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Mededelingen

Helaas, maar de vereniging heeft nu geen jeugdlid meer.
Hubert heeft aangegeven dat zijn tijd helemaal nodig is voor
studie en sport en daarom het besluit genomen heeft om het
lidmaatschap van de vereniging te beëindigen. Hubert heeft
voor het lopende jaar zijn contributie betaald en is dus tot
het einde van het jaar nog altijd welkom. Maar gezien zijn
studie is dat helaas nu al niet meer mogelijk. We wensen
Hubert veel succes en hopen hem later nog eens te mogen
begroeten.

Voor nu, op naar de open dag van zondag 3 november. Dat het
ook dit jaar maar weer een gezellige dag gaat worden, waar-
op we oude bekende en nieuwe mensen mogen begroeten.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Zo, allemaal een goede vakantie gehad? als u
dit leest ben ik ook weer terug van onze va-
kantie.
Het verbaast me eigenlijk niet, dat er zoveel
vakantie verhalen voor publicatie binnen ko-
men. We doen als altijd ons best alles weer
geplaatst te krijgen.

De rommelmarkt was weer een succes, zie het
verhaal van Adri verder in deze Tong.
Ook volgend jaar is hij weer in de planning.
Verder wil ik wijzen op het stukje van Frank,
geen spoor, maar wel bouwtechniek, en wie
weet bouwt iemand dat na met Faller Car
System en Leds. Ashwinnnnnn.!
Wat er nu aankomt is de jaarlijkse open dag.
Zet allen uw beste beentje voor, want we
moeten vooral wat jonge leden trekken. Want
zoals u wellicht weet, heeft Hubert opgezegd
in verband met school en sport.
Ook een leuke bezigheid is de komende work-
shop "Gras" opbrengen.

Enige leden hebben zich al voorbereid met
het maken van een "begrasser"

Maarten Geijsbert heeft toegezegd lid te
willen blijven ondanks dat hij de laatste tijd
geen gelegenheid heeft gehad de club te be-
zoeken. Hij werkt dan ook met schaal 1:1.

Nu toch even een vervelend bericht, een van
onze leden, Ton van Dijk heeft tijdens zijn
bezoek op de rommelmarkt laten weten dat
de gezondheid hem flink in de steek heeft
gelaten. Ton is sinds kort lid en was het laatst
bij ons op de jaarvergadering. Van hieruit
willen wij hem en zijn naaste alle sterkte toe-
wensen.

Verder liggen er een paar plafond tegels los,
dit is in verband met het onderzoek naar de
lekkages van regenwater. Onlangs was er weer
wateroverlast, maar nu is de regenwater af-
voer van het dak afgestopt voor verdere re-
paratie werkzaamheden.

Ook was er weer een gezellige kaartavond
georganiseerd door Kees en Marja.

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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Rommelmarkt 2013
Door Adri Ruitenberg / foto’s: Martin Lankre-
ijer

Op zondag 1 september was er weer de jaar-
lijkse rommelmarkt bij ons achter de Lieve-
kamp, er waren iets minder inschrijvingen dan
in voorgaande jaren, dus leek het wat rustiger
te worden.

Echter was de toeloop juist groter dan vorig
jaar en hebben wij veel meer bezoekers mo-
gen verwelkomen, zo'n 700!

Al vroeg in de ochtend waren er weer een
aantal mensen present om gezamenlijk de
stands op te bouwen en net als vorig jaar wa-
ren de hekken de avond ervoor al geplaatst.

Om half tien werden de eerste bezoekers
verwelkomd en er volgden nog vele...

De weergoden waren ons gunstig gestemd en
er werd weer goed gehandeld.

Naar ik heb begrepen hebben dezelfde dames
van vorig jaar weer goed voor de inwendige
mens en veel gezelligheid gezorgd, na afloop,
nadat er in hoog tempo alles was opgeruimd,
konden we nog genieten van een kop heerlijke
soep en een lekker broodje worst.

Het meest aangename is voor het laatst be-
waard: na telling door Willie bleek de netto
opbrengst maar liefst meer dan € 1000,- te
bedragen! Een groot succes dus!



Wisseltong oktober ‘13 pagina 6

Het bestuur dankt de organisatoren Kees,
Marco en Sjaak voor het slagen van deze dag,
en niet te vergeten de coördinatoren Mark en
Martin. Ikzelf heb hierin niet zoveel kunnen
bijdragen.

Voor de volgende rommelmarkt is de samen-
stelling van het organisatieteam gewijzigd:
wegens tijdgebrek heeft Sjaak Verstegen
moeten afhaken, zijn plek wordt ingenomen
door Ad Raeijmaeckers. Het bestuur wil
Sjaak bedanken voor de inzet en bijdrage en
Ad veel succes wensen!



Wisseltong oktober ‘13 pagina 7

Open dag - 2013
Door Adri Ruitenberg

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de
open dag in volle gang, iedereen zet zijn
schouders eronder om tot een goed resultaat
te komen.

Een greep uit alle activiteiten.

Zo zien we dat er hard gewerkt wordt om op
de clubbaan meerdere treinen te laten rijden,
ook kunnen we al zien waar de stations komen.
Sjaak is begonnen met het Duitse station en
bij het Nederlandse station staan de muren
recht dank zij Gerard. Ook Martin en Theo
zijn met het bergstation al vergevorderd.

Verder wordt er gewerkt aan het minst
zichtbare deel van de baan, nl. de elektronica.
Tino geeft op de open dag uitleg over hoe je
solderen moet en Louis en Frank gaan gestaag
verder met de elektronica.( op de open dag is
Frank weer te vinden met zijn zoon bij Spo-
rend Oss).

Andere activiteiten zijn natuurlijk de demo's
in de Marag-ruimte, waar nu nog niet veel is
van te zien, des te mooier wordt het op 3
november.

In de zitruimte is een nieuwe demo: Jan laat
zien hoe je van een bouwplaat een mooi ge-
bouw kunt maken en Mark tracht weer het
een en ander te verkopen.

Kees staat garant voor een goed verloop van
de catering, en dan moet het toch weer een
smaakvolle open dag worden!

In de hoop dat de komende open dag net zo
succesvol wordt dan de vorige, wenst het
bestuur iedereen veel succes en plezier toe.
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Sporen van sporen in Hanzesteden
Door Mark Scholten

Door omstandigheden gedwongen, brachten
we delen van onze vakantie dit jaar in Neder-
land door en wel in Hattem. Hattem is een van
de Hanzesteden, zoals ook Elburg, Zwolle,
Deventer en Kampen. Ondanks het niet altijd
goede weer, was het een plezier in en rond
deze steden te vertoeven en in het gebied
daarvan te fietsen.

Op een van onze (2) fietstochten (!) reden we
door Heerde waar we via de knooppuntenrou-
te op een pad uitkwamen waar een Andreas-
kruis van een spoorwegovergang stond. Het
fietspad was nagenoeg recht. Hier had duide-
lijk een spoorlijn gelegen. Even een fotootje
maken en later maar even kijken of ik van
deze spoorlijn nog documentatie kon vinden.
De lijn was een uitstekend en mooi fietspad!

Hé, een Andreaskruis? Was dit een voormalige
spoorlijn. Ja dus. In Heerde.

We bezochten ook Zwolle. Toch al een spoor-
knooppunt bij uitstek. Het centrum is mooi en
de panden uit een rijk verleden zijn mooi be-
waard gebleven. In het voetgan-
gers/winkelgebied, in de Luttekekstraat 17,
stond een pand met op de pui tegeltableaus
met de namen van de toenmalige eigenaren:
"Van Gend en Loos: H. Colignon en Co". Op
ongeveer zes meter hoogte de tekst "Factory
der Nederlandsche Staats- en Centraal-
Spoorwegen". Hier zat dus een kantoor van de
NCS. De Luttekestraat is vrij smal, dus de
foto was een beetje improviseren.

Het voormalige kantoor van de NCS in Zwolle

Tijdens een schitterende tocht rond de IJs-
sel, reden we over het fietspad van de nieuwe
spoorwegbrug bij Zwolle, genoemd de Hanze-
boog. Deze overspant de rivier de IJssel en
maakt deel uit van de spoorlijn Utrecht -
Kampen en de spoorlijn Lelystad - Zwolle die
in december 2012 geopend werd. Vanwege de
aanleg van deze lijn, de Hanzelijn, was er een
nieuwe brug nodig ter vervanging van de oude
brug. De nieuwe spoorbrug ligt op Rijnvaart-
hoogte, waardoor de scheepvaart gemakkelij-
ker kan passeren en er geen beweegbaar ge-
deelte meer nodig is. Het ontwerp is van
Quist Wintermans Architecten. Van deze
brug ook een foto gemaakt, uiteraard.

De Hanzeboog met trein bestaande uit IC3 en IC4
treinstellen uit Amersfoort

Op een andere dag waren we tijdens de ves-
tingdagen in Elburg. Lopende naar het cen-
trum zag ik gebouwen die iets “spoors” had-
den: twee loodsen, kennelijk wagen- en loco-
motiefloodsen van een stoomtram geweest.
Daarnaast stond een bord met een ansicht-
kaart waaruit mijn vermoeden werd beves-
tigd: de locomotiefloodsen van de voormalige
Zuiderspoorweg. Nu zat daar een “Jumbo-
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supermarkt”. Daarnaast stond kennelijk het
voormalige station van Elburg maar dat was
door geparkeerde touringcars aan het zicht
onttrokken. Helaas geen foto van kunnen ne-
men. Er zat nu een slijterij in.

Een van de twee wagen- en locomotiefloodsen in
Elburg.

Mooie gelegenheid om de gevonden sporen uit
de spoorgeschiedenis in deze omgeving eens
uit te pluizen.
Het mooie fietspad (met het “Andreaskruis”
dus) was toentertijd een spoorlijn, die deel
uitmaakte van de lijn Apeldoorn-Zwolle, bij-
genaamd de 'Baronnenlijn'. Tussen 1887 en
1889 werd de lijn door de Koninklijke Neder-
landsche Locaalspoorweg-Maatschappij aan-
gelegd. De bijnaam Baronnenlijn dankte de lijn
aan de vele (adellijke) notabelen die woonden
in de plaatsen langs het spoor, waaronder de
burgemeesters daarvan. In 1913 werd nog een
zijtak van Hattem naar Kampen Zuid aange-
legd.
Deze lijn bleek al snel onrendabel en werd in
1933 alweer gesloten. Op 8 oktober 1950
werd ook het personenvervoer op de rest van
de Baronnenlijn gestaakt. Het traject Heerde
- Wapenveld werd hierbij direct geheel bui-
ten dienst gesteld. In 1970 werd het goede-
renvervoer tussen Wapenveld en Hattem be-
eindigd. De laatste goederentreinen tussen
Hattem en Hattemerbroek en tussen Heerde
en Apeldoorn verdwenen in 1972 van de
spoorlijn. De rails werden niet lang daarna
opgebroken.
Tegenwoordig is een groot deel van het oude
spoorwegtracé in gebruik als fietspad, zoals

wij dus ervoeren en er dankbaar gebruik van
maakten!
De genoemde loodsen in Elburg aan de Zwol-
scheweg 1, zijn gebouwd in 1907-1908 en be-
treffen een wagonloods, een locomotiefloods
en een wachtlokaal annex stationsgebouw. De
loodsen zijn opgetrokken in neoclassistische
en het stationsgebouw in neorenaissance stijl.
Elburg was het centrale punt van de Zuider-
zeetram die op 2 mei 1908 de normaalsporige
tramlijn in gebruik naam op de lijn Zwolle-
Elburg-Nunspeet. De Zuiderzeetram heeft
echter maar kort bestaan. Op 31 augustus
1931 reed de laatste tram. De rails werd di-
rect opgebroken ten faveure van het auto-
verkeer.
Wat betreft het pand van de NCS in Zwolle
zij het volgende vermeld. De Nederlandsche
Centraal-Spoorweg-Maatschappij werd opge-
richt op 20 februari 1860 in Amsterdam,
Door de NCS werd de Centraalspoorweg
Utrecht – Amersfoort –Zwolle – Kampen aan-
gelegd. In 1885 verkreeg de Nederlandsche
Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) de meer-
derheid van de aandelen van de NCS. In 1890
werd de NRS overgenomen door de Staat der
Nederlanden. In 1919 werd de exploitatie van
de NCS voortgezet door de Staatsspoorwe-
gen, die in 1917 een belangengemeenschap
met de HSM was aangegaan. De NCS ging
uiteindelijk in 1934 geheel op in de Neder-
landse Spoorwegen.

De Hanzeboog bij hoog water van de IJssel

Foto voorpagina: Bij de wagen- en locomo-
tiefloodsen in Elburg was deze ansicht-
kaart groot afgebeeld.
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Kaartavond
Door Martin Lankreijer

Op 19 oktober was er weer een gezellige
kaartavond onder de leiding van Kees en Mar-
ja. Er was een fijne prijzen tafel met diverse
prijzen waaruit gekozen kon worden.

Daar ik niet z'n liefhebber ben van jokeren en
rikken, had ik maar weer de drank verzorging
op me genomen. Zelf speel ik graag Canasta of
Keezen, (nee, het is niet wat je denkt, het is
een oud Fries bordspel wat lijkt op mens-erg-
je-niet, maar met meer diepgang).

Het begin van de avond was, als gebruikelijk
wat taai, iedereen kijkt de kat uit de boom,
alleen Ad kijkt nog eens hongerig naar de
cake.

Verder wat serieuze voor besprekingen.

Dan gaat het van start, Frans bekijkt zijn
kaarten zeer serieus terwijl Marja peinst
over de volgende move...

Mark leest beide dames van tafel 2 nog eens
de les. Hier worden snode plannen beraamd
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De rijk gevulde prijzen tafel.

Alles wordt nogmaals door gerekend maar na
een paar Palmen valt dat nog niet mee.

Henk kiest voor doeken, zeker om mee te
helpen op de komende schoonmaak avond (!).

Kees en Marja, bedankt voor de gezellige
avond.
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Met vier naar Intermodellbau Dortmund
Door Adri Ruitenberg

Op 12 april jongstleden gingen Jos (chauf-
feur), Clem, Henk en ondergetekende op weg
om een kijkje te nemen bij Intermodellbau in
Dortmund

Om kwart over acht ’s morgens, precies vol-
gens afspraak, pikte Jos mij op, daarna Clem
en Henk om zo met gezwinde spoed richting
Duitsland te rijden.

Ongeveer twee uur later had Jos al snel een
parkeerplaats gevonden, het bleek dat hij er
goed bekend was, niet verwonderlijk, want
het was voor hem en de anderen al de zoveel-
ste keer dat Dortmund aangedaan werd, ech-
ter was het voor mij de eerste keer.

Na afgesproken te hebben dat wij elkaar rond
het middaguur in hal 2 bij het restaurant
zouden treffen ging ieder zijns weegs. Bij
binnenkomst bleef ik gelijk al steken bij de
Brekina-stand om er een DAF F2000 met
dieplader te scoren en nog een losse oplegger
om te knutselen. Al ronddwalend kwam ik
Henk tegen en wij gingen die ochtend samen
verder om nog allerlei moois te bekijken, en
zo liepen wij nog enkele bekenden uit Oss en
omstreken tegen het lijf…..

Wat mij trof was een mooie Nederlandse
baan, Tramstraat 1930, met veel zelfbouw
scenery welke ook op On Tracks is geweest.
Ik heb er wat foto’s gemaakt.

Verder zag ik hoe je met LED verlichting een
mooie verdeling krijgt van de verlichting bo-
ven je baan, een fries was er van voorzien.
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Ook werden er prachtige staaltjes scenery-
bouw getoond, o.a. een Franse modulebaan:
Association des Modelistes Cheminots de
Limoges met een mooie onkruidbestrijdings-
trein, het zag er allemaal heel natuurgetrouw
uit.

Om 5 uur zagen we elkaar weer op de afge-
sproken plek, Clem had Lego gevonden voor
zijn kleinzoon en Jos heeft op de valreep een
prachtig model van een DR E04 op de kop
getikt, naar eigen zeggen had hij nog geen
exemplaar met deze kleur.

Na nog even nagepraat te hebben onder genot
van een biertje hebben we in Koch de dag
afgesloten met een heerlijke maaltijd. Ik
dacht dat ik veel op kon, maar er zijn er die
echt kunnen schransen!!

Na weer veilig thuisgebracht te zijn kan ik
terugkijken op een zeer gezellige dag met
deze heren!
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Vakantieverslag - Ameland
Door Ad van Etten

In de eerste week van september zijn we een
weekje naar Ameland geweest. Ja, mooi weer
en lekker eten!

In het blad ” Railhobby” had ik al eens een
advertentie gezien van MSA modelspoorbaan
en na het lezen van een folder in het hotel
ben ik gaan kijken. De spoorbaan is gebouw in
een loods op het industrieterrein, even goed
kijken, het staat bijna niet aangegeven ( ge-
meente vindt toeristenattracties niet passen
op een industrieterrein ).

Na een jaar voorbereiding, tekenen en plan-
nen is in 2009 de eigenaar van de baan Jan
Theulings begonnen met het bouwen van de
baan. Vijf dagen in de week bouwt hij ’s mid-
dags aan zijn baan.

Jan Theulings is Brabander, veel gewerkt in
het buitenland waaronder Zwitserland en nu
woonachtig op Ameland. Zijn hobby: model-
treinen.

Op de verdieping in de loods is hij bezig met
zijn baan, ik schat ongeveer 120m2 waarop:

 Casino, camping met dure huizen en station
 Hoofdstation met stadsplein met kermis
 Haven met olieraffinaderij, houtzagerij,

overslag
 Kolenmijn met o.a. ondergrondtransport (

te zien als je op knieën gaat zitten )
 Goudkust langs het water met eigen sta-

tionnetje
 Een ( nog te installeren ) bak met 1800

liter water met op de bodem 2 glazen tun-
nels voor treinen

 Groot hoofdstation in 2 lagen met depot en
een stadsplein met brandend stadshuis

 Bergdeel met tandradbaan, spoorliftbaan
en kabelbaan

 Onder de grond 2 keer meer rails in scha-
duwstations en banen

 Overal lichtjes, poppetjes en kleine grap-
jes, o.a. boer die met 2 varkens in de trein
wil

 Aan de zijkant van het frame zijn / komen
kleine schakelaars zodat kinderen objecten
kunnen laten draaien of verlichten
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 De baan heeft ook een nachtstand, alle
grote lampen gaan uit en de verlichting op
de baan gaat aan

Enkele banen zijn losstaande pendelbanen. De
andere 700 meter rail zijn opgesplitst in 58
blokken met bijbehorende seinen, alles com-
putergestuurd.

Er wordt gereden met 2-railsysteem, loc’s van
Fleischmann, Roco en het Zwitserse merk
HAG, De loc's van dit merk zijn zeer gede-
tailleerd, erg zwaar en erg sterk =erg duur.
Er zijn rijtuigen en goederenwagens van div.
merken in allerlei soorten en maten

Op de begane grond is er de onderbouw van
nog een baan in wording, een tafel voor uitleg
over automatisering van banen en werktafels.

Wil je in je vakantie een mooie baan zien, ga
naar Ameland!!

Kijk ook op www.modelspoor-adviesbureau.nl
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Spoorwerk in Oss – deel 8
Door Frank Vermeulen

Hier is dan weer uw reporter met het laatste
nieuws over de N329, de weg van de toe-
komst. Ja mensen, het laatste nieuws want de
weg is inmiddels opgeleverd en geopend.

Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de
weg. Alle rijstroken zijn in gebruik en ook de
fietstunnels zijn in gebruik genomen. En tot
slot is ook de aansluiting bij de Berghemse-
weg opgeleverd. Kortom het is af. Nou toch
niet helemaal. Er moet nog het een en ander
afgewerkt worden. Zo moet bijvoorbeeld het
Flowman-systeem tussen de Julianasingel en
het eind van de weg bij de Merwedestraat
nog in werking worden gezet.

Maar laten we eens kijken wat er in die laat-
ste maanden allemaal gebeurd is.

De overige zonnebomen zijn geplaatst. De
verkeerslichten zijn geplaatst. De belijning is
afgewerkt. En niet te vergeten: er is ook veel
opgeruimd. Zo zijn de tijdelijke fietsbruggen
aan de Julianasingel, de Berghemseweg en de
Singel weer afgebroken. De overweg is gede-

monteerd. En verder is de rommel opgeruimd
en zijn alle bouwspullen verdwenen.

Nu de gehele weg in gebruik is hebben we een
veel betere doorstroming van het verkeer.

Nu is was het dus wachten op de officiële
opening. Deze was gepland op zondag 8 sep-
tember 2013, 16.00 uur. Als u dit leest is dit
dus al achter de rug. En daarmee wil ik dan
toch nog even terugkomen op mijn eerste
stukje van dit schrijven. Want het verhaal
lijkt nu wel af maar de werkelijk spectacu-
laire opening wil ik u niet onthouden.

Echter in overleg met de redactie is besloten
dat het verslag van de opening in de volgende
wisseltong komt. Deze tong zou anders
veeeeeeel te dik worden.
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Spoorwegrariteiten – 3 weg kruising
Door Martin Lankreijer

Dat er vele rariteiten zijn in de spoorbouw
weten we al, maar deze kwam ik tegen in een
oude "Model Railroader" uit 1980 ().
Op het moment van schrijven in 1980 was
deze kruising nog in gebruik in de stad Colum-
bus in de staat Kansas in de verenigde staten.

Inmiddels is dit toch wel redelijk gevaarlijke
punt uit het rails systeem verwijderd. Voor
zover bekend zijn er maar drie stuks van dit
type gebruikt.
Tegenwoordig is dit exemplaar te bezichtigen
in een lokaal museum.
Het zal een uitdaging zijn er een na te maken
op H0 schaal en zonder ontsporingen in ge-
bruik te nemen.
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Goederenwagen van de NZOS
Door Mark Scholten

Goederenwagen van de “Nederlandsche Zuid-
Ooster Spoorwegmaatschappij” bewaard.

In Railmagazine 174 2013 dook die ineens op:
een goederenwagen van de “Nederlandsche
Zuidooster Spoorwegmaatschappij” bewaard!
Deze maatschappij exploiteerde vanaf 1881
tot 1 mei 1883 de treindienst over Oss, tus-
sen Nijmegen en Tilburg waarna de exploita-
tie overging in handen van de “Maatschappij
tot Exploitatie van de Staatspoorwegen”
(SS). In mijn boekje “Sporen rond de Reu-
ver”, uitgave 1997, heb ik de geschiedenis
uitgebreid beschreven en elk lid van onze
vereniging kan dit dus nog even naslaan. In
een nutschel: de eerste plannen voor deze
spoorlijn waren er al in 1859, de een conces-
sieverlening in 1869, de oprichting van de
NZOS in 1872, de bouw van onder andere het
station Oss (toen nog “Osch”) in 1874 en de
aanleg van de rails tussen de spoorbrug van
Ravenstein en de aansluiting nabij ’s-
Hertogenbosch, waarna de eerste trein op 4
juni 1881 voor het publiek kon rijden.

Maar het artikel in de Railmagazine is mooie
aanleiding terug te komen op in dit geval het
materiaal van de NZOS. Het artikel kwam uit
handen van de bekende modelspoorders
Maykel Kastelijn (MK Modelbouwstudio’s) en
Hans Nahon. Kastelyn en Nahon hebben goed
werk verricht door een overzicht te ver-
schaffen van het goederenwagenpak van de
NZOS, hetgeen nog een manco was in mijn
boek.

Met de start van de treindienst door de
NZOS in 1881 , bezat deze 12 gesloten goe-
derenwagens met de nummers 1001-1013.
Deze wagens waren onberemd. In 1882 werd
het wagenpark uitgebreid met nogmaals 13
wagens, mogelijk met de nummers 1026-1038.
Deze waren wel beremd met een Westinghou-
se-rem en de wagens hadden een hoog rem-
mershuis. Na het opgaan in de SS, werden de
NZOS-wagens opgenomen in de wagenserie
SS CHK 17074-17099.

Het NZOS goederenwagenpark bestond ver-
der in 1881 uit 12 bagagewagens mogelijk ge-
nummerd 1014-1025, uitgebreid in 1882 met 2
bagagewagens genummerd 1039 en 1040. Als

deze gegevens kloppen,
is het wagenpark mooi
aaneengesloten ge-
nummerd geweest. De
auteurs houden hierbij
wel een slag om de
arm!

Na diverse omzwervin-
gen en in handen te
zijn gekomen van de
Nederlandsche Spoor-
wegen, werd de laatste
wagen van de NZOS in
1936 afgevoerd.

Sinds 1946 stond in ’s
Heer Hendrikskin-
deren (Z) een oude
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NS-wagen met het nummer CHB 5077. Deze
wagen is in 1931 afgevoerd naar een Vlis-
singse sloper om vandaar, of in ieder geval de
houten opbouw, terecht te komen bij een par-
ticulier in ’s Heer Hendrikskinderen. Dit was
de aloude NZOS 1029! Even een nummerge-
schiedenis van de bak: NZOS 1029 (1882), >
SS CHK 17091 (1883) > SS FV 17091 (ca
1890) > SS CHK 17091 (begin jaren 1900) >
NS CHK 5077 (1923) > NS CHB 5077 (1926) >
afvoer NS CHB 5077 (1931) naar sloper Vlis-
singen.

Door toedoen van de de auteurs en andere
vrijwilligers van de Stoomtram Goes Borsele,
is de bak in de verzameling van de SGB te-
recht gekomen om bij gelegenheid te worden
gerestaureerd. Het is de oudste goederenwa-
gen in de collectie en men is er erg blij mee!

De berging van de bak is uitgebreid omschre-
ven in de genoemde Railmagazine 174, die in
onze bibliotheek ter inzage ligt.

Maykel Kastelijn stelde belangeloos nog twee
foto’s beschikbaar. De bak zoals die in 2011 in
Goes stond: grijs geschilderd met de NS-
nummering 5077 en op de andere foto is de
bak te zien, kort na veiligstelling met de nog
aanwezige ramen aan de andere zijde van de
bak.

Met dank aan Maykel Kastelijn en Hans Na-
hon.
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