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Mededelingen

Door een foutje in de communicatie is gebleken dat de le-
denlijst niet bij de stukken van de jaarvergadering zaten.
Onlangs werden ze alsnog afgedrukt en kunt u ze ophalen bij
Martin.

We hebben een interessante workshop gehad op de club. De
deelnemers weten nu hoe ze een landschap kunnen voorzien
van een leuke grasmat.

Een van onze adverteerders heeft (nog) niet gereageerd op
onze vraag of ze dit jaar ook nog mee willen doen.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Hallo allemaal, hier weer de eerste Tong van
2014.
Inmiddels heb ik de fles wijn welke uitgeloofd
was voor de inzender van mijn prijsvraagje
zelf maar opgedronken. Het ging over de ka-
bouter die over het spoor liep in de bossen
vlak voor het werk hutje. Het ging een beetje
verloren in de afdruk resolutie.

Het voordeel was wel dat de tong door ver-
schillende mensen van voor tot achteren was
doorgelezen. ☺

Op de gezellige nieuw jaar bijeenkomst was
het weer gezellig druk. Voor de toespraken
zie elders in dit blad, helaas moest (maar niet
ten nadele van) Jos de honneurs waarnemen
daar Frans nog niet voldoende aangesterkt
was.
Het eten was weer prima verzorgd, ditmaal
door Pero Stoimenovski van het Balkan res-
taurant. Er ware lekkere versnaperingen van
Marja en Annie. zie verder de foto reportage.

Ook was er het plotselinge overlijden vlak
voor kerstmis van Ad van Etten, ook hier
wordt elders in dit blad op ingegaan.

Heel recent was er de gras workshop georga-
niseerd door Wil en gegeven door Martin
Welberg. Zie artikel verderop.

Wat komt er de komende weken op ons af:
Ten eerste natuurlijk de jaarlijkse algemene
leden vergadering.

Ten tweede op 8 maart weer een kaart
avond georganiseerd door Kees en Marja K.

Dan op 27 maart op veler verzoek weer een
gezellige veiling georganiseerd door Mark S.

Laatste nieuws: Rob zit thuis met een in Oos-
tenrijk gebroken heup, wij wensen hem veel
sterke toe.

Dat was het weer voor deze maand

Weetje:
2014 is 30 jaar na 1984, het beroemde ver-
haal van George Orwell geschreven in 1948
over de toekomst in 1984. welke er bepaald
niet rooskleurig uitzag. gelukkig is van deze
voorspelling niet veel uitgekomen. Wel was er
begin jaren 80 een crisis waar we uit gekomen
zijn, zoals we ook nu weer opkrabbelen.

Martin Caboose.

Former PC 30008/PRR 477721 in the dead-lines at Hollidaysburg, PA on 12/2/1984.
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Nieuwjaarsreceptie
Door Frans Knechten / voorgelezen door Jos
van Pinxteren

Dames en heren van harte welkom op deze
avond van het nieuwe jaar op de receptie van
de MBV de Wissel. En het verheugt mij dan
ook om jullie hier allen weer te zien.
Namens het bestuur van de wissel mag ik u
allen een voorspoedig en vooral een gezond
2014 toewensen. Ik wil ook onze donateurs
bedanken, voor het ondersteunen van onze
vereniging.
Het is gebruikelijk op deze dag, dat we even
kort terug kijken wat we het afgelopen jaar
hebben gedaan.

Het bestuur heeft iedere maand een verga-
dering gehad. ook de Ontwerp Commissie
heeft iedere maand een vergadering gehad
om de voortgang van ons project, de clubbaan,
verder voor te bereiden.

Op donderdag als het 20:00 uur is komen de
leden binnen, waar ze meteen naar de bar
gaan om koffie te halen, gelukkig is dat dan
ook altijd aanwezig.

Als de avond vordert en de meeste mensen
zijn aan het werk, komt het bier en de fris-
drank aan de beurt. Maar net zoals de vorige
jaren wil ik er op wijzen dat de koffie en
drank niet vanzelf binnenkomen, daar maken
twee mensen veel vrije tijd voor vrij om deze
in te kopen en dit op een voortreffelijke wij-
ze doen. Kees en Marco ik zal maar namens
iedereen hier binnen, jullie hiervoor hartelijk
willen bedanken.

Verder gaan de werkzaamheden aan onze
clubbaan, in een zeer rustig tempo door, mis-
schien wel een beetje te rustig. Uiteindelijk
willen wij het Duitse gedeelte ook wel eens
zien rijden.

De voortgang aan het NS kopstation gaat in
een goed tempo door.

Op landschap bovenop de grote spiraal is al
duidelijk zichtbaar wat het uiteindelijk moet
worden.

Ook het afgelopen jaar is er een rommel-
markt gehouden, die voor de vereniging een
zeer goed positief resultaat had, ook gezien
de omstandigheden dat er in de regio toch op
die datum andere evenementen plaats vonden
was voor ons het resultaat zeer goed.
Kees, Marco, Sjaak en Adri onze dank voor
het organiseren van deze rommelmarkt, en
verder alle leden die hier hard hebben aan
mee gewerkt onze dank hiervoor.

Helaas is er afgelopen jaar geen veiling ge-
houden, daar er niet genoeg aanbod was.

Ook het afgelopen jaar is er weer een open
dag geweest, onder leiding van Adri is ook dat
een geslaagde dag geweest, alle leden die er
aan hebben meegewerkt onze dank hiervoor.

Onze vereniging is ook een club waar gezellig-
heid en plezier en het goed omgaan met el-
kaar een heel belangrijk punt is.

Helaas is het in een vereniging ook zo dat er
ook moeilijke momenten zijn, hetzij door
ziekte en het overlijden van leden, vrouwen of
kinderen van de leden.

Wij gedenken Bert van der Venne, Bert was
vanaf 1977 lid van onze vereniging, en door
zijn ziekte zagen wij dit allemaal wel aanko-
men dat het niet goed ging met Bert.
Bert is overleden op 4 mei 2013

Ad van Etten Ad was nog geen jaar lid van
onze club, vlak voor kerstmis vernamen wij
dat Ad was opgenomen in het Radboudzieken-
huis en tijdens de opname een hevige hart-
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aanval had gehad op 23 december 2013 kwam
het droevige bericht dat Ad was overleden.
Het is jammer dat wij Ad zo kort hebben
gekend, tijdens de crematie hoorden wij van
zijn rijke leven. Ik kom hier later in de wis-
seltong op terug met mijn memoriam.

Ook wil ik even denken aan de ernstige zieken
binnen onze club.
Ton van Dijk is ernstig ziek is opnieuw geope-
reerd aan zijn stoma.
De vrouw van Adri, Toos volgt chemo kuren
vanwege borstkanker. Jan Jansen is niet meer
mobiel en heeft een zwakke gezondheid.

Mag ik U allen verzoeken om even te gaan
staan om te herdenken, en onze gedachten
even naar de zieken te laten gaan en hun het
allerbeste toe te wensen.

Onder leiding van Kees en Marco is een groep
digitaal rijders bezig met de cursus koploper
en dat gebeurd steeds buiten de clubavonden,
op maandagavond wordt er een module N baan
gebouwd. Het resultaat heeft u allen kunnen
zien op de open dag.

Er zijn in 2013 twee kaartavonden gehouden,
een groep voor het jokeren en een groep voor
het rikken, deze avonden komen ook in 2014
terug en dit alles onder leiding van de spellei-
der Kees Kocken.

Ook de redactie van de Wisseltong is het hele
jaar druk bezig met het verzamelen van foto’s
en verhalen van de leden voor het maken van
de Wisseltong Martin, Wil en Gert onze dank
hiervoor.

Iedere maand komen ook de dames van de
Dahlia vereniging 1 avond bij ons om bloem-
stukjes te maken, daar is dan ook een be-
stuurslid bij aanwezig.

Plannen voor 2014: wij hopen zoals ik al eer-
der heb aangegeven dat de DB sporen nu ein-
delijk eens mee kunnen draaien dat de elek-
tronica zich goed en sneller zich zal ontwikke-
len, dat er meer mensen aan de baan willen
werken, dan zien wij de baan verder uitgroei-
en en dat wij met de open dag 2014 iets meer
kunnen laten zien.

Tenslotte wil ik de OC leden bedanken voor
hun inzet, en ik hoop dat het jaar 2014 een
jaar wordt van de ontwikkeling en doorzetting
vermogen van deze mensen.

Ik wil ook mijn mede bestuursleden bedanken
voor de samenwerking het afgelopen jaar.
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openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag
09:00 tot 21:00 uur

Zaterdag 09:00 tot 17:00 uur.
Zondag 12:00 tot 17:00 uur

Praxis Oss
Frankenweg 61
5349 AP Oss
0412-690680
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Lid van het jaar
Door Jos van Pinxteren

Dit jaar wordt het lid van het jaar toegekend
aan de KMS groep van de vereniging.
De KMS leden zijn een aantal wijze heren die
een trio vormen.
Wanneer je de KMS leden hun werk laat doen
dan zijn de volgende KMS activiteiten van
toepassing:

Kilo Meter S lange kramen of kofferbakver-
koop op een rij. Wellicht wordt deze droom-
wens ooit nog eens werkelijkheid.

Kalm Maar Spontaan wordt alles geregeld
tot in de kleinste details.

Kijken Meedoen Schatten, steeds wordt er
op zo’n dag bekeken wat zal de opbrengst zijn
aan het eind van de dag……?

Klinkende Munt Slaan, elk jaar wordt er weer
een prima financieel resultaat gehaald.

Kraam Met Spullen, worden hopelijk weer aan
een nieuwe eigenaar verkocht; de hele san-
tenkraam is te koop.

Krachtig Mond Snoeren, ze flikken het
steeds weer om een goede organisatie neer te
zetten.

Kunnen Mooi Samenwerken en hebben een
goed werkschema voor de andere leden, want
het rommelmarkt team loopt gesmeerd.

Kom Maar Snel hier, want we hebben voor
jou nog wel wat te doen.

Kwaliteit Markt Show, de organisatie is
flexibel en heeft het goed voor elkaar.

Klaar Met Spelen, dat geldt zeker als aan
het eind van de dag de balans wordt opge-
maakt.

Kees, Marco en Sjaak,
Namens het bestuur en alle leden ontzettend
bedankt voor de organisatie van de rommel-
markt, dit afgelopen jaar en alle voorafgaan-
de jaren.

Ik wil jullie daarvoor graag een bloemetje
overhandigen.

Verder wil ik U nog een gezellige avond toe-
wensen.

Jos van Pinxteren
Plaatsvervangend voorzitter
Frans Knechten
Voorzitter
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In Memoriam
Door Frans Knechten

In memoriam, Ad van Etten

Vlak voor kerstmis 2013 vernamen wij dat ons
lid Ad van Etten was opgenomen in het Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen en tijdens de
opname een hevige hartaanval had gehad. Op
23 december 2013 kwam het droevige bericht
dat hij was overleden.

Nagenoeg het hele bestuur alsmede de leden
Gert van Dam, Rob van den Heuvel, Henk
Anbergen en Mark Scholten, hebben de ver-
eniging vertegenwoordigd bij de crematie van
Ad op 30 december.

Ad was nog geen jaar lid van onze vereniging.
Hij vond al direct na het aangaan van het lid-
maatschap zijn plekje en pakte alle werk-
zaamheden aan die hem op zijn weg kwamen.

Je kan van Ad niet zeggen dat hij opviel. In-
tegendeel. Hij was rustig maar wel serieus
belangstellend voor zijn omgeving.

Tijdens de crematie hoorden wij van zijn rij-
ke leven. Zijn leven in IJmuiden, Amsterdam,
Bovenkerk, Amstelveen, Alphen aan den Rijn
en later ook in het buitenland in Irian Jaya.

Ad was nierpatiënt en dialyseerde. In 2005
kreeg hij een donornier.

Belangstelling voor treinen zat al gauw in zijn
bloed. Zijn vader werkte bij de NS. Hijzelf
werd, toen iedereen op zoek was naar hem,
vlak naast de rails gevonden. Waarom? “Om-
dat ik ook wil weten hoe treinen er aan de
onderkant uitzien!” was zijn antwoord (!).

Hij beleefde veel plezier aan zijn modeltrei-
nen en werd dus in 2013 lid van onze vereni-
ging.
De tijd dat hij bij ons was, was veel te kort
om hem een beetje te leren kennen. Wij heb-
ben daaraan heel veel gemist.

Wij wensen Mieke, zijn kinderen Bas en Ni-
enkje en de overige familieleden heel veel
sterkte toe in het verwerken van het verlies
van Ad.

Namens het bestuur en leden van MBV De
Wissel,

Frans Knechten,
Voorzitter.
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Workshop Graslandschap
Door Gert van Dam
Foto’s Frank Vermeulen en Willie de Kort

Op zaterdag 25 januari en 1 februari zijn er
door het bestuur workshops “begrassen” ge-
organiseerd. Het bestuur heeft het dan ook
professioneel aangepakt door Martin Welberg
aan te trekken die dit voor zijn beroep doet.
Zaterdag 25 januari was ondergetekende van
de partij en ik kan zeggen dat ik van die dag
erg genoten heb. De voorbereidingen door het
bestuur (Willie de Kort) waren uitstekend, de
ondergrond waarop we gingen werken was een
stuk Roofmate van 5cm dik en 60 bij 80 cm.
Hierop was een dijklichaam gemaakt. Dit alles
beschilderd met een bijna zwarte latex verf.

Deze voorbereidingen waren op een clubavond
door diverse leden gemaakt, anders was er te
weinig tijd op de zaterdag om met de work-
shop zelf bezig te zijn.

De workshop begon door Martin met het uit-
leggen van het een en ander; we gaan in onge-

veer 6 lagen gras maken, de ondergrond die
moet zwart zijn en niet groen anders krijg je
niet het schaduw effect. Ik heb het verschil
op mijn baan mogen zien, een groene onder-
grond geeft geen schaduw. Toen een uitleg
over de lijm. Als je grote vlakken gras moet
maken dan kun je het beste een acryloplosser
gebruiken verdund 2:1 met een voorstrijk
middel van Alabastine dit om te voorkomen
dat de lijm te snel opdroogt, er komt als het
ware dan een glimmend laagje op de top van
de lijm en dan kan het strooimiddel zich niet
hechten. Ipv een acryloplosser kun je ook
houtlijm gebruiken elke houtlijm is geschikt
als het maar D2 is, D3 en D4 zijn niet ge-
schikt voor ons doel. Ook deze kan verdund
worden met dat voorstrijk middel of gewoon
water. Die acryloplosser is meer voor groot-
verbruik, houtlijm is ook een prima middel om
te begrassen.

Een ronde wegwerp kwast die van te voren
mishandeld is daar gaan we mee werken. De
kwast wordt een paar dagen in water gedaan
waardoor hij wijd uit gaat staan. Met deze
kwast worden dotjes lijm op de ondergrond
aangebracht en daar op weer hele fijne don-
kere aardkleuren korrels. Je kunt ongeveer 2
lagen met een tussen poos van 30min op een
dag doen dan is het verstandig om 24 uur te
wachten. Martin vertelde dan ook dat dit voor
een workshop ook niet prettig is.

Na elke laag een tijdje wachten en dan de
resten opzuigen met een stofzuiger zonder
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stofzak, maar om nou zo’n speciale stofzuiger
te kopen… Je kunt ook een schone stofzui-
gerzak in de stofzuiger doen, of van moeders
een panty lenen en die aan de slang van de
stofzuiger bevestigen. (kijk uit voor statische
elektrische tijd).

Als je een half uur wachtte dan kun je de 3e
laag aanbrengen als je maar uit kijkt dat je
het voorzichtig doet. Na deze 2 à 3 lagen
kregen we uitleg over de vezels met name de
2, 4,5 en 6,5 mm. Nu kwam ook de begrasser
aan de beurt, je kunt hem in verschillende
uitvoeringen kopen, maar ze zijn nogal prijzig,
zo rond de €150,-. Als je veel moet begrassen
dan is die uitgave ook verantwoord maar je
kunt ook een elektronische vliegenmepper
ombouwen met een ijzeren theezeefje als je
kleine oppervlaktes moet doen. Ik heb zo’n
begrasser gemaakt voor ongeveer €5.

Het werkt iets minder goed dan de gekochte
maar doet het beter als de bodem plat ge-

maakt wordt. Al schuddend de vezels aan-
brengen en liggen ze goed dan nog even met
een lege zeef er over heen gaan om de vezels
goed omhoog te krijgen. Dan ook hier weer na
een tijdje de resten opzuigen. Als er 6 lagen
zijn aangebracht dan heb je een zeer natuur-
getrouwe ongemaaide grasmat.

Het is erg fijn dat het bestuur deze actie
heeft ondernomen om ons te leren hoe te
begrassen en de gemaakte kosten van €7,50
door de leden vind ik prima en ik houd me dan
ook aanbevolen als er weer een workshop ge-
organiseerd gaat worden want de dag is voor
mij omgevlogen.
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Vakantie 2013
Door Pim Stephan
Deel 2

Kabeltreintje naar Monte Géneroso en de San
Salvator

Op weg naar de Monte Géneroso. Bij Rail
Away leek het heel makkelijk om vanaf het CS
van Lugano te vertrekken maar dan moet je
wel overstappen en lang wachten. Omdat we
toch dicht in de buurt waren, zijn we gewoon
met de auto naar het sta-
tionnetje gereden.

De bestuurster is dezelf-
de als op het Rail Away
filmpje. We gaan eerst
een stuk door het bos en
passeren onderweg eerst
een kleiner en daarna een
wat groter stationnetje.
Voor het tweede station
stapt de bestuurster uit
om de wissel om te zetten.
De dalende trein komt er
dan ook aan en die kan op
het juiste spoor verder.

En we gaan weer verder omhoog. Uiteindelijk
komen we op de kam wat maar een klein deel
van de hele tocht is. Wel snel even mooi uit-
zicht op het meer van Lugano.

Ik voelde me niet pret-
tig: de trein gaat boven
over een kam van ber-
gen en je denkt er zo
afgewaaid te kunnen
worden. Links en rechts
soms diepe afgronden.
Even later rijden we
het station binnen al-
waar zich een restau-
rant bevindt. Onderin
kun je een kleine hap en
koffie , thee en fris
krijgen. Op de 2de ver-
dieping is het echte
eten. In het trappen-
huis hangen foto’s met
tekst over het 100-

jarig bestaan.

De lijn is failliet gegaan door gebrek aan be-
langstelling. Toen heeft een eigenaar van een
supermarktketen het hele zooitje opgekocht
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en opgeknapt. Nu kun je dus bij de Zwitserse
EMTé of Jumbo zegeltjes sparen.

Er was bovenop nog één boerderij, maar die
zat wel wat in de verdrukking. Je kon nog wel
wat rondwandelen over de top. Omdat het zo
hoog was, was er ook een sterrenwacht.

Wat tegenviel was de bergen afval. Stapels
oude houten bielsen, verderop een grote bos
railsen (1:1) of betonnen bielsen. Alsof je het
vanaf je schouder achter je kon gooien.

Maar als je toch in de buurt bent, helemaal
omhoog naar de Monte Generoso, toch doen.

Dat tandradbaantje gooit soms je ingewanden
door elkaar, maar je weet dat je naar de top
gaat.

De volgende dag naar de San Salvator. De
hoogste berg in de omgeving. Het bovenstuk
is veel steiler als de onderste helft. Kabels-
trein stopt dan ook halverwege, dan moet je
overstappen. Het bovenste treinstel is veel
steiler gebouwd.

Bovenop is een kath. kapel gebouwd met een
dakterrras. grandioos uitzicht.

Bij Entrevaux in Frankrijk hadden we ook nog
een trein op het oog, dus spullen inpakken en
wegwezen
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De vuurloze van de firma Jurgens Oss
Door Mark Scholten

Voor de Open Dag van onze vereniging op 3
november j.l. mestte ik zoals gebruikelijk
onze bibliotheek uit. Natuurlijk moest die
weer tip-top zijn als het publiek bij ons mocht
komen kijken en de zitruimte met bar en bi-
bliotheek is toch een flink deel van ons visite-
kaartje, toch?! Het is onvoorstelbaar wat de
leden ter lezing allemaal meebrengen. Heel
zinnig en leerzaam, maar na verloop van tijd
moet het toch even worden bekeken op dat-
gene dat bewaard moet worden of dat wat
weg kan.

Zo kwam ik een krantenknipsel tegen uit de
Koppeling van de NS d.d. 22 oktober 1981
over het in ere herstellen van de  “De Vuurlo-
ze” van de Stoom Stichting Nederland in Rot-
terdam. Deze vuurloze locomotief is eigendom
geweest van de firma Anton Jurgens Marga-
rinefabrieken te Oss en thans verkeert weer
in nieuwstaat.

Opname in de werkplaats van de SSN tijdens het
30-jarig lustrum van De Wissel in 2007. Foto Frank
Vermeulen.

In mijn boek “Sporen Rond De Reuver” 1997,
heb ik de aanschaf en de inzet van deze loco-
motief door Jurgens uitgebreid beschreven.

In 2007, bij het 30 jarig bestaan van onze
vereniging, brachten wij een bezoek aan de

Stoom Stichting Nederland in Rotterdam en
troffen daar “onze” vuurloze in zeer verge-
vorderd stadium van revisie aan. Tja, gebou-
wen zijn in Oss te veel gesloopt, maar geluk-
kig is in ieder geval deze locomotief die een
belangrijke rol speelde in de margarinehisto-
rie van Oss bewaard gebleven!

"De Vuurloze" op het fabrieksterrein van Jurgens.
Uit: Oss in oude ansichten 2.

HISTORIE VAN DE VUURLOZE IN OSS
Op 2 oktober 1914 kreeg Jurgens van de ge-
meente Oss vergunning om een stoomlocomo-
tief te gebruiken op het traject vanaf het
station via de Molenstraat, het Walplein en
De Wal (nu: Walstraat) naar de fabrieken van
Jurgens, nu de wijk Boschpoort. In de toe-
stemming was verordend dat de locomotief
van het vuurloze type moest zijn om geen
hinder of gevaar te veroorzaken voor aanwon-
enden. Het kenmerk van een vuurloze locomo-
tief is immers dat er geen eigen vuur wordt
meegenomen maar dat de locomotief elders
onder stoom wordt gebracht. De vuurloze
kwam in de plaatse van paarden als trek-
kracht.

Jurgens kocht bij de locomotiefbouwer Oren-
stein & Koppel in Berlijn een 2-assige vuurloze
locomotief, met het fabrieksnummer 6326
voor de inzet in Oss.  De vergunning van de
gemeente Oss bepaalde dat  maximaal 7 wa-
gons mochten worden getrokken en dat niet
harder dan “een matige stap van een paard”
mocht worden gereden, voorafgegaan door
een man met signaalhoorn en rode vlag. Maar
de treinen leidden desondanks tot vele klach-
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ten en derhalve tot raadsvragen. De spoorlijn
werd steeds meer tot overlast voor het ver-
keer en uiteindelijk werd op 25 oktober 1918
door het college B&W aan Jurgens vergunning
verleend om een spoorlijn aan te leggen over
het Reuverterrein (nu: terreinen rond de
Kamperfoeliestraat, achter het voormalige
hoofdkantoor van Akzo-Nobel, hoek Molen-
straat/Wethouder van Eschstraat). De spoor-
lijn werd aldus aangelegd, kruiste de Ridder-
straat, rechtsaf de Vianenstraat over om
haaks de hoofdspoorlijn ’s-Hertogenbosch
over te steken, het Lievekampterrein op,
rechtdoor naar de Jurgensfabrieken. Dit
werk kwam in 1919 in dienst.

VERTREK UIT OSS
De firma Jurgens vertrok in 1929 uit Oss,
naar Rotterdam. De gemeenschap van Oss
werd hierdoor bovenmatig zwaar getroffen en
het vertrek van Jurgens leidde mede tot de
twee criminaliteitsgolf in Oss. De Vuurloze
vertrok naar de raffinaderij van plantaardige
oliën (Verenigde Oliefabrieken Unimilis) In
Zwijndrecht waar hij tot 1975 dienst heeft
gedaan onder het nummer 3.

De Molenstraat in ca 1915, gezien in de richting
van de spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch. De
zijstraat rechts is de Houtstraat en de positie van
de fotograaf is het Walplein (toen: De Wal). Rechts
van de rijbaan ligt de spoorlijn ten behoeve van de
firma Jurgens. Ansichtkaart (collectie Mark Schol-
ten)

WERKING VUURLOZE

In de fabriek van Jurgens in het centrum van
Oss, werd de ketel van de vuurloze voor de
helft met warm water gevuld waarna dit wa-
ter verder werd verhit door er hete stoom
door te blazen, waardoor de watertempera-
tuur verder stijgt. Bij een watertemperatuur
van 192 graden Celsius hoort een druk van 12
bar. De aan het vat toegevoegde stoom con-
denseerde geheel en deed het waterpeil tot
het maximum stijgen. Dankzij de warmteca-
paciteit van het water werd de verbruikte
stoom steeds aangevuld en kon de locomotief
enige uren dienst doen.

BEWAARD
De VOU schonk de locomotief in 1975 aan de
Stoomtram Goes-Borssele. Uiteindelijk bleek
de SGB geen werk voor de loc te hebben
waarna die werd geschonken aan de SSN. De
loc had langere tijd ongebruikt en in de open
lucht stilgestaan en was er daardoor slecht
aan toe. In het verveloze plaatwerk waren
gaten gevallen maar de formele eigenaar,
Remmo Statius Muller, slaagde er in, met
andere vrijwilligers van de SSN, al in 1981 de
locomotief onder stoom te brengen.

Opname in de werkplaats van de SSN tijdens het
30-jarig lustrum van De Wissel in 2007. Foto Mark
Scholten

Gaandeweg werd de gehele locomotief grondig
onder handen genomen. Zo werd het mecha-
niek in 1989 dusdanig hersteld dat ze mee kon
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doen aan de parades van het NS-150-jubileum
in Utrecht, waar ze veel bekijks trok. Sinds-
dien verscheen ze op verschillende evenemen-
ten buiten de deur, zoals in Goes, Amsterdam,
Utrecht en verschillende keren in Hoorn. De
locomotief kreeg in 1996 een nieuwe ketel en
een nieuw machinistenhuis. Ook werd toen een
groot deel van het lagerwerk vernieuwd.

Krantenknipsel De Koppeling d.d. 22 oktober 1981

De 6326, die thans zowel uiterlijk als tech-
nisch in uitstekende staat verkeert, is de
enige overgebleven rijvaardige O&K vuurloze
locomotief ter wereld. De fabriek leverde
tussen 1901 en 1940 ruim 300 verschillende
normaal- en smalspoor vuurloze locomotieven
aan diverse industrieën in Duitsland en het
buitenland, waarvan ongeveer 20 aan Neder-
landse bedrijven

TECHNISCHE GEGEVEN
Bouwjaar locomotief : 1913
Bouwjaar huidige ketel : 1995
Fabrikant locomotief : Orenstein & Koppel
Fabrikant ketel : DB Werk Görlitz
Fabrieksnummer locomotief : 6326
Typeaanduiding : B
Asindeling : B
Spoorwijdte : 1.435 mm

(“normaalspoor”)
Maximum stoomspanning : 12 kg/cm2
Aantal cilinders : 2
Middellijn cilinders : 380 mm
Slaglengte : 400 mm
Stoomverdeling volgens : Orenstein & Koppel
Middellijn drijf- en koppelwielen : 850 mm
Lengte (over de buffers) : 5.850 mm
Grootste toegestane snelheid : 30 km/u
Trekkracht : 5.708 kg

In mijn boek “Sporen Rond De Reuver” kan
meer informatie worden gelezen over de
spoorlijn over de Molenstraat, die van het
Reuverterrein en van de locomotief zelf.

De vereniging heeft te koop: styreenplaat:
Er kunnen per persoon maximaal 2 platen gekocht wor-
den. De platen zijn ongeveer 60 x 40 cm groot.

De plaat met 0,5 mm dikte : € 3,00 p.s.
De plaat met 1,0 mm dikte : € 6,00 p.s.

Als lopende de verkoop de voorraad te ver dreigt te
slinken, zal de verkoop stop gezet worden.

Info: bestuur
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TREINENMARKT
FEBRUARI - MAART

LOCOMOTIEVEN EN WAGONS
LEEGVERKOOP KORTINGEN TOT 50%

MET VEEL EXCLUSIEF MATERIAAL !

UDEN , GALERIJ 32, MODELBOUWAFDELING 1E ETAGE, TEL: 0413-263597
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Kaartavond
Door Cees Kocken

Op zaterdag 8 maart wordt er weer een
kaartavond georganiseerd. Er kan gekozen
worden uit Rikken en Jokeren.

KAART TOERNOOI

RIKKEN
en / of

JOKEREN

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

De redactie vult aan: Voor de mensen die deze kaart-
spelen niet kennen, op internet kun je de spelregels
lezen 
- rikken: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Rikken
- jokeren: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Jokeren
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Spoorwerk in Oss – deel 9 en slot
Door Frank Vermeulen

Nou daar is dan, het verslag van de opening
van de N329.

De opening zou plaats vinden in de tunnel bij
de Julianasingel. Hiervoor werd de tunnel
voor het verkeer afgesloten. Het verkeer kon
via de op- en afritten door blijven rijden. In
de tunnel was een podium gebouwd. Als ach-
tergrond was er een heel groot projectie-
scherm. Daarop werden foto’s getoond van de
bouw. Deze foto’s waren gemaakt door diver-
se mensen waaronder ook ondergetekende.
Het is toch wel een prachtig gezicht om je
foto’s zo groot geprojecteerd te zien. Tijdens
de projectie van de foto’s speelde “Sax with
the DJ”, een discotheek met live een saxofo-
nist.

De eigenlijke opening begon met, hoe kan het
ook anders, een aantal sprekers. Dit waren
achtereenvolgens projectmanager Leo de

Hoogt, aannemer ProN329 Frans Paap, gede-
puteerde Ruud van Heugten en tenslotte wet-
houder Jan van Loon.

Ieder had iets bij voor in de tijdcapsule. In
deze tijdcapsule zaten al verschillende tek-
sten en tekeningen van mensen uit de omge-
ving die gehoor hadden gegeven aan een op-
roep om iets van deze tijd in de capsule te
doen.

Nadat wethouder Jan van Loon als laatste
zijn bijdrage in de capsule had gedaan werd
deze door de heren gesloten en werden de
sleutels overhandigd aan 4 kinderen. Het is de
bedoeling dat zij over zo’n 40 jaar de capsule
openen en dat mensen die dan leven kunnen
zien wat er hier in 2013 gebeurde. De capsule
werd in een kist gedaan die daarna in de tun-
nelwand werd geplaatst.
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Op dat moment kwam de sambapercussieband
Dale Cana binnen en verzorgde een spette-
rende show. De band komt uit Oss en bestaat
uit uitsluitend slagwerk.

Daarna kwam er een act van Boy Looijen en
Laura Stüllich. Zij treden op met het Rhön-
rad. Dit zijn 2 hoepels van ruim 2 meter door-
snede en 50 cm uit elkaar. Het is een turn-
act. In het tweede deel van hun show vloog
het vuur er letterlijk van af zoals je op bij-
gaan de foto kunt zien.

Daarna was er nog een gezellig samenzijn met
een drankje. De bobo’s maakten ondertussen
nog een helikopter vlucht over het bouwter-
rein. Ook werden enkele geïnterviewd door de
lokale tv.

En zo heeft Oss er een nieuwe weg bij. Dit
maakt een eind aan de dagelijkse opstoppin-
gen die hier voorheen waren. Vooral in de
spits was er vaak geen doorkomen aan. Nu
stroomt het verkeer lekker door waardoor
een hoop ergernis wordt voorkomen. Boven
dien is dit ook veel beter voor ons milieu.



Wisseltong december ‘13 pagina 23



Wisseltong december ‘13 pagina 24

Rollend Materieel
Door Ronald Heijnen (namens de OC)

Materieel '64, ook wel Standaard Stoptrein
of Apekop genoemd. Het materieel bestaat
uit zelfstandige vier- en tweedelige treinstel-
len, aangeduid als respectievelijk Plan T en
Plan V.

In de jaren 1964-1965 werden 31 treinstellen
Plan T geleverd en tussen 1966 en 1976 wer-
den 246 tweedelige treinstellen Plan V ge-
bouwd. Mat '64 is afgeleid van de enkele ja-
ren daarvoor gebouwde lichtgewicht diesel-
treinstellen. Door de Scharfenbergkoppelin-
gen kunnen de stellen in treinschakeling rij-
den, maar niet met ander materieel. De trein-
stellen Plan T en de oudste 30 stellen Plan V
waren oorspronkelijk groen, vanaf het in 1968
afgeleverde treinstel 431 werden zij afgele-
verd in de nieuwe NS-huisstijl, geel met grijs
en schuine blauwe reclamebanen. De groene
stellen kregen in de jaren daarna ook deze
kleurencombinatie.

De Plan T-treinstellen, groen afgeleverd,
werden begin jaren ’70 ook geel geschilderd.

Op de foto’s is het verschil te zien tussen de
hondekop (Materieel ’54) en Apekop Materi-
eel ’64.
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Gras maken
Door Willie de Kort
Foto’s Frank Vermeulen en Willie de Kort

In 2012 kwamen we in de OC op het idee om
een workshop te gaan organiseren, een work-
shop waarbij we iets nieuws konden leren. Al
snel ging daarbij de gedachte over de grens
en zouden we contact gaan zoeken met de
experts voor scenery in Duitsland. Totdat ik
op OnTraxx in contact kwam met het Team
Mitropa. Wat ze daar lieten zien was wel een
sterk stukje modelbouw. Een van de leden van
die groep is Martin Wehlberg en hij was bezig
met het maken van bomen en een begrast
landschap.

Toen ik met hem aan de praat raakte, was al
snel duidelijk dat hij iets voor onze vereniging
kon betekenen en heb ik om contactgegevens
gevraagd. In het OC-overleg hebben we be-
sproken dat Martin maar eens moest komen
praten om over en weer duidelijk te krijgen
wat de workshop op zou kunnen leveren.

Aangezien Martin de workshops kan geven in
zijn vrije tijd, maar dat hij daarbij ook een
fervent supporter is van FC Twente heeft het
enige tijd geduurd voor de eerste ontmoeting
daar was. Maar op die avond hebben we wel
afgesproken dat we de workshop ergens op
het einde van 2013 zouden willen organiseren.

Maar ook dan moet rekening worden gehouden
met zijn agenda, maar ook die van ons. Na een
inventarisatie van het aantal deelnemers kon
het licht uiteindelijk op groen voor de data 25
januari en 1 februari. 2 zaterdagen omdat het
deelnemertal toch uitkwam op 2 groepen.

En zo gingen we aan de slag.

Na de lunch heb ik nog geprobeerd om een
aantal graspollen en grasstroken te maken.
Martin heeft verteld hoe hij zijn matjes
maakt op een soort latexdoek. Nou, dat kan ik
ook, maar dan op een folie. Om het gras goed
op zijn plek te krijgen heb ik een grote alumi-
nium plaat genomen als tegenpool. Daarop een
dunne folie. Na het aanbrengen van de lijm
met een pipet in de vorm van druppels en lijn-
tjes kon de lol beginnen met de professionele
grasstok. De druppels zijn gebruikt om een
eerste versie van polletjes te maken en de
lijntjes voor de grasstroken.
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Op het laatst van de middag heeft Martin nog
laten zien hoe kleine graspollen verder afge-
maakt kunnen worden en ook hoe je onkruid in
een landschap maakt. Dit past hij ook toe op
de matjes met graslandschap

Eerst wordt er met een kwast op een aantal
“grassprieten” een beetje lijm aangebracht.
Daarna wordt er met de knijpfles wat turf
opgeblazen.

Al met al een hele leerzame dag.
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Galloping Goose – decoder perikelen
Door Martin Lankreijer

Ik had al enige tijd een sound decoder in mijn
Galloping Goose (foto) ingebouwd. daarvoor
had hij al enige tijd analoog gereden. Op een
gegeven moment dacht ik, dat ik maar eens
verlichting kon inbouwen, zo gezegd zo ge-
daan, en telkens testen. Voorlampen, inge-
bouwd, testen, alles in orde. Achter verlich-
ting ingebouwd, testen, in orde, kap er op en
rijden maar. 2 (twee) meter verder stop.
%@#* Geen een teken van "overload", alles
doet het, geluid, verlichting hard en zacht,
behalve rijden.

E-mail discussie met Soundtraxx in de USA,
hieruit blijkt dat de rijstroom aansturing
kapot moet zijn. De decoder opgestuurd, en
na betaling van de reparatie kosten, en weer
invoer rechten enige weken later retour ont-
vangen. Dus inbouwen maar weer.

Na 2e inbouw alles getest en rijden maar.
!@#$@ na 2 meter rook en stop. zie bijgaan-
de detail foto. Weer correspondentie met
Soundtraxx USA. antwoord: heb je de Stall
Current getest voor dat je de decoder in-
bouwde zoals op de inbouw richtlijn staat?
Oeps. Wat is dat? Nooit van gehoord.

Dus: Read the Fucking Manual (sorry) Daar
staat dat je de bewuste loc moet voeden met
de maximale DC gelijkspanning dus zo rond de
12VDC. Gewoon door de motor of loc stil te
houden terwijl je de gelijkstroom voeding

open zet, terwijl je een Amp meter aangeslo-
ten hebt.
Verbazing alom, de motor, nou ja motortje,
trok in een richting gewoon .08 Amp maar in
de andere richting 1.5 Amp.!! en dat terwijl de
decoder voor maximaal 0.75 Amp gebouwd is!
Op de club de motor laten bekijken, maar
uiterlijk niets gevonden. Moet gewoon intern
kapot zijn.

Inmiddels bij Con-Cor een nieuwe motor ge-
kocht voor US$ 29,--. compleet met vliegwiel.

Goed, maar de deco-
der moet intern be-
veiligd zijn en er
moet een melding op
mijn regelaar display
komen. Niets van dit
alles. Dus maar weer
met Soundtraxx ge-
maild. Oef! er blijkt

garantie op de reparatie te zijn, dus het oude
verhaal, opsturen en even wachten. een week
of 2 later een compleet nieuwe decoder ge-
kregen, en ingebouwd. Dit is nu 1,5 jaar gele-
den, dus "so far so good.". Het inbouwen van
de verlichting was waarschijnlijk net te veel.

Les uit het voorgaande: Check, dubbel check
en lees de handleiding en bij twijfel: kijk op
internet bij de gegevens van de fabrikant. De
zg. forums zijn lang niet altijd betrouwbaar
en staan vol met onzin. De correspondentie
met Soundtraxx en Con-Cor was uitstekend
en accuraat.
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Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V.
Onderdeel van de Van Hunnik Autogroep

voor uw Peugeot of Citroën

Griekenweg 26
5342PZ OSS

Telefoon: 0412-632933
Fax: 0412-635736

oss@vanhunnikautogroep.nl
www.vanhunnikautogroep.nl


