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Mededelingen

Hè hè …. Het is dan toch maar weer gelukt om de TONG uit
te brengen. Schreven we de vorige keer al dat we een ver-
traging hadden opgelopen, omdat er geen bijdragen voor
jullie clubblad waren ingezonden.
Nou, dit keer leek het wel of het sein niet van rood naar
groen wilde gaan. Een blad uitbrengen waar niets in staat,
daar schieten we allemaal niets mee op. Dus hebben we deze
uitgave ook maar even opgeschort. Zover opgeschoven totdat
onze trouwe schrijver weer terug was van vakantie.

Maar goed, ook dit keer veel leesplezier in deze uitgave. En
vanaf deze plek eenieder een plezierige vakantietijd ge-
wenst, voor zover je natuurlijk nog vakantie tegoed hebt.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Gelukkig, een van de eerste vakantiegangers
van onze club kwam op tijd terug met zijn
verhalen om de tong weer te vullen. Dat be-
loofd wat als de rest ook op vakantie is ge-
weest.

Ten aanzien van een deze verhalen zou ik wel
eens willen weten waarom het 3e rail systeem
van verschillende trambanen niet vaker toe-
gepast wordt? Is dit een investering pro-
bleem of is er een andere plausibele reden.

Toevallig weet ik dat er een van ons naar Ca-
nada gaat, en daar rijden mooie treinen dat
wil je niet weten, sorry, dat willen we natuur-
lijk wel weten.

Op het moment dat jullie dit lezen is het we-
reld kampioen voetballen weer voorbij. Heb-
ben we weer tijd voor de modelbouw. Klein
wonder: ik heb ook van de wedstrijden waar
Nederland mee speelde, genoten.

Inmiddels zijn de toiletten weer helemaal up
to date, o, ja let op, want de WC potten han-
gen wat lager dan je gewend bent.

Ook hebben we op 6 juni weer een stortbui
gehad. Zie apart stukje hierover elders in dit
blad.

Daar er meer dan andere jaren op onze club
baan aan scenery gewerkt wordt, zie je ook
meer artikelen met ideeën en suggesties ver-
schijnen. Doe u voordeel er mee. Als je ook
suggesties hebt die daar op aansluiten laat
het ons weten.

O ja, in de vakantie periode zal er hier en
daar in de clubruimte het een en ander opge-
knapt worden, daarover later meer.

Op het moment van schrijven van dit stukje
gaan 2 van onze leden naar het evenement van
Oss Zuid, om onze club te promoten. mede
afhankelijk van deze deelname zal er in de
toekomst vaker een beroep op jullie gedaan
worden voor dit soort evenementen.

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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Landschap maken
Door Gert van Dam

Sinds de workshops begrassen die de Wissel
enige tijd geleden gegeven heeft heb ik de
smaak flink te pakken gekregen om met het
landschap bezig te zijn. Op een verhoogde
achtergrond van mijn modelbaan wilde ik het
een en ander namaken wat aan de Veluwe doet
denken.

Gezocht in mijn archief, geheugen en internet
ben ik begonnen met een zandverstuiving.
Zandverstuivingen komen niet zoveel voor in
Nederland, oa bij Rosmalen is een kleine ver-
stuiving, onder Harderwijk een veel grotere.
En in militaire dienst bij Budel (L) heb ik een
nachtoefening gehad op een vrij grote zand-
verstuiving. De VPRO heeft een 10-delige
documentaire gemaakt over Nederland van
Boven en daar heb ik veel ideeën uit gehaald.
Deze documentaire is zeer zinvol omdat de
beelden die worden vertoond erg goed laat
zien hoe Nederland er uit ziet vanuit een he-
likopter of luchtballon.

Mijn geheugen liet me gelukkig niet in de
steek, zo’n 55 jaar geleden ben ik op vakantie
geweest in de buurt van een zandverstuiving
en daar kon ik me nog best het een en ander
van herinneren. Ik ben begonnen met een mal
van papier te maken om te kijken of mijn idee
ook op de modelbaan paste en met enige aan-
passingen is me dat gelukt. Die zandverstui-

ving komt vrij dicht langs de spoorrails en als
afscheiding heb ik een grasstrook en een
zandpad aangelegd. De mal overgebracht op
“piepschuim” van 1 cm dik vervolgens het ge-
deelte wat aan de achterkant komt ongelijk
verhoogd met datzelfde piepschuim om een
ongelijk landschap te krijgen, op diverse
plaatsen de schilders föhn gebruikt om een
golvend landschap te creëren. Alle verhogin-
gen met Knauf gips bewerkt (dit droogt niet
zo snel uit als modelgips ) en toen het droog
was het geheel beschilderd met zwarte latex
verf.

Zo’n ondergrond geeft naderhand een mooi
effect en diepte in je landschap. Daarna het
geheel bekleed met fijnkorrelig zand. Aan de
achterzijde diverse bomen gemaakt op onge-
veer de manier van Theo en Martin. Op het
midden achter wilde ik een boom hebben die
op een soort terp staat en daaronder zitten
dan mensen tegen die boom aan. Backpackers
vinden hun weg op die zandverstuiving, evenzo
een gezin met een hond, aansluitend een wei
met zwart- en roodbonte koeien omgeven
door struikgewas + een hek.

Als een soort afscheiding een zandweg met
bomen waar aan de rechterkant het Café
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Restaurant De Blauwe Druif is gevestigd. Dit
café restaurant heb ik gemaakt van 2 huisjes
van Holland Scale op mijn eigen manier ver-
bouwd met een overdekt en een open terras.

Aan de kolommen hangen lantaarns die heb ik
gemaakt van gele smd leds (de 0805, 1 bij
1,5mm) de lampenkap is gemaakt van papier
gedrenkt in 3 seconden lijm en daarna be-
schilderd. Poppetjes gezocht en gevonden en
als er geen levertijd van 3 tot 4 MAANDEN
opzit dan kun je lekker vooruit, parkeerplaats
op zand en een speeltuin gemaakt en de hobby
van de eigenaar: paarden.

Internet afgegraasd naar een aardige paar-
denstal, gevonden, tekening gemaakt, ge-
bouwd en geschilderd en geplaatst. Een paar-
den wei met een hek erom heen van Ever-
green, zandsoorten met elkaar gemengd en
uitgestrooid, grassoorten aangebracht, uit-
strooien op een erg donkerbruine (van Dijks
bruin) natte ondergrond van water met hout-
lijm weer verdunde houtlijm met pipet aan-
brengen en als het droog is na 48 uur de res-
ten opzuigen.

Een ooievaarsnest kon, vond ik, niet ontbre-
ken, ik heb een dusdanige leeftijd bereikt dat
ik die niet meer met Argusogen hoef te be-
kijken…….. Rest me nog een onbewaakte over-
weg in orde te maken, ben nu bezig met Stel-
conplaten en de verlichting daar ben ik niet
echt tevreden over er is nl lichtlekkage aan
de bovenkant van de lamp waar ik nog wat aan
moet doen. Zo zou ik nog een lang door kunnen
gaan, maar foto’s zeggen volgens mij meer…
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Brabantse Communicatie
Door Mark Scholten

“Da goat nie!” Ik zal het als “stadse’ wel niet
goed schrijven, maar ik heb deze roep of wat
er op lijkt vaak gehoord op de club tijdens
het uitvoeren van een klusje. Ik zag op Face-
book de opmerking dat de Brabantse taal de
meest korte en dus ook de meest efficiënte
taal is. Daarbij een lijstje. Ik moet zeggen
dat ik krom heb gelegen. Oordeel zelf maar!

Met het Brabants als voertaal
kunt u 80% bezuinigen op de tijd
die u doorbrengt met werkbe-
sprekingen. 
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Ter herinnering
Door de redactie

Wij willen jullie erop wijzen dat de 2 dagen
van inzet er weer aan gaan komen. De ene is
de dag van de Rommelmarkt en de andere is
natuurlijk de Open Dag.

De Rommelmarkt is dit jaar op zondag 7 sep-
tember.

Voor de Rommelmarkt zijn we op zoek naar de
inzet van alle leden. Op zaterdag hebben we
het plan om de hekken te plaatsen en op zon-
dag vroeg in de morgen de kramen.
Dan zoeken we nog mensen die de verzorging
van de interne mens op zich willen nemen. Er
moet immers koffie gezet worden, soep warm
gemaakt en de broodjes gesmeerd.
Ook moet onze eigen verkoopstand ‘bemand’
zijn om alle rommel te verkopen. En natuurlijk
niet te vergeten de kassa’s.

Op het einde van de markt moet alles weer
worden opgeruimd. De zeilen van de kramen,
de kramen terug op de wagen en de hekken
verzameld worden.

Wie voelt zich geroepen om, net als voorgaan-
de jaren, zich in te zetten voor de vereni-
ging?

Ad Raeijmaeckers komt langs om op te nemen
wie wanneer wat kan doen.

De Open Dag op zondag 2 november.

Ter voorbereiding van de Open Dag gaan we
binnenkort beginnen met het schoonmaken
van de baan en het nalopen van alle bedrading.
Als alles in orde wordt bevonden zullen we
verder gaan met het proefrijden.

Het poppentheater MarAg is de afgelopen
tijd in groot onderhoud genomen. De poppen-
kast is veranderd in een verplaatsbaar geheel,
zodat er enkele vierkante meters meer ruim-
te beschikbaar zal zijn voor inbreng van de-
monstraties en modelbouw van de leden.

In de aanloop naar de Open Dag kunnen we
het theater en onze zitruimte inrichten met
al onze spullen. De keuken kan weer ingericht
worden voor het bereiden van de soep en
broodjes.

Daarna is het tijd om de deuren te openen
voor onze jaarlijkse bezoekers.
Ook op deze dag kunnen we natuurlijk weer
alle hulp van iedereen gebruiken.

Voor deze planning zal Adri bij jullie langs
komen om te horen waar jullie voor ingezet
kunnen worden.
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Modelbouw voor de lens
Door Martin Lankreijer

Heren,
Tijdens het zoeken naar kopij doken er ineens
wat oude opname uit de vroege jaren 60 op.
(kleuren afdrukjes waren toen nog erg duur.)

Ik wil jullie deze niet onthouden.
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Vakantieverhalen - Dordogne
Door Mark Scholten

L’ASSOCIATION DU CHEMIN DE FER
TOURISTIQUE DU HAUT-QUERCY
Oftewel uit de serie vakantieverhalen: nu de
spoorbaan van St. Denis-près de Martel naar
Souilac in de Dordogne (F).

Dit jaar hadden we voor Frankrijk voor onze
vakantie gekozen en in onze trektocht deden
wij ook de Dordogne aan Bij de receptie van
de door ons uitgekozen camping struint Lies-
beth ook altijd de folderkast af. Hierbij trof
ze ook de folder aan van een vereniging die de
naam van de titel van dit artikel draagt. Deze
vereniging is in 1991 opgericht om de spoor-
baan van St. Denis-près de Martel naar Souil-
lac te behouden die anders zou verdwijnen.

Dus wij daar naar toe. Eerst naar het plaatsje

Martel gereden wat op zich al een bezoek
waard is en daarna naar het stationnetje dat
de collectie van de vereniging herbergt. He-
laas was de buiten staande collectie van
stoomlocomotieven en een Willies’ Jeep
Railcar niet direct dan van grotere afstand te
bewonderen. Ook zag ik een aantal roestvrij
stalen rijtuigen uit de beroemde TEE-treinen

van de SNCF, helaas met nogal wat graffiti.
Verder stond er nog een seinhuis en een rail-
gebonden kraanwagen.

In de hal een plaatskaartenkantoor

De rit zou beginnen om 14.00 uur en om 13.30
uur zou het station open gaan. Dus wachten
maar. Exact te 13.30 uur ging het station voor
kaartverkoop open: geen minuut vroeger of
later! De hal was verbluffend mooi ingericht
met een origineel kaartverkooploket. Door
muntinworp kon je naar de eerste verdieping

voor “Le Musée”.
Hier een grote
verzameling spoor-
attributen en zaken
uit de geschiedenis
van de betrokken
spoorlijn. Ook twee

modelspoorbanen
(Jouef) maar die
zaten onder een
dikke laag stof.
Verder vele wat

geïmproviseerde
vitrines met vele
HO-modellen, voor-

al naar SNCF-voorbeeld.

Een van de spoorbanen in het “museum”

Seinhuis van Martel, althans van het museum. Het seinhuis
komt van elders en is decor geweest voor een film.
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Maar, we mochten nog steeds niet naar bui-
ten, het perron op… Pas tegen vertrektijd was
dat toegestaan. De vele honderden bezoe-
kers, al dan niet per bus, zochten hun al dan
niet gereserveerde wagon op. Dit waren open
wagens, gebouwd puur voor het vervoer over
de historische spoorlijn. Dus geen museumma-
terieel. Onze trein bestond uit 12 rijtuigen
met elk 64 zitplaatsen en nog een x-aantal
staanplaatsen.

Zoekende naar een geschikte plek, zag ik dat
onze trein geduwd zou gaan worden door een
diesel-elektrische locomotief uit de SNCF-
serie 63000, de 63929 uit welke serie ik la-
ter nog een tweede loc ont-
waarde. Op kop van onze trein,
in een soort van stuurstand, de
treinbegeleider die middels
tyfoonsignalen communiceerde
met de meester.

Ik ga even de geschiedenis van
de door ons bezochte spoorlijn
wat nader bekijken. Het stukje
spoorlijn van St. Denis naar
Souilac was een tweede route
van Parijs naar Toulouse. De
aanleg begon in 1881 en kent
vijf tunnels, waarvan de lang-
ste, die van Mirandol, 400 meter lang is. Ver-
der een viaduct met 7 bogen en meerdere
bruggen (het viaduct Courtils). Toentertijd
was de spoorverbinding belangrijk voor de
truffels uit Martel.

Een Willys’Jeep als railvoertuig

In de oorlogsjaren 1914-1918 werd de rails
weggenomen voor spooraanleg voor het Ame-
rikaanse leger in het noorden van Frankrijk.
Na de oorlog legde de regering van de VS een
met Amerikaanse rails nieuwe spoorverbinding
aan, welke rails er nu nog ligt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de lijn
St. Denis naar Souilac de belangrijke verbin-
ding tussen Parijs en Toulouse omdat andere
verbindingen wegvielen als gevolg van acties
van de Franse regering om de vijand te blok-
keren. Het vervoer was groot en zwaar. Na de
oorlog zakte het treinvervoer in waarna de
verbinding op 31 mei 1980 werd beëindigd en

vervangen door vervoer over de weg.

Een groep vrijwilligers richtte de vereniging
met de naam uit de titel van dit artikel, die de
spoorlijn wilde restaureren en er een attrac-
tie voor toeristen van wilden maken. Men
heeft er sinds de oprichting in 1992 veel werk
aan gehad de lijn te herleggen, te restaure-
ren, te reconstrueren, van bomen te ontdoen,
het onroerend goed te restaureren, en de
aankoop van een kleine stoomlocomotief uit
1927. Tijdens het bestaan van de vereniging
waren er nog diverse aankopen, in eerste in-
stantie bedoeld voor de exploitatie en minder
gericht op de historische waarde van het ma-
terieel.

Het viaduct Courtils
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De vereniging telt 130 leden en 5 betaalde
krachten alsmede een groot aantal vrijwil-
ligers. In 2008 werden er 48.000 reizigers
vervoerd en inmiddels als meer dan 70.000!

En dan natuurlijk waar we voor kwamen: de rit
van Martel naar St. Denis. Een rit van iets
meer dan een uur over een prachtig gerestau-
reerd enkelsporig traject. De trein werd ge-
duwd door DE-loc ex SNCF 63929 over het
traject door tunnels en hoog in de heuvels
met prachtige uitzichten over de heuvels en
de dalen van de prachtige omgeving! Er werd
de tijd genomen om bij een stop vanaf het
viaduct Courtils het publiek te laten genieten
van een prachtig uitzicht. Zelfs uitstappen en
het viaduct te bekijken werd mogelijk ge-
maakt! Ook bij de tunnel van Mirandol werd
een stop gemaakt. En in ons geval met heel
erg mooi weer: het was genieten geblazen!

Bij het verlaten van het station, zag ik nog
een stoomlocomotief wat verstopt staan. Ik
ben daar geen kenner van, maar ik meende de
kop van een DB BR 53 te herkennen (!) Tegen
het gedrang in slaagde ik er in wat beter
zicht te krijgen op deze loc en waarachtig, op
de zijkant van de cabine was met witte verf
“BR 53” geverfd! Essentiële onderdelen zoals
drijfstangen waren afgenomen. Nummerpla-
ten waren verwijderd. De loc zag er slecht uit
en volgens mij zal rijden er niet meer van
komen…

Rechts onze trek- en duwkracht de ex SNCF63924 en links daarvan een ex DB BR 53!
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Water
Door Martin Lankreijer

Voor de zoveelste maal water in de clubruim-
te. Moeten we niet overwegen toch een com-
missie voor botenbouw op te richten?

Het was de middag van de 6e juni, nadat
vroeg in de ochtend de hagelbui was gevallen
en vroeg op de middag nog eens de regenbui,
dacht ondergetekende, kom ik zal eens in de
Lievekamp kijken.

Daar trof ik een waar waterballet aan, (zon-
der danseressen weliswaar). Gelijk Frans in-
gelicht, die Gert en Henk A. optrommelde. Ik
had intussen contact met Willie en die had
Henk Rus (techn. manager Lievekamp) gebeld.

Henk A., Gert, Willie en ondergetekende heb-
ben alles maar weer opgeruimd. Willie had
intussen in de kruipruimte gekeken om de
oorzaak te achterhalen. Zie ook de bijgaande
foto's.

Willie heeft een foto rapportage van de
kruipruimte voor Henk Rus gemaakt en door-
gegeven.
Martin.
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“De spoorweg Lage Zwaluwe Den Bosch
Door Mark Scholten

BOEK “DE SPOORWEG LAGE ZWALUWE - ’s-
HERTOGENBOSCH 1886-2014”. De Halvezo-
lenlijn in beeld, geschreven en samengesteld
door Paul Henken.

Velen van ons kennen dat wel: een stuk oude
spoorlijn, “ergens’ in het veld of stad, al dan
niet overwoekerd, roestig, verscholen: dat
roept vragen op of nostalgische gevoelens,
zeker als er ook nog kennelijke, al dan niet
vervallen spoorweggebouwen langs de (voor-
malige) lijn staan.

De gerestaureerde bruggen over de moerassen van
de Moerputten in ’s-Hertogenbosch 2011. Dit is een
wandelpad geworden! Foto Paul Obbens

Dat was en is bij mij zeker ook het geval bij
de spoorbruggen over de Moerputten in Den
Bosch, nabij het grote woonwagencentrum, de
restanten van rails langs de A59 tussen Den
Bosch en Waalwijk en, in mindere mate, van-
daar de (deels) nog bereden spoorlijn van
Oosterhout naar Lage Zwaluwe. Her en der de
baanwachterswoningen en (delen) van stations
en perrons. Deze lijn wordt de “Halvezolen-
lijn” genoemd.

Deze opvallende naam kent vele verklaringen
hiervoor. De Langstraatspoorlijn, zoals deze
spoorlijn heette, refereert volgens velen aan
de schoenenindustrie en is natuurlijk ironisch
bedoeld voor de inwoners van deze streek,
waarvan vele in de schoenindustrie werkten.
Een andere verklaring was dat gebruikers van
deze treinverbinding uit deze streek met
versleten schoenen naar de stations kwamen.

De lijn loopt van Lage Zwaluwe via Waalwijk
naar 's-Hertogenbosch. Er was tijdens de
aanleg wel rekening gehouden met het even-
tueel in een later stadium dubbelspoors ma-
ken van de lijn, wat nog te zien is aan de
brugpijlers van bijvoorbeeld de Moerputten-
brug in het natuurgebied de Moerputten.

De spoorlijn werd geopend tussen 1886 en
1890 en was volledig gefinancierd met de
opbrengsten uit Indië. Met deze spoorverbin-
ding werd voornamelijk leer en aanverwante
artikelen van en naar de Langstraat vervoerd.
Lage Zwaluwe fungeerde als overlaadpunt
voor scheepvaart naar Rotterdam. Tegen-
woordig is alleen nog een deel vanuit Lage
Zwaluwe naar Oosterhout als goederenspoor-
lijn in gebruik. Op het talud tussen Raams-
donksveer en 's-Hertogenbosch ligt thans een
fietspad, het ‘Halve Zolenpad’ genaamd.

Tussen Vlijmen en 's-Hertogenbosch gaat het
oude tracé door het natuurgebied de Moer-
putten. De 600 meter lange Moerputtenbrug
is in oktober 2006, na een uitvoerige restau-
ratie, als wandelpad geopend. Het laatste
stuk spoorlijn werd pas in 1997 opgebroken.
In 2008 is door de gemeente Waalwijk een
stuk spoor van 250 meter aangelegd ter
hoogte van de Cartografenweg in Waalwijk,
dit ter nagedachtenis aan de Halve Zolenlijn.
(bron: Wikipidea)

De vervallen draaibrug en aanbruggen over De Donge
tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg 2011.
Foto René Hoeflaak.
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Ooit zijn er plannen geweest een sneltram-
verbinding te realiseren van Oss naar Waal-
wijk over delen van dit traject. Men noemde
dit plannen voor een stadsspoorlijn in een tijd
toen de uitdrukking “lightrail” nog niet be-
stond! Ik heb hierover eerder gepubliceerd,
onder andere in het boekwerk “Sporen rond
De Reuver”. Het is bij plannen gebleven…

Waarom dit verhaal? Omdat er weer een boek
is verschenen over deze lijn. Een fotoboek,
met de titel “De Spoorweg Lage Zwaluwe – ’s-
Hertogenbosch 1886 – 2014”, met ondertitel
“De Halvezolenlijn in beeld”, samengesteld
door Paul Henken, uitgave Uquilar BV, ISBN
978-90-71513-83-1. Velen onder ons hebben
wel sporen van spoorrestanten al dan niet
bewust gezien, zoals het betonnen spoorweg-
viaduct nabij het Willem-II-College over de
Oude Vlijmenseweg (inmiddels gesloopt).

In dit boek een verzameling van foto’s van
treinbewegingen op het gehele traject. Zelfs
foto’s van het oude station in aanbouw in ’s-
Hertogenbosch. Ik kan een ieder dit boek van
harte aanbevelen!

Ons lid Lambert van de Venne (†) heeft in De
Wisseltong van juni 2012, jaargang 31, een
artikel laten opnemen over dezelfde Halvezo-
lenlijn. In zijn uitgebreide artikel ging hij in
op de diverse kunstwerken aan de baan, zoals
de diverse bruggen. Ook de opzet van de lijn,
de exploitatie daarvan,  de gemaakte bestek-
ken en gedane aanbestedingen, de lijn tijdens
de oorlog en het naoorlogse herstel. Dit arti-
kel is een goede basis voor mijn artikel maar
ook voor het omschreven boek. Het boek is
door de keur aan foto’s een “kijkboek” en
naslagwerk!
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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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Volkswagen Polo in model gevonden
Door Jos van Pinxteren

Tijdens ons jaarlijks bezoek in april aan
Duitsland is er iets zeer speciaals gebeurt.
We zijn “nog steeds” zeer verbolgen over het
feit dat Henk daar zijn portemonnee heeft
getrokken.
Nee, nee …. niet voor een bockworst met cur-
ry, maar om daar een aankoop te doen van zijn
leven! Wij zijn dan ook nog steeds van slag en
staan versteld vanwege het feit dat wij dit
zover hebben kunnen laten komen. We hadden
het graag anders gezien, maar………….
Zowel Clem, Theo als ik zelf zijn er ons van
bewust dat dit de nodige gevolgen en ver-
gaande consequenties zullen hebben op Henk
zijn modelspoorbouw gebeuren voor de ko-
mende jaren……...!!

Henk heeft op de afgelopen Intermodellbau
in Dortmund zijn grote treinenverzameling
“wederom” uitgebreid met een enorme aan-
winst. Hij keek al jaren uit naar een witte
modelauto merk: VW Polo.
Dit model ontbrak nog steeds als enige op zijn
geplande, waarschijnlijk zeer grote goed uit-
ziende, modelbaan die hij wil gaan bouwen.
Het is zomaar mogelijk dat deze nieuwe aan-
winst wellicht “geen” plaats krijgt op z’n mo-
delbaan, omdat de echte Volkswagen Polo voor
de deur staat.
Misschien krijgt hij wel een mooi plekje op de
vensterbank aan de Groen van Prinsterer-
straat……………..?

Wanneer Ank dan een keer weg is, kan hij
altijd nog van het uitzicht genieten!

Dat Henk een echte modelbouwer is blijkt wel
uit het feit dat een gerenommeerd clublid de
opdracht heeft gekregen om deze witte Polo
hatchback in elkaar te zetten, want het was
namelijk een bouwpakket wat hij heeft ge-
kocht.
Voorwaar een hele eer om dit te mogen doen
voor de voormalige secretaris van onze ver-
eniging.
Om de Polo nog wat extra’s mee te geven
heeft hij een face lift meegekregen, want de
auto is voorzien van koplampen en achterlich-
ten. Zodoende kan Henk dan ook ’s avonds
zien of de Polo thuis is en of de accu het nog
doet.

De VW Polo is zelfs op een clubavond gesigna-
leerd op de weg naar het spook kasteel bij
het kleine Duitse station op de spiraal. Waar-
schijnlijk om de nodige licht attributen naar
het vervallen kasteel te vervoeren om alles
goed uit te kunnen lichten op de heuvel waar
de ruïne staat.
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Een ding is zeker, de wagen heeft de weg
gevonden, want inmiddels zijn de eerste
lichtbundels geplaatst bij het kasteel!!

Wij zijn erg benieuwd waar deze verzamel-
woede van Henk eindigt en wat zijn volgende
aanko(o)p(en) zal/zullen gaan zijn.
Anders valt er straks voor Henk een enorm
gat als hij nergens meer naar uit kan kijken.
Enkele suggesties voor de volgende beurs en
tentoonstelling bezoeken zouden kunnen zijn:
- De inrichting van een autowerkplaats voor

zijn Polo
- Het Faller-car systeem
- Een volkswagenfabriek
- Een autotransportwagon
- Een vitrine voor Herpa modelauto’s
Wij zullen Henk dan graag advies geven en
uiteraard zal dit geheel kosteloos zijn!
Voor een Duits biertje en bockworst doen wij
natuurlijk heel erg veel. We zullen hem dan
ook ondersteunen in de moeilijke beslissingen
die hij de komende jaren zal moeten gaan
nemen.

De volgende keer moet hij maar als handba-
gage een koffer op wieltjes meenemen een
zogenaamde Trein-Trolley!! Je weet nooit wat
je nog tegen komt, Henk!

Ons volgend bezoek aan een tentoonstelling
zal waarschijnlijk Modellbau in Keulen worden.
Dus Henk zoek alvast alle catalogi op met
daarbij de nodige nummers van de items die
je allemaal wilt gaan meenemen. Wij hebben
voor jou wel enkele trolleys te leen tegen die
tijd. Laat maar weten hoeveel je er nodig
hebt.

Dat zo’n vermoeiende dag altijd goed wordt
afgesloten is al jarenlang een vaste traditie.
Deze keer kwamen we uit in Kranenburg waar
we heerlijk hebben gegeten en gedronken,
nadat we een gezellige “treinen dag” hadden
gehad in de Westfalenhallen in Dortmund.

Namens de club van vier, Jos van Pinxteren.

Afbeeldingen van de Polo heeft  Ashwin ge-
maakt bij het kleine DB station met de came-
ra van de vereniging.
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Tips
Door Martin Lankreijer

Op mijn baan heb ik als decoratie materiaal
overwegend Woodlands producten. Deze zijn
best wel kleurvast, maar ik heb op een cen-
trale plaats in mijn hobbykamer een dakraam.
In de eerste jaren kon dus het volle zonlicht
bij mijn modelbaan komen. En je raad het al,
veel is verbleekt. Toen ik dat ontdekte heb ik
meteen het raam afgeschermd. Les: laat
nooit direct zonlicht op je baan komen.

Na de workshop van Martin Welberg en het
zien van de modelbanen op Ontraxx ben ik wel
een beetje gek geworden van het relatief
nieuwe product om rechtopstaand gras toe te
passen.

Dus in navolging van een paar leden heb ik dus
ook maar een "vliegentheegrasmaster" ge-
maakt. Het werkt overigens uitstekend en is
prima inzetbaar op mijn baan waar maar wei-
nig gras is. Ik gebruik dit systeem nu om mijn
baan op te frissen.

Foto 01: Hier zie je de wat flets geworden gras
stroken tussen de sporen. Dus beginnen met sporen
afplakken. Dan hoef je later de rails niet extra te
poetsen.

Foto 02: Het te begrassen oppervlak wat nat maken
met water en een druppeltje vloeimiddel, (afwas-
middel). Doe wat witte houtlijm op plaatsen waar je
gras wilt en verspreid dit met een stompe kwast.

Foto 03: Met de "vliegentheegrasmaster" Heki gras
van 3mm opgebracht.

Foto 04: Na droging, minimaal 2 uur, en opnieuw
met lijm bewerkte oppervlak met Heki. 6 mm gras
en 70kV! weer wat op brengen.
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Je ziet dat het geheel wat opfleurt en meer
diepte krijgt. Alle opname: F22, ISO 800, 0,8
sec. kunstlicht.

Ik gebruik Heki materiaal, maar dat is toeval,
alle andere materialen om op deze wijze gras
aan te brengen gaan natuurlijk ook. De spuit-
lijm van de Action is goedkoop en werkt goed,
denk er wel aan dat andere merken duurder
zijn, maar dan zit er ook veel meer in de bus,
dus ik denk dat het prijs verschil uiteindelijk
wel meevalt.

De besproken werkwijze is geenszins een wet,
het is slechts een van mijn methoden afgeleid
van de Martin Welberg werkwijze. Ik heb ook
ander methoden, kleuren en volgorde ge-
bruikt, als je dat doet, krijg je ook vanzelf de
zo noodzakelijke variatie.
Wat je als overtollig wegzuigt, kun je ook in
een aparte bakdoen. Dat is dan ook vanzelf
weer een andere kleur.  Veel plezier.

Foto 05: Wat bespuiten met goedkope spuitlijm en wat Woodlands fine yellow turf opbrengen. Let op: deze
spuitlijm blijft een paar dagen kleverig, maar dat is geen beletsel.



Wisseltong april ‘14 pagina 22



Wisseltong april ‘14 pagina 23

De Styreen story
Door Martin Lankreijer

Je weet wel het meestal witte plastic waar
een aantal mensen die mooie modellen mee
maakt.
Er wordt al lange tijd van dat materiaal ge-
bruik gemaakt. Als eerste werden er vanaf
eind jaren 50 vorige eeuw de eerste plastic
modellen mee op de markt gebracht.
De "echte " modelbouwers vonden dat maar
niets, "echte " modelbouwer gebruikte hout
en of messing en karton. Zie daarvoor de oude
Modelbouwers jaargangen van de NVM, de
Model Railroader uit Amerika of de Model
Engineer uit Engeland. Allen gerespecteerde
maandbladen, tot midden 60e jaren vonden ze
de plastic bouwdozen uitsluitend geschikt
voor kinderen.

Figuur A - Houten profielen

Maar Hout was vaak grof, hoewel er mooi
schaal hout verkrijgbaar was en nog steeds is
(zie foto A, B en C), en snel doorbouwen was
er niet bij. Zie voor het assortiment:
www.northeasternscalelumber.com

Figuur B - Houten profielen

Op de foto's zie je op mm papier, ˪ profielen
van 1.6 x 1.6 mm. ˫ profiel van 2 x 2 mm en ⧅
van 0.8 x 0.8 mm.

Figuur C - Houten profielen

Messing was en is duur, en men heeft weer
een andere techniek nodig, solderen.
In 1976 kwamen er van Evergreen de sty-
reenplaten en een paar profielen op de markt.
De firma Plastruct was reeds in 1968 opge-
richt. Beide claimen wereldmarkt leider te
zijn, maar dat hoor je wel meer! Het is wel zo
dat beiden een vrijwel gelijk assortiment
hebben zie www.plastruct.com. Deze firma
levert zowel in Styreen als ABS, wat veel
sterker is, maar een andere lijm techniek
vereist. Tevens leveren deze een groot assor-
timent model onderdelen.

Door het succes van het materiaal werd het
assortiment snel uitgebreid, en tegenwoordig
hebben beide firma's een enorm assortiment.
De voordelen zijn: Exacte maatvoering, zowel
in decimalen en inch maten.
Ook handig, strips in de juiste schaal maat-
voering. Dat wil zeggen: houtafmeting in wer-
kelijkheid 2" x 12", dus 2 inch x 12 inch. is op
schaal 1:87: 0.6 x 3.6 mm.
Voor het volledige assortiment zie :
www.evergreenscalemodels.com.

Eind jaren 70 verschenen de eerste artikelen
hierover in de Model Railroader.
Zelf was mijn eerste ervaring met dit materi-
aal in 1980, toen bouwde ik mijn fotokoffer,
zie foto's, dit heeft helemaal niets met mo-
delbouw te maken, maar geeft wel aan hoe
veelzijdig dit materiaal is. Hij is waterdicht
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tot in 15 cm diep water en zo sterk dat ik er
op kan staan.

We lijmen tegenwoordig met een bekende
lijmverdunning, maar het kan ook met Me-
thylethylketon (MEK) of Dichloormethaan.
Met al deze oplosmiddelen zeer voorzichtig
omspringen en buiten bereik van kinderen
houden. Het potje met dit oplos middel goed
ondersteunen tegen omvallen, want als dat
gebeurt op de werkblad, is je bouwpakket in
een keer gelijmt.!
Eind jaren 80 bouwde ik mijn eerste wagons
volledig van dit materiaal, zie eerdere artike-
len in uw clubblad.

Zeker tot midden jaren 90 kon je deze mate-
rialen uitsluitend in de VS bestellen, of erg
duur in gespecialiseerde zaken in Nederland.
Toen werd dit materiaal eigenlijk pas bij het
grote publiek bekent.
Inmiddels is het al jaren niet meer weg te
denken in de modelbouw wereld. Ook in onze
club waar er diverse mensen er de mooiste
bouwwerken mee maken  wordt dit materiaal
met veel succes in verschillende bouwgroepen
toegepast.
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Thomas de Stoomlocomotief
Door Bas Janssen

Met mijn nichtje naar Thomas de stoomloco-
motief in het spoorwegmuseum in Utrecht
(speciaal weekeind)

Vorige week vroeg mijn nichtje Samantha of
ik met haar naar Thomas de Stoom locomotief
in het Spoorwegmuseum wou gaan. Ons mam
had toevallig nog van die dagjes uit kaartjes
van de C1000/ JUMBO dus werden die omge-
wisseld voor het Spoorwegmuseum om op He-
melvaartsdag naar Thomas te gaan en gingen
we met z’n allen ( mijn broer Joost, zus Tru-
de, nichtje Samantha en opa en oma en ik).

Natuurlijk met de trein naar Utrecht, we
waren lekker vroeg en konden al we merken
dat het heel erg druk zou worden, dus zijn we
meteen de grote Thomas op gaan zoeken die
buiten stond en ben ik samen met Samantha
(mijn nichtje) op de foto gegaan met de dikke
controleur.

Daarna zijn we naar de mini Musical over
Thomas geweest, we zaten helemaal op de
bovenste rij. En omdat Samantha niks kon
zien, er zaten grote mensen voor haar, heeft
ome Joost (broer van mij) haar op zijn
schouders genomen ze had toen een pracht
uitzicht en kon alles goed zien.

Het ging over 3 controleurs die drie taken
moesten verdelen aan de treinen en vroegen
aan de kinderen uit het publiek of ze wisten
wie kon helpen natuurlijk was dat Thomas de
stoomlocomotief ze hadden ook leuke liedjes
die goed meegezongen werden door de kin-
deren. Na afloop is Samantha nog met haar
moeder op de foto met Thomas de Stoom
Locomotief gegaan.

Omdat het steeds drukker werd zijn we op de
middag met de trein weer naar huis gegaan,
het was een leuke en gezellige dag.
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Vakantieverhalen - Tram in Orléans
Door Mark Scholten

Tijdens onze vakantie in Frankrijk, bezochten
wij ook de stad Orléans: een mooie stad, goed
onderhouden met prachtige, oude gebouwen
en dito Kathedraal. We parkeerden onze auto
in een splinternieuwe parkeergarage en toen
wij daaruit stapten, werden we meteen ge-
confronteerd door trams: Citadissen van
Alstom en rijkelijk nieuw!

Liesbeth zag het meteen: twee kruisende
lijnen waarvan een met bovenleidingvoeding
reed en de ander…..? Niet dus, maar hoe dan
wel? In dit artikel wordt je wel wijzer, naar
ik hoop.

Tramstel 59 bestemd voor lijn A op de Place de
General De Gaulle: klassieke beugel. Je ziet een
afbuigend spoor voor de trams met stroomtoevoer
via de derde rails, zoals bij lijn B.

Van 1877 tot 1938 had Orléans al een tram-
netwerk. Op het hoogtepunt bestond dit net-
werk uit vier lijnen. Bovendien reden regionale
stoomtrams ook over de sporen van de stads-

tram. In 1938 werd het tramnet gesloten en
vervangen door bussen.

Met de bouw van een nieuwe wijk in het zui-
den van de stad -Orléans-la-Source- groeide
de stad met 25.000 inwoners. De beide grote
stations van de stad lagen echter in het noor-
den, waardoor het openbaar vervoer zich door
het nauwe centrum van Orléans zou moeten
wringen. Men besloot tot de aanleg van een
tramlijn. De tram zou lopen vanaf de randge-
meente Fleury-les-Aubrais in het noorden, via
het centrum naar La Source, waar een groot
ziekenhuis en een grote universiteitscampus
zich bevinden. Op 15 juli 1998 startte de
werkzaamheden voor deze lijn A. Op 28 no-
vember 2000 was de lijn klaar. De aanleg en

het materieel
kostte in totaal
1,9 miljard Fran-
se Frank. Deze
tram vormde de
terugkeer van de
tram in Orléans,
na 62 jaar afwe-
zigheid.

Ter verbetering
van de bereik-
baarheid van
plaatsen ten wes-
ten en ten oosten
van Orléans,
werd besloten om
een nieuwe tram-
lijn te bouwen
tussen La Chapel-

le-Saint-Mesmin en Saint-Jean-de-Braye, via
het centrum van Orléans. De aanleg van deze
lijn B startte in 2008, en op 30 juni 2012
werd de nieuwe lijn geopend. Het station De
Gaulle, in het centrum van Orléans, werd een
overstapstation tussen de beide lijnen.
Door een verschil in de gebruikte techniek
worden de beide lijnen met verschillende
tramtypes gereden:
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Lijn A wordt door 22 trams van het type Ci-
tadis 301 geëxploiteerd. Deze trams hebben
een lengte van 29,8 meter, en een breedte
van slechts 2,32 meter, om zo door de smalle
centrumstraten te kunnen. De trams hebben
een vermogen van 280kW. Hiermee kan een
maximumsnelheid van 80 km/h worden be-
reikt. Deze trams hebben de stroomtoevoer
via de klassieke beugels op het dak

Lijn B wordt door 21 trams van het type Cita-
dis 302 geëxploiteerd. Deze trams hebben
een lengte van 32,3 meter, en een breedte
van 2,4 meter. De trams hebben een ver-
mogen van 280kW, en hebben een maximum-
snelheid van 70 km/h. De trams kunnen, naast
bovenleiding, ook hun stroom krijgen via het
Alimentation par le Sol-systeem, dat op lijn B
gebruikt wordt in het centrum.

Tramstel 76 bestemd voor lijn B: met
stroomtoevoer via de derde rail, voor de ka-
thedraal nabij de Place de General de Gaulle.

De door mij gemaakte foto’s tonen duidelijk
de verschillen. Ik nam overigens ook wagens
voor lijn B waar op lijn A.

Bij het stroomtoevoersysteem  Alimentation
par le Sol In plaats van door bovenleiding,
vindt de voeding plaats via een stalen derde
rail, die tussen de rails ligt waarover de tram
rijdt. De derde rail bestaat uit een opeenvol-
ging van stalen strips met een lengte van acht
meter, gemonteerd in het wegdek. Via centra-
le sturing wordt tijdens het rijden uitsluitend
het gedeelte onder de tram onder spanning
gebracht. De spanning wordt opgevangen via
een soort 'schaatsen', die over de derde rail
onder de tram glijden. Gevaar voor elektrocu-
tie is er niet. Ik heb na een bezoek aan Bor-
deaux dit systeem nog uitgebreid in een eer-
der artikel in De Wisseltong beschreven.

(red: Lees verder op internet
http://www.vriendenvandenhaag.nl/ons_den_haag/sele
ctie/20121112_3/ of
http://groningertram.com/2009/12/09/trams-zonder-
bovenleiding-in-bordeaux/)
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