door de LVA Grunewald. Door de te
hoge asdruk van de BMAG machine kwam deze
niet aanmerking voor serieproductie. De drieasser onderging wat veranderingen. Het Heereswaffenamt wilde een hogere snelheid, het
prototype kon maximaal 45 km/u halen. Er
werd een versnellingsbak met twee snelheidsWisseltong april ‘13 pagina 26

trappen ingebouwd (0-30 / 60 km/u). Hierdoor werd de loc langer en de asdruk hoger.
Ondertussen raakte de Luftwaffe ook geïnteresseerd in deze nieuwe locomotief. De classificatie zou nu definitief WR360C14 worden
(Wehrmachtstypenreihe, 360 pk, drie assen,
14 t asdruk).
In 1938 werd de ontwikkelingsfase afgesloten
en in 1939 startte de serieproductie. Tegen
1941 was er zelfs een “familie” ontstaan die
uit
drie
types
bestond:
WR200B14,
WR360C14 en WR550D14. Het spreekt vanzelf dat er zoveel mogelijk gestandaardiseerd
werd zodat ze snel en in grote hoeveelheden
gebouwd konden worden. Naast het leger en
de luchtmacht, die 136 resp. 53 stuks afnamen, waren er ook industriële afnemers:
Wirtschaftliche
Forschungsgesellschaft
(brandstofopslag) 38 stuks, Dynamit AG (explosieven) 10x, Wolff & Co (explosieven) 7x,
IG Farbenindustrie (chemie) 3x, BraunkohleBezin AG (brandstof) 3x, Hydrierwerke Pölitz
(brandstof) 2x, Krupp Treibstoffwerk GmbH
(brandstof) 1x, Deutsche Erdöl AG (brandstof) 1x, Gewerkschaft Neue Erdöl (brandstof) 1x, Gewerkschaft Mathias Stinnes
(mijnouw) 1x, Sudetenländische Bergbau AG
(mijnbouw)
1x,
Dortmund-HördenHüttenverein AG (hoogoven) 2x en AlpenElektrowerke AG (elektriciteitscentrale) 1x.
Zoals hierboven beschreven werden de locs
inzet in munitiebunkers, vliegvelden, brandstofdepots en allerlei soorten bevoorradingsdepots. Een belangrijke plaats was het Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Hier werden
V1 en V2 raketten ontwikkelt en getest. Er
waren twee tot vier locs in gebruik op dit
onderzoekscentrum. In België en NoordFrankrijk werden de locs gebruikt om zware
artillerie in stelling te draaien. Enkele locs
zorgden voor de tractie in pantsertreinen.
Drie locs gingen naar Noord-Afrika om te
worden ingezet op lijn Tobroek, Libië – Marsa
Matruh, Egypte, 370 km door de woestenij.
Stoomlocs konden hier door gebrek aan water
niet worden ingezet. Toen de Duitsers zich

terugtrokken in 1942 bleven sommige locs
beschadigd achter. Sommigen werden nog
door de Engelsen gebruikt.
Na de oorlog bleven vele exemplaren achter in
de landen die bezet waren geweest. Omdat de
locs zo betrouwbaar en robuust waren werden
zij langere tijd ingezet. In Duitsland werd dit
type als V 36 geclassificeerd. De DB bestelde
zelfs 52 nagebouwde stuks. De laatste locs
gingen bij de DB in 1980 en bij de DR in 1985
buitendienst. Tegenwoordig rijden er nog locs
bij diverse museumspoorlijnen. Model 1:87
Fleischmann 421601.
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Type:
Drijfwieldiameter:
Topsnelheid:
Vermogen:
Lengte over buffers:
Dienstgewicht:
Brandstofvoorraad:

C
1100 mm
60 km/u
265 kW
9200 mm
40 t
1500 l

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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