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Mededelingen

Het is alweer de laatste maand van 2013, een jaar waarin het
nodige is gebeurd op de vereniging. Een rommelmarkt en de
open dag weer achter ons, net als de kaartavonden.

Wij willen onze adverteerders hartelijk danken voor hun
steun aan onze vereniging. Maar ook onze donateurs willen
we niet vergeten. Door hun gift kunnen we net dat beetje
extra doen met onze hobby.

Onlangs bereikte ons het bericht van een paar mensen die
problemen hebben ondervonden in de gezondheid: Toos Rui-
tenberg die onder behandeling is voor haar ziekte; Clem Jor-
na is geveld door een flinke longontsteking en is daarvoor
opgenomen in het Bernhovenziekenhuis; Ad van Etten is in
het Radboud opgenomen, nadat hij tijdens een controle daar
een hartaanval had gekregen. Over Ton van Dijk hebben we
vernomen dat ook hij in het Radboud ligt. Hij is geopereerd
i.v.m. problemen aan zijn stoma. We wensen alle een spoedig
herstel en dat ze tijdens de feestdagen bij de familie mogen
zijn.

Moesten we vorige maand nog melden dat er een lid heeft
aangegeven te willen stoppen, kunnen we dit keer vermelden
dat we per 1 januari een nieuw lid mogen inschrijven: Bernard
Mobers. Bernard woont aan de Bernard van Damstraat 29,
5466 PV Eerde. Je kunt hem telefonisch bereiken door
draaien/drukken van 0413-352040.

Rest ons nu vanaf deze plaats om jullie (toch) allemaal een
prettige en gezellige Kerst te wensen en een gezond en heil-
zaam Nieuw Jaar.
Proost op een nieuw jaar, door de redactie van ons clubblad.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Dit is alweer de 5e en tevens laatste wissel-
tong dit jaar. Maar niet getreurd, volgend
jaar beginnen we gewoon opnieuw.
Ik heb al eens eerder een "prijsvraagje" in de
tong gezet, en ik vond het leuk om dat weer
eens te doen. Op een van mijn foto's komt
iets voor, dat er echt niet op thuis hoort.
Voor het eerste op email: (mar-
tin.lankreijer@gmail.com) binnenkomende
goede antwoordt staat een flesje wijn klaar.
De datum en tijd is maatgevend. Het spreekt
vanzelf dat bestuur en redactie is uitgesloten
van deelname. Dus lezen en kijken die Tong.

Als er interesse is voor een workshop den-
nenbomen maken hoor ik het wel, dan kunnen
we iets organiseren.

Het volgende evenement is natuurlijk de jaar-
lijks terugkerende Nieuwjaars bijeen komst.
Gelijk weer een mogelijkheid andere vrouwen
te kussen, zonder dat je eigen vrouw jaloers
wordt.()

We hebben ook weer een nieuw lid in mogen
schrijven, het is Bernard Mobers uit Eerde.
Hij was bijzonder snel ingeburgerd, en helpt
al mee op de Berg. Bernard, veel succes.

Helaas hebben Hubert van der Louw en Joost
Raeijmaeckers hun lidmaatschap opgezegd.

Wij wensen beide veel succes en wellicht zien
we elkaar weer in de toekomst.

Een aantal weken geleden is er een weekje
hard gewerkt aan de hemelwater afvoer van
de Lievekamp dit door het plafond boven de
berg loopt. Dit afvoersysteem van metaal was
al geruime tijd lek en zorgde voor de water-
schade. De werkzaamheden werden uitge-
voerd in aanwezigheid van Willie en/of onder-
getekende, ook kwam Gert een middagje bou-
wen om mij gezelschap te houden. Alles op het
Duitse station gedeelte en de berg was ter-
dege afgedekt en er was met grote zorgvul-
digheid gewerkt. De opgetreden schade was
nihil.
Voor de waterschade aan muur, stoelen en
kast is overleg met de verzekering en de Lie-
vekamp.

Zodra dit geregeld is word begonnen aan de
herstelwerkzaamheden.

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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Club activiteit
Door Martin Lankreijer

Wie denkt dat er op de clubavonden niet ge-
werkt of gestudeerd wordt moet de volgende
serie maar eens bekijken.

Foto 1,2 en 3. Hier is een groep met vliegen-
vangers en theezeefjes bezig, Ja echt.
Hier worden in een paar uurtjes "begrassing"
apparaten mee gefabriceerd.
Later in het jaar is hier wel meer van te zien.

foto 4,5 en 6: Voorbereidingen op de open
dag. Op 4 en 5 is te zien dat er hier en daar
nog wat gesoldeerd moet worden. 6 laat zien
dat de verkoop stand al bijna leeg is voor het
publiek komt !!!
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Foto 7 is een apart verhaal.
Eigenlijk weet ik niet wat ik er van moet den-
ken, maar de persoon links lijkt te denken: ik
kan er toch niet tussen. terwijl Kees er zon-
der moeite in slaagt de nieuwe wissel aandrij-
vingen te monteren.

Foto 8,9 en 10
Ook hier is iets opmerkelijks.
Terwijl Jan (8) gewoon doorwerkt aan zijn
model,

kijkt de rest (10) gespannen op de nieuwe
Plasma TV naar ..... ja waarnaar kunnen mannen
onder elkaar naar kijken?
Bloemen.!!!!! ja echt, zie foto 9 elders in dit
blad.
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NS wagens in dienst van industriën te Oss
Door Mark Scholten

In een eerder artikel van mijn hand, heb ik
verhaald van een voormalige NZOS-
goederenwagen (van de Nederlandsche Zuid
Ooster Spoorweg Maatschappij dus) die in de
provincie  Zeeland is teruggevonden, veiligge-
steld en bewaard door en bij de Stoomtram
Goes Borsele. Daarin ook opgenomen een rij-
tje van de bij deze maatschappij in dienst
zijnde goederenwagens.

BUB zwanenberg NS 555 397

In mijn verzameling treinmodellen, heb ik een
4-tal goederenwagens, alle met opdrukken van
de Osse firma, NV Zwanenberg te Oss. Mooie
aanleiding om te proberen te achterhalen  wat
daar nog van bekend is.

Fleischmann zwanenberg NS 555 311

Onder andere in het Utrechts Archief vond
ik diverse wagennummers terug van goede-
renwagens die bij Osse firma’s zoals de ge-
noemde firma Zwanenberg, maar ook Organon
en Hartog in gebruik cq dienst zijn geweest.

Ik kwam tot de lijst die onder het artikel is
geplaatst:

Ik was toch wel verbaasd over het grote aan-
tal wagens. Je kan dan ook nagaan hoeveel er
vanuit Oss vervoerd werd want naast deze
zogenaamde “P-wagens” (“particuliere wagens)
zie je op diverse foto’s van de raccordemen-
ten vele goederenwagens staan van de Neder-
landse Spoorwegen en haar voorganger s zelf
of andere particuliere wagens.

Piko Zwanenberg NS 555 361

In de lijst dubbele nummers, waarvan ik niet
heb kunnen achterhalen waarin dat zit. Be-
treft zowel koelwagens als ketelwagens van
Zwanenberg en Hartog. De lijst is niet com-
pleet. Verder dan 1918 kwam ik niet. De lijst
is samengesteld aan de hand van de beschik-
bare blauwdrukken die in het Utrechts Ar-
chief worden bewaard.  Jammer ook dat ik de
bouwjaren niet compleet heb kunnen krijgen.

Wagens van Hartog in Unox-uitvoering ca 1939

In 1937 werd de merknaam “UNOX” uitge-
bracht. Vele koelwagens  van Hartog kregen
deze merknaam vermeld op de wagens.
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Zwanenburgwagens op hetfabrieksterrein. Oss.
Rechts de NS 555 311 die door Fleischmann in
model is uitgebracht.

In de modeltreinenwereld, ik beperk me even
tot HO, zijn  diverse modellen van wagens van
Zwanenberg en Hartog uitgebracht.  Zelf heb
ik van BUB (uit 1957, blik) de Zwanenbergwa-
gen met het nummer NS 551 397. BUB bracht
de wagen uit onder catalogusnummer 1397 H-
2 en is inmiddels een verzamelaars-item met
redelijke waarde. Het wagenparknummer kon
ik niet terugvinden in de lijst.

Fleischmann bracht de NS 555 311 uit onder
catalogusnummer 534144, Piko de 555 361
onder nummer 05586 en de 556 303 onder
nummer 58042. Beide nummers kon ik ook
niet terugvinden. De niet-gevonden wagen-
nummers zijn kennelijk van na 1918. Dat geldt
ook voor de wagennummers op diverse foto’s.

Zwanenerg wagens op emplacement Oss ca 1911

De foto’s van de wagens in het grootbedrijf
behoren tot mijn verzameling.
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Uit de oude doos
Door Mark Scholten

Uit het toenmalige archief van de toenmalige
Gemeentepolitie Oss, dook ik een aantal ver-
zamelde krantenartikelen op uit “Het Volk”
met interessant nieuws uit Oss en omgeving,
veelal incidenten. Ik las o.a. het artikel van 9
januari 1940 over het overlijden van de “hol-
bewoner” uit Oss, Jan Tompe, over zijn tries-
te leven op “de hei” en zelfs een roofoverval
op deze straatarme man. Een beeld van hem
staat op de Kruisstraat, tegenover het voor-
malige terrein van het postkantoor, naast het
Italiaaans restaurant.

Maar “De Wisseltong” is niet het geëigende
blad om, hoe interessant ook, hierover verder
te verhalen. Maar onder dit artikel was het
verslag van 10 januari 1940 geplakt van een
locomotief die net voor het toen nog be-
staande station van Berghem, komende uit
Nijmegen, het spoor bijster raakte. Je moet
dit artikel zelf maar even lezen.

Dit artikel lezende, zie je hoe reizigers vanuit
Nijmegen flink om moesten rijden en dat bus-
diensten, die via de pont van Ravenstein gin-
gen, hinder ondervonden van ijsgang in de
Maas.

Ik heb nog meer gevonden en zal in de ko-
mende Wisseltongen nog het een en ander
plaatsen.

Het archiefstuk van de gemeentepolitie Oss
is nu ondergebracht bij het BHIC, Het Bra-
bants Historisch Informatie Centrum.
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Vakantie 2013
Door Pim Stephan
Deel 1

Kabeltreintje naar Monte Bré en Swiss Minia-
tur

De vraag ieder jaar weer: “Waarnaar ver-
trekken we op vakantie”. Waarvandaan we
terugkomen zien we later wel. We moeten iets
weten als we de snelweg opdraaien. Na een
uitzending van Rail Away hadden we een doel :
Lugano, met vele lokale treinbaantjes in de
buurt. In twee dagen daar naar toe gereden
en een camping gevonden, ongeveer 7 km van
de stad.

De eerste tocht ging naar de Monte Bré, 933
m hoog. Bij het grote station in Lugano gepar-

keerd maar daar vandaan vertrok de lijn toch
echt niet. Eerst met een kabeltrammetje
steil naar beneden naar de oude stad en dan
toch nog 3 kwartier lopen langs het meer.
Eerst vanaf 275 m een klein stukje met een
gratis kabeltrammetje omhoog. Hier was geen
conducteur of machinist. Uiteraard kruisen
we halverwege het dalende treintje. Ook die
had geen bestuurder. Bovenaan uitstappen,
even de weg kwijt want we waren er nog lang
niet. Je bent dan nog gewoon in Lugano alleen
al wat hoger. Het bleek dat we de weg moes-
ten oversteken en het volgende stationnetje
in. Kaartje kopen en dan begint de echte
tocht omhoog. De kaartjesverkoper is ook de
bestuurder en neemt de kassa in z’n tas mee
omhoog. De baan is aangelegd in 1912 en dat is
aan de stationnetjes te zien. Mooi en lux uit-
gevoerd, veel houtwerk. Ook hier kruis je
weer halverwege het tegemoetkomende trein-
tje. Steeds werd het uitzicht weidser. Boven
gekomen bleek het wat heiig. De Monte Bré
heet wel de zonnigste berg van Zwitserland
maar die dag niet helemaal. Op de berg wat
rondgewandeld. Je kan er echt helemaal bo-
venop. De berg heeft een kegelvorm en ligt
vlak naast het meer. Glaasje fris en wat fo-
to’s. Stukje naar beneden door een park ge-
wandeld en nog wat foto’s. Je kan de hele
tocht ook van beneden af door het park lopen.
Toen weer aan de terugtocht. Om onszelf te
sparen hebben we de wandeling langs het
meer overgeslagen want onderaan stond een
supertoeristisch autotreintje te wachten. Zo
één als er ook rondrijdt naar Het Dolfinarium
en andere attractieparken.
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De volgende dag naar Swiss Miniatur, zeg
maar Zwitsers Madurodam. Bomveel Japan-
ners, bussen vol. Kennelijk erg bekend bij de
reisorganisaties in Japan.

Wat meteen opviel dat het geheel op een vlak
stuk land stond. Ondanks dat de modeltrein-
bouw in Zwitserland ook vele aanhangers
heeft. Die bouwen dan vaker bergen, tunnels
en bruggen na dan een Hollandse vlakte. Er
was één berg gemaakt en daar reden wat
treinen omheen.

Heel veel kerken en kathedralen uit Zwitser-
land. Met naam en toenaam, vast goed nage-
bouwd. Zelfs een zo grote kathedraal, dat je
er zelf doorheen kon lopen. Ook veel boerde-
rijen. Van kleine huisjes tot grote vakwerkge-
bouwen. En veel burchten. Oude middeleeuwse
adellijke burchten tot –ik denk- hele grote uit
de kluiten gegroeide oude boerderijen.

Wat me tegenviel was het onderhoud. Wat
vaker opvalt bij dit soort attracties. Wel
mooi aangelegd, daarna weinig meer aange-
daan. Hele stukken kunstgras, vooral in de
schaduw waren overwoekerd met mos.

Voor kinderen was er natuurlijk genoeg te
beleven. Rond het hele terrein een treinbaan
waar ze op de wagonnetjes konden zitten.
Ook hier ontbrak het terras met friet- en
ijskraam niet. In de verte kun je de San Sal-
vator zijn liggen. He hoogste piek in de omge-
ving, ook met een kabeltrein. Die was hier ook
in het klein nagebouwd, zodat je hem in één
oogopslag 2 keer kunt zien. Maar daar kom ik
later nog op terug.
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Open dag - 2013
Door Adri Ruitenberg

Op zondag 3 november heeft de modelbouw-
club weer een open dag georganiseerd waarbij
het publiek de gelegenheid is geboden een
kijkje te nemen bij onze spoorse activiteiten
van het afgelopen jaar.
Op de zaterdag ervoor werden in de Marag-
ruimte weer diverse banen/demo's geïnstal-
leerd en getest, zodat er zondag zonder pro-
blemen gedemonstreerd kon worden.
Een fotoreportage:

Gerard en Ineke wachten op de eerste bezoekers

Als eerste zag je de vitrine in de gang goed gevuld
met modellen van de clubleden

Bij Sporend Oss waren, net als in voorgaande jaren,
vader en zoon Vermeulen weer aanwezig voor een

goede treinenloop

Een deur verder gaf Tino weer acte de préséance
met zijn demo soldeeractiviteit

De heren van de NS groep zijn vol enthou-siasme
aan het werk met scenerybouw

Louis hield op de clubbaan de treinen rijdend onder
het toeziend oog van Henri

Dat Jan mooie bouwplaten kon maken kan Clem over
meepraten
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Sjaak en Jos werken aan het Duitse station

De kolenopslag boven de spiraal is een mooi staaltje
modelbouwwerk van Martin en Theo

In de Marag-ruimte konden de kinderen zich uitle-
ven op de (digitale) Märklinbaan van Ad

Marco en Kees gaven weer diverse digitale demo's

De digitale N-baan bij Ad en Bas trok veel bekijks

De baan van Ashwin met z'n vele details zag er
weer gelikt uit

In de zitruimte kon men genieten van een heerlijke
kop koffie of thee

Na afloop telde Mark de opbrengst van de verkoop-
stand

Zoals je ziet spreken de foto's voor zich en
kunnen wij, met opnieuw dank aan de dames
van de catering, terugkijken op een zeer ge-
slaagde open dag!
Het bestuur dankt iedereen die zijn of haar
bijdrage en inzet tijdens de open dag hebben
gegeven!



Wisseltong december ‘13 pagina 16

Verkoop met een praatje
Door Mark Scholten

Oftewel mijn aandeel in de Open Dag….

Nee, geen term uit het kaartspel “rikken”
maar een klein verslag van mijn aandeel in de
Open Dag op 3 november j.l. . Want ik heb wat
afgepraat, die dag (netjes uitgedrukt…).

Aanvankelijk had ik er in een verkoopstand
een hard hoofd in. De club had aanvankelijk
nagenoeg geen materiaal wat met goed fat-
soen kon worden aangeboden. Maar zoals al-
tijd: de redding is nabij als de nood het
hoogst is. Ook nu weer. Enkele schenkingen
van buitenaf onder het motto ”misschien dat
jullie er iets mee kunnen doen…”. En intern
een doos met scenery aangeboden door Ad
van Etten. Daarnaast een kwalitatief behoor-
lijk assortiment treinen en toebehoren vanuit
de leden. Dat alles bij elkaar een tafel vol
maar ook onder die tal kisten vol materiaal.

De hele dag door een regelmatig aanbod van
belangstellenden. Ik geef toe, de echte koop-
vraag was er niet. Maar had ik eenmaal beet,
dan ging het ook goed, met name de aangebo-
den scenery ging als broodjes over de toon-
bank, althans de kwalitatief goedkope huisjes.
Maar ook was er een koper van aan groot aan-
tal bouwplaten van Jan Nooijen. Ik vond in die
koper trouwens ook nog een bouwer van 2
bouwplaten van Nederlandse spoowegmodellen
die ik Jan ooit had gegeven maar die hij niet
zo graag wilde bouwen. Die koper (14 jaar)
beloofde mij, als die modellen klaar waren, die
op een clubavond zou komen tonen. Ik hoop
het van harte!

Ik had het lekker druk zo. Wel het gevolg
daarvan is dat ik van de overige clubleden in
de diverse ruimtes maar weinig heb kunnen
zien. Ik denk dat dat jammer is, gelet op wat
ik vluchtig heb kunnen zien. Uit de reacties
van met name jongeren, was het leuk en leer-
zaam al dat werk te zien.

Mede door de inbreng van de leden en de be-
langeloze afgifte van spulletjes, kon ik aan
het eind van de dag een leuk bedrag overhan-
digen aan de vereniging. Om in termen van
Clem te spreken: geweldig toch!

Adri: je had het als verantwoordelijk be-
stuurder niet altijd even makkelijk, mede
gelet op je persoonlijke problemen maar je
hebt het, in mijn ogen, voortreffelijk gedaan!
Ik maak toch van de gelegenheid gebruik om
even te wijzen naar Frans en Willie. Door
uitval van Martin ivm ziekte van Thea, de
soms noodzakelijke afwezigheid van Adri en
de pas late komst van Jos, was het bestuur
erg mager vertegenwoordigd en moesten zij,
vooral Frans, op vele vragen een pasklaar ant-
woord hebben. Maar alles ging goed!

Tot volgend jaar weer!
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Bomen
Door Martin Lankreijer

Zo ik ben weer eens begonnen met de model-
bouw en wel met het maken van bomen. Ik ga
diverse bomen maken, dit artikel gaat over
sparren, en de "klassieke" methode met sisal-
touw en bloemisten ijzerdraad. Voor deel 2,
loofbomen duiken we onze eigen tuin in.

Let op, dit is een oude algemene methode,
Het is zonde van je tijd om het "wiel" opnieuw
uit te vinden deze werkt perfect, maar hier
en daar aanpassen naar je eigen inzicht kan
geen kwaad.

Zo doe ik het:
Eerst het touw gereed maken voor verdere
verwerking. Ik heb gekozen voor dubbel-
strengig touw. Allereerst knip je het in han-
delbare stukjes van ca. 1 meter. (1)

Deze worden eerst 24 uur geweekt in water
met een beetje vloeibare zeep, maakt niet
zoveel uit wat. Bijvoorbeeld Dubro, Dreft of
soortgelijk van de Aldi of Lidl.

Dan halen we de streng uit elkaar (2) en han-
gen we hem te drogen met een gewichtje er-
aan, dan is het grootste deel van de krul er
wel uit.(3-4)

Dan de "stam". Heel geschikt is het z.g. bloe-
misten ijzerdraad. Denk er wel aan de draad
zonder bekleding te nemen.(6)

Dan is het tijd om de hoogte van de bomen te
bepalen, van belang is op de eerste plaats
natuurlijk de schaal waarin je bouwt. Kijk
gewoon op het internet hoe hoog de bomen
worden die je wilt bouwen, sparren hebben
een andere hoogte dan dennen of gewoon co-
niferen. ook het gebied waar ze groeien is van
belang.  Een sequoia uit het gebied wat ik na
bouw wordt bijvoorbeeld wel 60 meter, in H0
is dat dan, 68 cm. Dat is een beetje te veel
van het goede. Dus ik houd het maar op een
wat handzamer type, zo tussen de 10 en 20
cm. Gelukkig zijn die in mijn modelbouw ge-
bied ook veel voorhanden en is een mooie
hoogte voor H0.
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Als de hoogte bekend is, weet je ook de
grootste breedte. Het touw knip je in stukjes
van de grootste breedte (5). Het is handig om
gelijk voor meerdere bomen te knippen. Maar,
maak eerst een boom compleet af om de fee-
ling te krijgen. Het zogenaamde "proefstukje"
Weer voor de draad: men neme een stuk
draad dat ca. 3 x zo lang is als de boom hoog
wordt.

Dubbel vouwen met een lus op het eind, het
andere eind draai je een slag of twee in el-
kaar en zet het in de bankschroef (9-10).

Dan het open haakje (4) in de boormachine,
inhaken in de lus van de draad en een paar
slagen laten draaien. Nu de geknipte sisal
eindjes erin schuiven niet te veel in een keer
(8), maak wel de draadjes eerst met je vin-
gers wat los (7). De knijpers zijn alleen als
hulp voor de foto.

Als er zoveel sisaleindjes in geschoven zijn
als de boom hoog moet worden (9) zet je de
boormachine op een zo laag mogelijk toerental
(10) je ziet dat de draadjes zich min of meer
in de omtrek verdelen. Maak een voorraadje
bomen, met verschillende hoogtes. (11).
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Nu het sisal wat naar beneden vouwen. (12).
Dan het in de vorm knippen, denk er aan om
ook wat "happen" er uit te knippen voor de
nodige variatie. (13-14).

Als de bomen met het loof op de grond staat
hoef je geen stam te maken, maar als de
boom wat hoger op stam staat, neem je een
stammetje van de gewenste dikte, (15) boort
een gaatje van 1,6 mm en lijm de draad stam
in het houtje. Dat houtje laat je op lengte,
later tijdens het "planten" knip je deze op de
luiste lengte.

Als alles zover naar wens is worden de bomen
in een basis kleur gespoten, zwart of donker
grijs. (16) na drogen wordt er overgespoten in
een groen tint. (17).

Natuurlijk met water gedragen verf. voor de
definitieve kleur is inkt het mooiste, maar
elke andere verf is ook goed. Als.... het maar
matt is!

Dan het bekleden, spuit de boom met sterk
verdunde houtlijm, (10 % foto 18). fotospuit
lijm uit een bus is ook goed.
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Bestrooi de boom rijkelijk met strooisel van
je keuze, ik heb goede ervaring met Wood-
lands strooimateriaal maar die van
Noch/Woodlands is natuurlijk ook per-
fect.(19)

Dit kun je herhalen tot je de voor jouw juiste
vorm hebt. (20)

De finale is het "fixeren" met gewone haar
spray, ook hier geen hoogglans. Neem de
goedkoopste die je kunt vinden en wees niet
te zuinig, (Aldi, Action of uitverkoop.) (21)

Nodig:
 Handboormachine met mogelijkheid om langzaam

te laten draaien,
 Bolletje Sisaltouw bestaande uit 2 strengen,
 Open ophang oogje,
 Spuitlijm, of een verdunde houtlijm 10% + drup-

pel afwas middel in plantenspuitje o.i.d.
 Natuurlijke stammetjes met de juiste dikte, uit

de tuin?.
 Strooisel, in diverse natuurlijke kleuren, Wood-

lands, of Noch-Woodlands. Geen gekleurde
houtvezel!

 Metalen bloemisten draad, groen, zwart of
bruin. Elke bloemist of tuincentrum heeft dit.

 Water gedragen verf voor de basis kleur zwart
of donker grijs.

 Water gedragen verf of inkt (de Kwast), diverse
kleuren groen en burnt oker of burnt sienna.

 Ruimte om lijm en/of verf te spuiten.
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Vakantie - stoomlocomotief in Brescia
Door Mark Scholten

Stoomlocomotief als monument in Brescia,
Italië.

Tijdens onze “inhaalvakantie” in september j.l.
nadat onze in juni gepande vakantie geen
doorgang kon vinden als gevolg van gezond-
heidsproblemen, aan het Gardameer in Italië,
bezochten wij de provinciehoofdstad Brescia.
Een prachtige middeleeuwse stad met zelfs
ook nog vele overblijfselen van het Romeinse
Rijk. Nee, het is geen winkelstad bij uitstek
maar je kan er veel cultuur opsnuiven. Een
prachtig centrum en je kijkt je ogen uit.

De oude binnenstad wordt van boven gedomi-
neerd door het kasteel “Castello di Brescia”.
Het is, buiten de aldaar gevestigde musea,
vrij toegankelijk en er is zelfs een spoorweg-
modelbouwvereniging. Maar deze was nog
gesloten toen wij in het kasteel rondliepen.
De eerste aanzetten tot de bouw van de ves-
ting van dit kasteel dateren al van 1337.

Op een omloop troffen wij een stoomlocomo-
tief als monument. Het was een locomotief
van de voormalige SNFT, de “Società Nazio-
nale Ferrovie e Tramvie”. De loc heeft gere-
den tussen Brescia, Iseo en Endalo. Hij is in
1906 gebouwd door “Costruzioni Meccaniche
di Saronni” en kwam in dienst in 1907. 60 jaar

later, op 1 juli 1967, werd de loc buiten dienst
gesteld na 2.500.000 kilometers te hebben
afgelegd.

Op 17 september 1967 werd de loc als monu-
ment naar het kasteel van Brescia gebracht.

De locomotief ziet er verschrikkelijk uit. Van
een afstand lijkt het nog wat maar dichterbij
gekomen zie je dat kennelijke roestgaten zijn
afgedekt met metaalplaten waarna de boel
met dikke, zwarte verf is afgedekt. De drijf-
stangen en al het koperwerk zijn, terecht,
afgenomen maar het lijkt nergens meer op.
De loc staat er dus al 46 jaar maar of hij het
nog decennia uithoudt, lijkt mij hoogst on-
waarschijnlijk.
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Hanggroep ouderen
Door reporter

Met dank aan Marag kon ik deze stemmige
foto van een selectie van onze hang-groep-
ouderen nemen.()
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Open dag modelbouw club Hilversum
Door Frans Knechten / foto’s Martin Lankre-
ijer

Na een mail van Mark Scholten, had Martin
Lankreijer het idee om eens te gaan kijken in
Hilversum. Martin als oud Hilversummer
dacht er aan om mij mee te vragen, ik ben dus
ook een oud Hilversummer.
De open dag was in een oude school ons wel
bekend aan de Geuzenweg op de eerste ver-
dieping. Dus gespannen en benieuwd wat wij
konden verwachten gingen wij de trap op naar
de eerste verdieping.
In het eerste lokaal was een N baan en werd
analoog aangestuurd. Op deze baan, die een
Nederlandse landschap met zowel polder als
fabriek en stadsgedeelte voorstelde, de sce-
nery was zeer mooi gebouwd het landschap
was mooi gemaakt. Wat vooral opviel op deze
baan was een VAM compost fabriek, het
mooie van deze fabriek was dat de wagons nog
met speciaal duwblok aan een kabel naar bin-
nen werden getrokken.

Het volgende lokaal, daarin was een bergbaan
gebouwd met mooie rotspartijen en was onge-
veer 3 x 5 meter groot. Er was een lichtshow,
met verandering in dag en nacht verlichting.
Het was best aardig maar de nacht verlich-
ting was een beetje te rood en ging nogal
schokkerig. De baan reed met digitale aanstu-
ring (koploper) en reed best goed, alleen sta
je raar te kijken als er boven in de rotsen op
hoog niveau een NS lok komt aangereden.

Op naar het volgende lokaal, daar was de
hoofdbaan van de club, dat was een baan digi-
taal aangestuurd uitbeeldend het oude station
Hilversum met de voetgangers loopbrug en de
draaischijf met locloods, dit was voor mij een
stukje geschiedenis uit mijn jeugd. Toen ik als
kleine jongen daar vlakbij op school zat, rende
ik uit school zo snel mogelijk naar die loop-
brug om er bovenop in de stoom van de loco-
motief te staan.

Verder op deze baan scenery uit omgeving van
Hilversum en het spoor naar Bussum
Het stukje industrie en de plassen van Lood-
recht in de scenery was zeer mooi uit ge-
werkt. Deze baan was ongeveer 8x4 meter en
naast deze baan was een apart stuk voor de
opstelsporen. Deze sporen kunnen via een
brug naar het hoofdspoor.

Onder het genot van een kopje koffie hebben
wij ook met bestuur van de club kennis ge-
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maakt en hun belangstelling is dan ook dat er
misschien wel een tegenbezoek komt over een
tijd, als onze baan wat meer aanzien heeft.
(stille wenk?)

In dit lokaal troffen wij een neef van Martin,
hij nodigde ons uit om bij hem thuis nog even
naar zijn trein materiaal te kijken, met schit-
terende oude Märklin treinen en de wagons
allemaal nog echt metaal, er was ook een hele
mooie verzameling oude auto modellen.

Onder het genot van een kop koffie hebben
wij nog even door gepraat over onze hobby.
De chauffeur, Martin dus, vond het weer tijd
om naar huis te gaan.

Dit was een bezoek van een aantal uren, dus
geen hele dag of middag, maar zeker de moei-
te waard.
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