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Mededelingen

Daar is’tie dan eindelijk, TONG nummer 2 van 2014. Het is
ons weer gelukt om het blad te vullen, al ging dat dit keer
echt niet makkelijk. Op het moment dat de stukken ingezon-
den zouden moeten zijn en we met de opmaak van TONG #2
zouden willen beginnen hadden we nog maar een enkel artikel.
We zouden daarmee niet verder komen dan zo’n 15 pagina’s.
Dus dan toch nog maar een keer vragen voor kopij en de
start van het opmaken wat uitstellen.

Door de vertraging van deze TONG kunnen al weer bijna
gaan starten met de volgende uitgave. Dus heeft u nog een
artikel in de maak, lever het dan zo spoedig mogelijk in.

Voor nu veel leesplezier in deze uitgave. Er zijn een aantal
artikelen bij, waarbij je nog verder kunt lezen en genieten op
internet.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Op het laatste moment hebben we de Tong
toch weer redelijk kunnen vullen. Doe uw
voordeel met de verschillende tips en voor-
beelden.
Ik wil jullie nog speciaal op een modelbouwer
uit Amerika wijzen. Die top modelbouw combi-
neert met Fotografie, en wel op een bijzonde-
re en perfecte wijze.

We hebben de jaarvergadering weer achter
de rug, waar we alle wel en wee van het afge-
lopen jaar hebben doorgesproken. Met de
volgende tong kunnen jullie het verslag van
deze vergadering verwachten.

Er was ook weer de kaartavond verzorgd door
Kees en Marja, helaas kon ik daar dit keer
niet bij zijn. Ook waren er deze maal niet te
veel deelnemers. Maar naar ik hoorde was het
wel gezellig en daar gaat het maar om.

Dan de veiling, zie daarvoor elders in dit blad.
Gelukkig was ook Rob weer van de partij wel-
iswaar met stokken welke helaas niet ter vei-
ling kwamen.()

Inmiddels ben ik, en later ook Pim op bezoek
geweest bij Ton van Dijk, dat gaat op het
moment van dit schrijven niet zo goed, maar
inmiddels heeft hij een eigen zorgunit in de
tuin gekregen voor een betere verzorging in
plaats van in de woonkamer.

Collega modelbouwers,
Het duurt nog even voor de opendag in no-
vember, maar, denk er samen met Adri toch
vast aan. Wil je iets voorbereiden, dan heb je
nu nog ruim de tijd. Denk niet, een ander doet
dat wel, maar werk er ook constructief aan
mee.
Uiteindelijk moeten wij weer meer mensen
over de streep trekken om deze hobby in
clubverband uit te oefenen, en dan bij voor-
keur bij ons nietwaar?

Martin Caboose.
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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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Bomen maken
Door Gert van Dam

Het maken van bomen kan op vele manieren
gedaan worden en met dit artikel wil ik de
mijne daar aan toevoegen. Voor mijn model-
baan heb ik een aantal bomen nodig die op de
achtergrond staan. Al gauw kwam ik tot de
conclusie dat het geen naaldbomen moesten
worden maar loofbomen. De lengte is onge-
veer 12 a 13 cm geworden, 10 tot 12mtr in
werkelijkheid. Om te voorkomen dat ik me
niet aan de maat zou houden heb ik een blokje
hout van 12cm genomen en daar controleerde
ik regelmatig mee of ik aan de maat bleef,
want als ik eenmaal aan de gang ben dan wil ik
dat weleens vergeten ……… Rechtstreeks iets
op mijn modelbaan maken doe ik niet, de re-
den daarvoor is dat ik geen 18 meer ben om
urenlang op mijn buik, rug of zij te moeten
liggen hobbien op de modelbaan. Als je uit-
neembare platen maakt kun je veel mooier
werken en je hoeft je niet in allerlei bochten
te wringen, je kunt overal veel beter bij door
alleen die platen weg te halen die je nodig
hebt, mijn modelbaan daar kun je op lopen,
kruipen, zitten en liggen, gemaakt voor vele
kilo’s ………. De manier die ik gebruikt heb om
bomen te maken is mij goed bevallen, te we-
ten: enige tijd terug heb ik van gesnoeide
coniferen verschillende afgezaagde takken
kaal gemaakt, op dikte uitgezocht en langer
afgezaagd dan ik nodig heb. Ik vind dit na-
tuurlijke stammen voor in de schaal 1:87
hiermee bespaar ik ook weer veel tijd maar
het belangrijkste is dat het er natuurlijk uit
ziet. Deze takjes heb ik zo lang te drogen
gelegd, dat ze ook echt droog zijn  dit  i.v.m.
het eventuele rotten van het hout. Vervolgens
een aantal uitgezocht en op een lengte van
ongeveer 8 a 10cm afgezaagd. Er voor ge-
zorgd dat ik het ook recht heb gezaagd dit
om te voor komen dat de stam teveel scheef
gaat staan. In de onderkant een gaatje ge-
boord (wat best makkelijk gaat, het blijkt dat
dit materiaal goed te bewerken is) waar een

schroefje inkomt. De bomen komen op een
uitneembare plaat mdf van 4mm dik te staan
van maximaal 50x50cm en daar schroef ik dan
weer de boom op als die helemaal klaar is.
Overigens heb ik ook zoethout gebruikt, maar
als dit echt droog is dan splijt het zeer ge-
makkelijk. Mijn bomen doen denken aan popu-
lieren. Toen van tijdelijke aard blokjes hout
gemaakt waar de bomen op vast geschroefd
worden, in de stam op
ongeveer 2 a 3 cm van
de onderkant haaks op
elkaar 2 gaatjes ge-
boord waar koperdraad
van 0,8mm in komt dit
naar de bovenkant van
de stam gebracht waar
ook weer een gaatje of
2 a 3 is geboord daar
weer het koperdraad
ingestoken en vervol-
gens de 2e draad erin
gedaan, de draden bij
elkaar gebracht en
gesoldeerd.

Nu heb ik een ruwe
vorm van een boom
en de volgende stap
is IJslands mos
achter de koperen
draad te stoppen
door eerst op de
stam 4x in de leng-
te met hobbylijn in
te smeren ook de
koperen draden. De
plukjes mos er niet
te fijn erin gedrukt
er voor gezorgd dat
er veerkracht in

blijft zitten want deze eigenschap heb ik
gebruikt om de boom af te werken. Zo de hele
boom gedaan en toen met resten de plekken



Wisseltong april ‘14 pagina 6

opgevuld waar ik het
koperdraad door zag
komen.
De resten van iets
gooi ik nooit weg of
het moet echt niet
meer te gebruiken
zijn. Het koperdraad
heb ik  niet geschil-
derd omdat het nog
gelijmd moest worden
en uit ervaring weet
ik dat geschilderd
koperdraad dat daar
geen lijm zich op

hecht. De vorm is er nu nog niet helemaal
daarom mijn hand erom heen gedaan en in
vorm geknepen. De
bomen een dag met
rust gelaten en
toen verder in
vorm gebracht met
de schaar maar
niet alles het mag
er best  “verwil-
derd” uitzien er
voor gezorgd dat
de kale plekken
met restjes mos
opgevuld worden
en dit heb ik oa met spuitlijm gedaan.

Deze spuitlijm droogt de eerste tijd (weken)
niet echt op en deze eigenschap gebruik ik
dan ook weer om de boom te modeleren.

Om er zeker van te zijn dat alles goed blijft
zitten de “bladeren” met dezelfde spuitlijm
ingespoten en met resten mos ook weer ver-
der afgewerkt. Deze methode werkt voor mij
snel en met een leuk resultaat.

Overigens ben ik geen voorstander van haar-
lak om de
”bladeren” te
fixeren, in
het verleden
heb ik dit wel
gedaan van de
stank alleen
al leg je bijna
het loodje +
dat naar mijn
idee de bo-
men te snel

verkleuren.
Als je snel
veel bomen
nodig hebt
die niet in de
zichtlijn van
60cm staan
kan dit een
oplossing zijn.
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Modelbouw perikelen
Door Martin Lankreijer

Al enige tijd ben ik met de scenery van mijn
"bosbaantje" bezig (daar over later meer) ,
maar daar ik niet al te lang op een project kan
werken, bedacht ik dat ik maar wat wagen-
tjes, die al jaren op voltooiing wachten, af te
bouwen.

Ik had al een geheel van evergreen styreen
gebouwde vee wagen, maar een was er nog
niet af en akelig wit.

Dus verder maar, dat wil zeggen bouten aan-
brengen, spandraden en klim beugels, ja, ga-
ten van 0,5 mm boren en boutkoppen erin
lijmen. En diverse andere kleine details aan-
brengen.

Eindelijk klaar om gespoten te worden, het is
een veewagen en die moet zwart worden....
Alles klaar maken, oeps, veel verf, behalve
zwart! Bestellen dus, maar dat duurt op z'n
snelst enige dagen en daar had ik nu geen zin
in. Plotseling herinner ik me dat ik zwarte inkt
heb. Kan dat wel op plastic?
Eerst een andere verf als basis, en overge-
spoten met zwarte inkt. (let wel, inkt op wa-
ter basis)

foto 1

Verkrijgbaar bij onder andere de Kwast in
Oss in spuitklare verpakking. De pigmentatie
is geweldig, een kleine hoeveelheid heeft
reeds enorme dekking kracht. Zie eerste fo-
to.
Toen de belettering aangebracht en overge-
spoten met matte water gedragen lak. en het
resultaat mag er wezen (foto 2) en is voor
herhaling vatbaar.

foto 2

foto 3

Eventuele vragen over dit soort projecten
hoor ik wel.
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Kleuren op Nederlands Spoor
Door Mark Scholten

In december 2013 besloot ik een “vrij reisje’
van mijn 60+kaart van de NS op te maken. Ik
wilde met name de Achterhoek en Twente
bereizen en  daarbij zoveel mogelijk andere
vervoerders dan de NS gebruiken. Ik moet
zeggen, dat is redelijk gelukt en daarbij moet
ik ook opmerken dat het overheersende geel
van de NS aardig doorbroken is met deze
vervoerders.

Ik nam vanuit Oss de “Intercity” naar Zwolle.
Dit was een getrokken trein: een locomotief
uit de serie 1700 met ICRM-rijtuigen. Uiter-
aard inchecken met de ov-chippas. In Zutphen
checkte ik uit. Je moet dan gaan opletten: er
staan meerdere in- en uitcheckpalen naast
elkaar want er zijn daar welgeteld 3 maat-
schappijen actief: de NS, Syntus en Arriva.
Je moet dan wel de juiste paal hebben! Dus
uitchecken bij de NS. Ik wilde met Syntus
naar Oldenzaal, dus ook weer op de juiste paal
inchecken!  Leg dat maar eens uit aan iemand
die zelden of nooit per trein reist…

Ik pakte een Lint41 van Syntus. Syntus heeft
na het verlies van de concessie in de Achter-
hoek nog 10 van deze treinstellen in de lease.
Enkele zijn nog geel, maar de meeste zijn
inmiddels in het “Twente-rood”.  Mijn trein
was nog geel. Op naar Oldenzaal. Op deze
diesellijn zijn nog diverse oude stations aan
te treffen. Ze zijn niet meer als zodanig in
gebruik. Soms leegstaand of gehuurd door
particulieren. Bij het station Laren-Almen
staat nog een handelinrichting van het oude
seinstelsel langs de rails!  De serie Lint41 is in
2001-2005 gebouwd bij  Alstom Transport
Deutschland, Werk Salzgitter.

Syntus 34, LINT 41, Alstom Transport Deutschland,
Werk Salzgitter 2002, tussen Zutphen en Oldenzaal

Syntus 44 in Twents Rood. Foto Wikipidea.

Na uitstappen en uitchecken in Oldenzaal
even een hapje gegeten om snel in de gereed-
staande trein richting Hengelo te reizen.
Vergeet ik in te checken. En, jawel, controle!
Ik had dus geen geldig plaatsbewijs. Gelukkig
zag de vriendelijke conductrice dit door de
vingers, ondanks het feit dat mijn nalaten dit
haar maatschappij € 0,20 kostte! Ze zegde
toe mijn gezicht te onthouden want dit mocht
geen tweede keer meer gebeuren!
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Buffel 3419 van de NS ter hoogte van Zenderen in
2006. Foto Peter Schokkenbroek 2006

In Hengelo ingecheckt bij NS. Een “Buffel”
stond al klaar voor de richting Almelo. Direct
viel op dat deze “Buffel” maar ook de andere
stellen van dit type onderweg, er zo goed
verzorgd uitzag. Het comfort is prima en het
stel rijdt erg goed.  De “Buffel” is gebouwd
door  Talbot in de jaren 1996-1998 en valt op
door de specifieke kop en geknikte zijwanden.

Op naar de volgende vervoerder: Arriva, tus-
sen Almelo en Mariënberg. Deze dienst wordt
gereden door stellen van Syntus, type
LINT41, verhuurd aan Arriva, in de rode
Twentse kleur. Arriva op haar beurt voert de
dienst uit ten behoeve van Connexxion, die de
concessie in handen heeft…. Dus weer uit-
checken en vervolgens weer inchecken bij
Arriva. Deze verbinding is slechts 18,8 km
lang. Door een grote sein- en wisselstoring
deed ik een uur over deze korte verbinding
maar had meteen de laatste trein die dag: de
dienst ging er uit!

arriva vechtdallijn. Foto Leen Doordwegh 2012

In Mariënberg stapte ik over op de trein van
Arriva van de zogenaamde “Vechtdallijnen”,
de verbinding tussen Zwolle en Emmen, om
naar Zwolle te reizen. De treinstellen bestaan
hier uit 3-delige GTW-stellen, in 2013 ge-
bouwd door Stadler. Ze zijn uitgevoerd in de
huisstijl-kleuren van de Vechtdallijnen: witte
kop en blauwe bakken. Een hele mooie kleu-
rencombinatie!

NS ICR-stam dek-duw trein in Oss

In Zwolle weer overgestapt op de trein naar
Zutphen, wederom een stam ICRM-rijtuigen
met een 1700 van de NS. Moest dus eerst
uitchecken bij Arriva en weer inchecken bij
de NS. Ik reed door naar Zutphen, om daar,
het wordt eentonig, uit te checken bij NS, in
te checken bij Arriva en te reizen naar Win-
terswijk. Mijn trein betrof een GTW 3-delig
dieselstel van Arriva in de huisstijl-kleuren
van Arriva: witte koppen met rode zijwanden.

Arriva, rood
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In Winterswijk stapte ik over op een Arriva-
trein richting Doetinchem. Er volgde een wat
onnodige exercitie want ik stapte over op een
trein van “BRENG”, inclusief in- en uitchec-
ken! “Breng” is de uitvoering van de concessie
Doetinchem/Arnhem door de Hermes Groep
NV, die ook het busvervoer in en rond Arn-
hem en Nijmegen uitvoert.

breng arnhem

De ook hier in dienst genomen GTW-stellen
van Stadler zijn wit met een blauw (“Arn-
hems”) dak. Deze treinen rijden de dienstuit-
voering tussen Doetinchem en Arnhem geza-
menlijk met Arriva, behalve in de weekenden,
dan blijft “Breng” thuis. Uiteraard in Arnhem
uitchecken om na inchecken bij de NS naar
Oss af te reizen. Ditmaal was een verbouwde
DDM-2 mijn vervoermiddel. Deze stam dub-
beldekkers is na revisie nog maar kort op de
baan en heet DDZ (“Dubbeldeks-Zone-trein”).

DDZ NS op 14 07 2013 te Nijmegen

Een hele rondreis dus gemaakt. Nog wat ge-
mist? Nou ja, meer kreeg ik in één dag niet
gepropt. Maar er zijn ook nog andere ver-
voerders. Te denken valt aan Veolia, tussen
Nijmegen en Venlo en in Zuid-Limburg, aan
Connexxion tussen Ede-Wageningen / Barne-
veld / Amersfoort, Arriva tussen Geldermal-
sen en Dordrecht en Arriva in Friesland en
Groningen. Allemaal in de eigen kleurvarianten
en huisstijlen. De spoorwegen zijn er duidelijk
veelkleuriger van geworden. En dan praten wij
nog niet over de vele goederenvervoerders in
hun eigen huisstijlkleuren!

Wat is een man die struikelt over de tegels
bij de trein en zijn arm breekt?

Een perrongeluk!
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Industrieel Smalspoor Museum
Door Adri Ruitenberg

Griendtsveen Erica.
Lang geleden, in de jaren '80 kwam ik voor
m'n werk op verschillende locaties, zoals in
Zuidoost Drente, waar in Erica nog turf werd
gestoken en vervoerd vanuit Duitsland per
smalspoor 90 cm. Het plaatsje lag aan de rand
van een groot turfwinningsgebied wat voor
een groot deel al was afgegraven. Turf was
vroeger een goede en goedkope brandstof
voor de kachel, later is het grotendeels ge-
bruikt (en nog) als turfstrooisel in de tuin.
Wat mijn bijzondere aandacht trok was na-
tuurlijk het smalspoortreintje, die dagelijks
van Erica naar Schöninghsdorf ging om in de
namiddag vol met turf terug te keren. De turf
werd vermalen in de turfstrooiselfabriek. (6
en 7).de foto's laten het prachtige heideland-
schap zien.

6

7
In de jaren '80 en daarna is de fabriek en
het lijntje gesloten omdat de bron opge-
droogd was. (4 en 5).

4

5
Het traject werd grotendeels opgebroken op
een stukje van 4,3 kilometer na. De inmiddels
in het leven geroepen Stichting Smalspoor
Museum heeft het in erfpacht verkregen
terrein en fabriek in exploitatie genomen en
er werd begonnen met de rails te voorzien van
nieuwe bielzen, die de verrotte moesten ver-
vangen. Ook de aanwezige locomotievenloods
werd opgeknapt en omgebouwd tot onder-
houdswerkplaats. (8)

8
De stichting beschikt over 3 locomotieven en
ongeveer 40 wagons, een aantal ervan zijn
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geschikt gemaakt voor perso-
nenvervoer. Er kan een rit wor-
den gemaakt waarbij er uitleg
wordt gegeven over het smal-
spoor en de turfwinning. (9 en
10)
Op de website van het museum
www.smalspoorcentrum.nl zijn
gegevens, foto's en openingstij-
den te vinden.

Een aanrader voor de zomer!
Op de club zijn ter inzage wat
krantenberichten en materieel-
tekeningen aanwezig.

9

10
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Sporen rond Oss
Door Mark Scholten

Het is meer dan bar en boos: het weer op
zondag 13 oktober. Mooi om tijdens het ge-
kletter op het zolderraam weer eens te sur-
fen op het internet. Ik werk de gegevens van
het BHIC via het net even bij met een reactie
over mijn aloude boekje “Sporen rond De
Reuver” op de vraag of dit boekje nog be-
staat. Mooie gelegenheid om even reclame te
maken voor mijn boekje èn voor onze vereni-
ging!  Op de site van het BHIC een foto van
de tramlijn in Heesch en wat gegevens van de
tram tussen Oss en Veghel. Hartstikke leuk!
http://www.bhic.nl/site/pagina.php?id=13997

Krantenberichtje van de beëindiging van de tramdienst in
Oss in “Het Volk” van 17 oktober 1939. Bron BHIC.

Op 17 oktober 1939 werd het goederentram-
verkeer op Oss beëindigd nadat personenver-
voer al eerder ten einde was gekomen. Het
was “Het Volk” van 17 oktober 1939 niet meer
dan 6 tegeltjes waard: zo belangrijk was het
tramverkeer dus niet (meer)!

Verder surfend kwam ik uit op
http://www.railgoed.nl/historie-oss.html met
een overzicht van de geschiedenis van het
spoor in Oss en de vele raccordementen. Op
deze site een tekening van alle ooit aanwezig
geweest zijnde raccordementen en het nog
aanwezige raccordement Elzenburg. Van het
laatste vele foto’s van zowel de infrastruc-
tuur maar ook een uitgebreide fotoverzame-
ling van het graanmaterieel wat op deze stam-
lijn is geweest. Maar ook van het reizigersma-
terieel.
Voorpagina rechtsonder: Chunter 603 langs de Nood-Zuid
(nu bekend als  “Weg van de Toekomst”) met graantrein
op 10 mei 2011. Foto Frank Vermeulen.

RRF 3 (ex NS 679) met graantrein op 14-4-2009 bij de
Cehave Terminal Oss. Foto Frank Vermeulen.

Het graanmaterieel bestaat uit wagens van
het type Ua(g)pps uit Slowakijke, Frankrijk
en Duitsland. Geen wagen is gelijk maar in-
middels rijkelijk voorzien van graffiti. Ze zien
er verwaarloosd uit. Na aanvoer van de trein
graanwagens op het station Oss werd deze
gesplitst, waarbij de langste trein 23 wagens
bedroeg. Aanvankelijk  door de rangeerloc
”Hippel”, de voormalige NS 679 uit Rotter-
dam, in eigendom verworven door Rotterdam
Rail Feeding, locnummer 3, werden de wagens
naar hun juiste plek van lossen gedirigeerd.
Later nam een Chunter, in dit geval de 603,
het rangeerwerk  maar soms ook een Hano-
mag. Met dank aan Frank Vermeulen zijn en-
kele opnames gemaakt op. Het graanverkeer
komt nu nog maar sporadisch voor ondanks de
miljoeneninjectie voor opknappen van de
stamlijn.

Een bonte trein van diverse soorten graanwagens van
diverse eigenaren op 14-4-2009 te Cehave Terminal Oss.
Foto Frank Vermeulen

Veel plezier met de genoemde linken!
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Veiling 2014
Door veilingmeester Mark Scholten

Oftewel, hoe kan je een goed doel dienen?
Een goed doel ja, zo het roepen horende. Al
was het maar voor “unse jongeh”. Want “unse
Luc” is maar weer goed bedacht door zijn
vader. Maar ook zijn vader is weer een Land-
rover rijker. Klein, maaaar…..fijn! Wanneer
was dat dan? Tijdens de veiling op 27 maart
2014!

Tja, de veiling van 2014 roept toch weer het
een en ander op. Emoties, schrik, enthousias-
me: genoeg ingrediënten voor een geslaagde
avond, al zeg ik het zelf. Maar ook een extra
zakcentje voor de vereniging, niet te verge-
ten.
Dank zij o.a. 7 leden en enkele giften van der-
den, kon ik weer een veiling in elkaar draaien.
Ach, geen dure dingen kwamen onder de ha-
mer (die raak je toch niet kwijt voor een re-
delijke prijs: ga maar naar Houten dan, zou ik
zeggen) maar wel veel leuke hebbedingetjes.

Ik ben blij met de “bodopjagers” onder ons!
Ze tuinden er zelf ook wel eens in en hadden
ineens iets in bezit waar ze eigenlijk geen
raad mee wisten, ook niet op vrijdag, na de
veilingavond!
De opbrengst na de veiling, met aftrek van de
inbreng, was weer een leuk bedrag en dit was
inclusief verkoop buiten de veiling om. En dan
nog een hoop lol gehad ook nog: want dat heb
ik zeker gehad en zo te horen op de avond de
leden zelf ook!

Wel heeft er voor de veiling nog een incident
plaatsgevonden. Ik wil dat graag even vertel-
len. In een partij van geschonken materiaal,
bevond zich een Fleischmann-overweg. Een
keurige met dito werkende overwegbomen.
Een bestuurslid wilde die overweg op voor-
hand al kopen. Liefst nog meteen. Dat ging in
ieder geval niet door! Ik ruimde de spullen na
verwerking op en trof daaronder nog een
overweg aan. Nou ja, wat heet, een overweg.
Je kan beter zeggen de restanten daarvan.
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Alles kapot! Ik trok die restanten uit de doos
en liep hoogst verontwaardigd op dat be-
stuurslid af. Ik voegde hem toe: “Was dat nou
nodig om de boel te verstieren nadat je je zin
niet kreeg?”. Het bestuurslid keek mij met
schrik aan, stamelde wat in de trant van “heb
ik niet gedaan!” en kon zijn ogen niet geloven.
Hij zat hoog te paard, op de berg maar stond
ineens met beide voeten op de grond…. Ik
noem geen namen…

Ik heb genoten van de veiling! Bedankt alle
inbrengers en de bieders, de bodopjagers en
de misgrijpers, de opnaaiers en de serieuzen,
de kopers en de schriftelijke bieder.

Oh ja, ook nog excuses aan een koper van een
Hollandse Ophaalbrug: die zat niet in de
doos….: brug was opgehaald… (koper is scha-
deloos gesteld, ter geruststelling van de le-
zers).

Martin was zoals gebruikelijk de ophouder,
Frans de scheids en Willie de kassier en boe-
kenman. Jullie hartstikke bedankt! En martin
en Frans ook voor het voorbereiden van de
kijkavond!

Enne Marco, doe jij nog een artikeltje maken
van het soort van Sinterklaas wat jij “unse
jongeh” hebt bezorgd?

Tot de volgende veiling?
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veel modellen
komen dit jaar in beperkte

aantallen beschikbaar
reserveer nu !

UDEN , GALERIJ 32, MODELBOUWAFDELING 1E ETAGE, TEL: 0413-263597
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Bomen van Planten
Door Martin Lankreijer

Ik ben vanaf 1984 geabonneerd op de Model
Railroader. En ik heb inmiddels honderden
modelbouw artikelen gelezen. Waaronder
tientallen over het maken van bomen en even-
zoveel manieren. Het gaat er vooral om hoe-
veel belang je aan detaillering hecht, en hoe-
veel tijd je wilt besteden.

Daarom wil ik, als aanvulling op een eerder
artikel in deze uitgave, en mijn dennen fabri-
cage in de vorige uitgave van ons lijfblad, een
methode voor loofbomen uit het midden van
de jaren 80 vorige eeuw laten zien.

Ik gebruik struiken uit eigen tuin, Spirea,
Sedum en Hydrangea (1).
Alle bloemen bij voorkeur onderste boven
drogen. Als de boom niet in de wind staat, zie
krulletje in de Hydrangea, kun je hem ook op
de kop hangen, maar dan met een gewichtje
en wat nat sproeien om hem recht te maken.

Knip er indien mogelijk ruim voldoende zodat
je later voldoende keus hebt (1A).

Strooisel bij voorkeur van het merk Wood-
lands, hoewel er tegenwoordig ook goede Eu-
ropese merken zijn die met een soortgelijk
materiaal werken.

Hydrangea:
Na het knippen en drogen knip ik er de bloem-
resten en niet gewenste steeltjes uit (2).

Daarna bespuiten met lijm uit een spuitbus,
die van de Action werkt goed.
Direct daarna bestrooien met bij voorkeur
Woodlands materiaal, eerst fijne turf, daarna
wat  grover materiaal, (course turf). Dit her-
haal je enkele malen tot het gewenste resul-
taat. Doe dit vooral boven een opvangbak (3)
want het materiaal kun je natuurlijk weer
gebruiken.
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Kleuren naar wens, afhankelijk in welke tijd
(lente, zomer, herfst) en omgeving waarin je
modelbaan is gesitueerd.
Dan weer een keer met lijm bespuiten en of
met haarlak, voor een fixatie, en uw boom is
gereed voor het planten. (4).

Sedum:

De gedroogde bloemschermen (5) wat los
knippen (6). Dan wat kleine gaatjes in de stam
boren, let op, schuin naar beneden en op een
andere plaats boren als waar de stammetjes
vandaan komen. Snugger hé (7).

Dan de afgeknipte stammetjes weer in de
geboorde gaatjes duwen en met wat seconden
lijm fixeren.(8).
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Vervolgens weer bestrooien als eerder be-
schreven. Zie foto (9).

Spirea:
Daar de volgorde van bewerking gelijk is laat
ik hier alleen het plaatje (10) zien. Links de
onbewerkte, rechts de gerede boom.

Op plaatje 12 zie je een paar reeds geplante
bomen, de "Spirea en Hydrangea" staan he-
laas achter elkaar.

Belangrijk: houd de hoogte in de gaten, zie
plaatje 12 met de houthakker, de wagon tus-
sen de bomen en het hutje. veel bomen, vooral
fabrieks bomen zijn veel te klein. Of je wilt
een kwekerij met veel jonge boompjes imite-
ren, of bessenstruiken in een achtertuintje.
Op foto 12 zie je ook dat de scenery nog lang
niet klaar is. Er moet natuurlijk wat onder-
hout en restjes en afval in.
Wordt vervolgd.
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Wisseltronica
Door Willie de Kort

Tja, na lange tijd hier weer eens een bericht-
je over de ontwikkelingen voor de besturing
van onze baan. We hebben in de afgelopen
jaren de printbordjes voor de uitgangen – die
het inschakelen van sporen en het sturen van
de wissels verzorgen – en bordjes voor de
ingangen – om de stand melding van de wissels
terug te melden – gemaakt.

Dit jaar werken we aan een aantal nieuwe
bordjes. Een van de bodjes is voor het aan-
sluiten van ledjes, zoals jullie weten moet er
voor het aansluiten van een ledje een weer-
stand worden gebruikt. Dus dat moet ook voor
het aansluiten van de lichtseinen, die we op de
baan gaan gebruiken. En dan met name de
lichtseinen voor het deel van de Nederlandse
Spoor, omdat we daar de lichtseinen gaan
gebruiken die Ashwin voor ons heeft ontwik-
keld in 3d printtechniek. Het bordje, dat we
daarvoor ontwerpen, heeft weerstanden voor
in totaal 4 ledjes. Aan de ene kant worden er
draden aan de print gesoldeerd om aan de
besturing aan te sluiten en aan de andere kant
komt een connector. In deze connector pas-
sen dan weer printpennen, welke aan de dra-
den van het sein worden gesoldeerd. Door
deze constructie worden er aan de draden van
het sein geen weerstanden gemonteerd,
waardoor deze gemakkelijk door het gat in de
baan gevoerd kunnen worden. Dit bordje is
bijna klaar en gaat deze zomer in China in de
productie.

Een tweede bord is een bord waarmee we de
servomotoren gaan sturen. Deze motoren
worden ingezet voor het aandrijven van de
wissels en ontkoppelrail in de zichtbare spo-
ren. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook ingezet
worden voor het openen en sluiten van over-
wegbomen en deuren van loodsen. Het schema
voor de print is al grotendeels getekend. Ook

is er al een eerste ontwerp gemaakt voor de
print.
Op dit moment zijn we aan het testen of het
schema goed is. Daar komen nog een paar
wijzigingen op en daarna kan het definitieve
ontwerp van de print gemaakt worden. Als dit
allemaal gecontroleerd is, gaat ook deze print
deze zomer in China in productie. Het bordje
kan straks tot 8 servomotoren besturen.
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De software van de controller is al klaar voor
het besturingsdeel van de servomotoren. De
motoren worden nauwkeurig gepositioneerd.
De volgende stap in de ontwikkeling van de
software gaat over het instellen van de ser-
vo’s op de eindstanden. En een paar functies
die we daar willen hebben, zoals het wippen
van een armsein en overwegbomen als ze wor-
den bewogen. Verder moeten we ontwikkelen
dat de data – onder andere voor eindstanden
en bewegingssnelheid – over een bus (I2C)
naar de print gestuurd kan worden. De printen
worden dan later aan de controllerbordjes
met de CAN-bus gekoppeld.

De volgende ontwikkeling wordt ingezet op de
regelaars voor de treinen. Deze gaan straks
de spoorsecties op de baan met een puls
breedte gestuurd signaal de spanning voor de
treinen voeden. Ook deze worden, zoals het
er nu uitziet, uitgevoerd met een bus (I2C),
zodat ze vanuit de bordjes met de control-
lerbordjes met de CAN-bus bestuurd kunnen
worden.
Een onderdeel van deze regelaar is dat we de
stroom van een trein willen meten. Daarvoor
hebben we al een eerste ontwerp gemaakt.
Dit is nog niet af en ook nog niet getest. Het
is nog niet duidelijk of ook dit bordje dit jaar
al in productie kan.
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Werkelijkheid of Model
Door Martin Lankreijer

Michael Paul Smith spendeerde jaren met het
maken van foto's in en over een speciale klei-
ne stad waar hij zijn hart aan verpand heeft.
Er was altijd iets wat hem daar toe dreef. De
foto's zijn simpel maar indrukwekkend genoeg
om de sfeer weer te geven in een schilder-
achtig mooie stad (voor Amerikaanse begrip-
pen). Met name de voorbije decennia.
Het zijn foto's die vertellen hoe het leven in
de 50er jaren in de USA was.
Er is niet zoveel te doen op deze foto's maar
ze geven wel een bepaalde charme weer.

Maar let op, Michael bouwt zijn modellen en
diorama's minutieus en extreem in detail.
Dan creëert de 60 jarige Michael zijn hyper
realistische foto's. Als je niet beter weet
denk je dat deze opnamen echt in de jaren 50
van de vorige eeuw gemaakt zijn. Ook zijn het
kleine scenes met extreem veel details.

Overal is rekening mee gehouden, de schadu-
wen, maar ook de weerspiegelingen in een nat
wegdek.

Hij begon deze hobby als het testen van zijn
kennis en het beoefenen van zijn hobby foto-
graferen. Hij had nooit kunnen denken dat
het een reconstructie van "zijn stad" zou
worden.
Als dit een echte stad was zou hij hier ge-
leefd willen hebben.

De modellen zijn Danbury Mint en Franklin
Mint die cast auto's.
Daarbij gebruikte hij de natuurlijke omgeving
als achtergrond. Erg moeilijk is dan wel het
juiste perspectief en de belichting te vinden.
Maar het resultaat is dat de foto's uitermate
overtuigend zijn, ondanks dat je weet hoe ze
gemaakt zijn.
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Zoals je ziet zijn de opname veelal buiten
gemaakt, met wat ondersteuning van kunst-
licht.

De modelbouwer Michael Paul Smith

Nog meer creaties van Michael is te vinden in
zijn fotoboek:
https://www.flickr.com/photos/24796741@N05

Na contact opgenomen te hebben met Michael voor
toestemming kregen we onderstaande reactie:
Hello Willie,
Thank you for your e-mail!
Please feel free to publish the article and
photos in your magazine.
I do have some photos with engines and train
cars in them and would gladly send them to
you for your article.
I can send them as jpegs or tiffs at 300 DPI.
Let me know if this is something you would
like.
I look forward to hearing from you.
Best regards,
Michael
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Niet alleen auto’s, maar ook tafereeltjes
met treinwagons weet Michael Paul goed
in beeld te brengen
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Uit de oude doos
Door Mark Scholten

In een eerder artikeltje van mijn hand onder
deze kop, putte ik uit archiefstukken van de
toenmalige gemeentepolitie te Oss, met name
krantenknipsels uit 1939 en 1940 uit “Het
Volk”.

Ik trof onder andere ook een heel leuk arti-
keltje in dat dagblad van 31 mei 1930, waarin
verhaald werd over de extra inzet van een
complete (stoom)trein om zes in ’s-
Hertogenbosch gestrande reizigers met be-
stemming Oss als nog naar hun bestemming te
brengen. Een trein, alleen voor deze groep
ingezet!  Zou dat tegenwoordig nog zo kun-
nen?
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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


