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Wisseltong 2014
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Mededelingen

We zijn op zoek naar adverteerders in ons clubblad. Momen-
teel hebben we nog 4 bedrijven die ons met een advertentie
ondersteunen om onder meer dit clubblad bij jullie te krij-
gen. Daarvoor zijn we hen natuurlijk dankbaar, maar het is
helaas niet genoeg. Weet u een bedrijf dat ons wil steunen,
geef het door en we gaan er achter aan. Zoals u weet zijn de
tarieven voor een advertentie bij ons best wel laag, voor
€ 50,- wordt een pagina vullende advertentie gedurende 5
exemplaren van de TONG geplaatst.
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Vraagske............

Uwen Belgische berichtenschrijver kreeg het volgende voor
de lens. Wie kan vertellen wat dit is?
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer

Onlangs hebben we afscheid moeten nemen
van enkele goede bekenden onder ons, te we-
ten: Renee Raeijmaeckers, Thera Wildenberg,
en Ton van Dijk

Renee, de echtgenote van Ad, is ons ontvallen
op 24 augustus. Wij zullen haar missen in de
vereniging, omdat ze er altijd bij was als er
iets te doen was met de achterban erbij.
Denk maar aan de nieuwjaarsreceptie, maar
ook aan de rommelmarkt en open dag. Daarbij
was ze altijd vol overgave aan het helpen.

Thera was de echtgenote van Theo, welke lid
is geweest in de eerste 11 jaar van het be-
staan van de vereniging, is in 1988 overleden

Ton van Dijk. Ton is helaas maar kort lid ge-
weest, hij was al zwaar ziek toen hij vol goede
moet lid van onze vereniging werd en de
meeste van ons hebben hem maar kort gesp-
roken en of gezien. Vooral het laatste jaar
was hij niet meer in staat te komen, hij is op
7 september in zijn slaap overleden.

Wij wensen alle nabestaande veel sterkte toe.

Als u dit leest zijn de meeste van ons, (die op
vakantie geweest zijn natuurlijk) alweer te-
rug, En, voor deze die het nog niet weten, in
de afgelopen periode is er veel gebeurt.
De bar, lambriseringen en wanden zijn weer
opgeknapt door onze huisschilder Jan, waar-
voor onze dank.
Ook de vloer in de zitruimte is schoonge-
maakt door een paar leden en verder bewerkt
door de Lievekamp.
De vloer in de baanruimte, bar en de werk-
plaats moest door ons zelf gedaan worden. 3
leden zijn hier druk mee geweest. Reinigen
met een gewoon schoonmaak middel, reinigen
met een speciaal linoleum middel en 2 x in de

aflaklaag. dus die kan er ook weer 10 jaar
tegen.
Ook theater Marag en de vloer in de gang is
weer opgeknapt, graag even aan denken.

De Aktie van Ashwin en Henk in Oss zuid is op
een mislukking uitgelopen voor wat betreft de
belangstelling. Bij een volgend evenement, In
de Ruwaart in 2015, maar weer proberen. Wij
houden jullie op de hoogte.

Inmiddels is de open dag ook weer achter de
rug, waarover meer in de volgende Tong.

Dan is er nog een eigenaardig verschijnsel, je
hoort wel eens dat de baan zo weinig op-
schiet, tegelijkertijd zou er wat meer ge-
werkt kunnen worden. En zonder naar elkaar
te wijzen, (we zijn ten slotte allemaal vrijwil-
ligers met verschillende meningen) is het wel-
licht toch mogelijk wat meer vaart achter de
club baan te zetten. En dat natuurlijk zonder
de gezelligheid, waar we ook voor komen, uit
het oog te verliezen.

Sorry, maar ik kon het niet laten, weer een
stichtelijk stukje.

Ook de kaartavond onder leiding van Kees is
weer geweest, deze was als vanouds gezellig,
maar deze keer waren er wel wat weinig deel-
nemers.
Wij hebben bij ons op de club heel veel aller-
hande materialen op voorraad, daarom wil ik
iedereen  er nogmaals op wijzen, hoe goed
bedoeld ook, dat er eerst overleg is met het
dagelijks bestuur, voor uw iets meeneemt.

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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Loc modelbouw
Door Adri Ruitenberg

NS  2530  IN  MODEL

Historie

Vanaf  1954 werden 130 diesellocomotieven
van de serie 2400/2500 door Alsthom ge-
bouwd voor de Nederlandse Spoorwegen, als
laatste werd de 2530 afgeleverd. Omdat het
uitzicht van de 2400en vanuit de cabine on-
voldoende was werd de 2530 voorzien van een
hogere cabine, een lagere huif en was de loc
45 centimeter langer en een stuk comforta-
beler door een betere geluidsisolatie. De af-
leveringskleur was lila, wat de wens was van
de echtgenote van de toenmalige NS direc-
teur F.Q. den Hollander. Door deze kleurstel-
ling kreeg de loc de bijnaam Bisschop. In 1963
werd de loc bruin geschilderd met een gele
bies. De inzet was voornamelijk bij werktrei-
nen, van1964 tot 1985 werd de loc voor de
onkruidbestrijdingtrein gebruikt. Na de bui-
tendienststelling werd de loc in 1992 in ge-
bruik genomen door de VSM.

Het model

De firma Kleinspoor uit Tilburg bracht in 2011
een ombouwkit  uit om met een Roco 2400 de
2530 te kunnen maken.

Met de onderdelen kon de loc worden ver-
lengd en met wat
aanpassingen de nieuwe kap geplaatst worden
met de grotere cabine. Na aanschaf ben ik
aan het ombouwen geslagen om de sproei-
treinloc te maken. Eerder had ik drie ketel-
wagens gekocht om ook deze geschikt te ma-
ken voor de sproeitrein.

Om de loc digitaal te laten rijden heb ik nogal
geworsteld om de ESU decoder en de Digi-
rails verlichtingsprintjes te kunnen plaatsen
in de kleine ruimte. De originele Roco print
moest eruit, zodat er volledig nieuwe bedra-
ding nodig was. Zie de foto's. De verlichtings-
prints moesten 4 mm worden ingekort en de
verbindingen weer worden gesoldeerd. Met
het laatste heeft Ashwin mij geholpen.

De loc loopt goed en wanneer de sproeitrein
klaar is komt er een verslagje van.
Adri
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Vakantie verhalen
Door Jos van Pinxteren

Treinen in Canada.In een ontzettend groot
land zijn de treinen ook heel erg lang. Bij
Toronto op de Highway " 401" zagen we zo'n
voorbeeld, waarvan je het begin nog einde van
de trein kon zien. Vermoedelijk werd de trein
getrokken door drie grote zware dieselloks,
waren niet te zien waren.

Highway " 401"crossing

In het oosten van Canada heb je eigenlijk
voornamelijk goederen vervoer en alleen bij
grote plaatsen heb je personen vervoer.

2 diesels trekken een olietrein bij Cape Breton

In Halifax bijvoorbeeld kun je maar 3x per
dag als reiziger een trein nemen!
Dus de infrastructuur is hier heel anders als
in Europa. Tijdens onze Canada toer kwamen
we verschillende stations tegen die al lang
niet meer in gebruik waren. Nog wel wat oude
wagons als herinnering aan vroeger, maar de
gebouwen waren voor andere doeleinden be-
stemd, zoals een café annex fietsenzaak met
daarbij het oude spoorweg tracé als fietspad
en een Toeristen info.

Stations met een andere bestemming

In Toronto zijn ze op dit moment het hele
stationsgebouw grondig aan het renoveren.
De gehele infrastructuur rondom het gebouw
wordt daarin meegenomen.
De oude metalen spanten worden verwijdert
en er komt een enorm nieuw glazen dak voor
in de plaats.

De 2506 gereed voor vertrek in Toronto

Vlakbij het station staat de CN-Tower.
Een magnifiek uitzicht is mogelijk als je bin-
nen een minuut naar boven wordt vervoert
met een lift. Prachtig uitzicht over de stad.

Zie foto's volgende pagina
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Recht tegenover de CN-Tower zijn nog de
overblijfselen van het stoomdepot wat daar
vroeger is geweest. Het is gedeeltelijk inge-
richt als Spoorwegmuseum midden tussen de
hoge gebouwen en vlakbij het overdekte
honkbalstadion.
Nog aanwezig zijn een oude watertoren en
bunker, de draaischijf en een groot gedeelte
van de ronde lokloods.

Diverse dieselloks,stoomloks en wagons staan
daar rondom heen opgesteld.Waarschijnlijk
als museum object en helaas niet meer rij-
dend inzetbaar.

Museum rijtuig
In het midden van de loods is bij een toe-
gangsdeur een klein museum ingericht van de
Canadese spoorwegen in en rond Toronto.

Trein museum

Het rechtse gedeelte van de loods is inge-
richt als een soort meubelhal en links is een
bierbrouwerij "Steam Whistle Brewery"
gehuisvest.

Een Canadees biertje wat goed smaakte!!
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Behalve enkele internationale treinen die naar
andere grote steden in Canada en Amerika
rijden is er vooral treinverkeer naar de voor-
steden van Toronto.

In de verte is de 2e loc te zien in het midden
van de trein.

Daarnaast is er nog een groot metronetwerk
aanwezig wat een levendige underground is
van de stad.
's Winters kun je daar zonder boven de grond
te komen alle inkopen doen, zodat je weinig
last hebt van de sneeuw en de kou.

Bovengronds rijden de bussen en trams  af en
aan.

Jos van Pinxteren

Onderhoud clubruimtes
Door Martin Lankreijer

Eindelijk was het zover, onderhoud clubruim-
tes. Eerst was het wegwerken van de water-
schade op de muur aan de beurt. Hiervoor was
onze huisschilder benaderd, die deze taak
graag op zich nam.
Rustig, maar wel georganiseerd, bereidde hij
het werk voor, demontage wand contact do-
zen, afplakken waar nodig en de vloer be-
schermen.
Daarna zijn alle witte wanden onderhanden

genomen. Zie bijgaan-
de foto's.
Het resultaat mag er
wezen.
Maar vergeet vooral,
de voor onze inkom-
sten o zo belangrijke
bar niet!
Demontage van alle
toebehoren, schuren
en schuren en plamu-
ren. Dan het eigenlijke
schilderwerk.
Ook natuurlijk de lam-

brisering bijwerken, je weet wel, de wand
waar we tegenaan leunen als we moe zijn van
al het werk aan de baan
Alles ziet er weer spic en span uit.

Een ander verhaal waren de vloeren.
De Bar ruimte vloer was al door 2 leden in
orde gemaakt, d.w.z. grondig reinigen met een
gewoon middel, dan met een speciaal linoleum
middel, en daarna 2 x in de beschermlaag.
De vloer in de zitruimte is daarna gedaan
door de Lievekamp.
Het grootste werk aan de vloeren was natuur-
lijk de Clubbaan ruimte en werkplaats vloer.
De gehele vloer moest vrijgemaakt worden
waar een aantal leden zich voor inzette. Niet
zonder moeite, wand de "bakken" zijn nogal
gewichtig.
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Daarna ook deze vloer
eerst goed schoonma-
ken. extra reinigen en
2 x in de bescherm-
laag.
Op enkele dingen na,
was al het werk aan
de wanden en vloeren
op vrije avonden ge-
daan! pluimpje voor
alle deelnemers aan
deze acties.
Tegen die tijd dat het
weer

moet gebeuren roepen we wel een paar "jon-
gere" leden voor dit karwei bij elkaar.

Net doen of het moeilijk is, gelukkig staat er
een paal.

Geen hoekje is vergeten.

Static grasvezel
Door wil de Kort
Binnenkort wordt de bestelling geplaatst voor
de grasvezels. Naast het bestellen voor de
club kan ook voor de baan thuis grasvezels
besteld worden. Er is een keuze uit onder-
staande lijst, de vermelde prijs is voor 100
gram materiaal. De bestelling kan geplaatst
worden tot uiterlijk 4 december. De porto en
verzendkosten worden evenredig berekend
naar bestelhoeveelheid.

Art. Artikel Lang Kleur informatie
richt
prijs

Nr mm
per 100
gr

001-02 Flock 0,5 groen spar 5,10

001-06 Flock 0,5 donk. groen denneboom 5,10

001-07 Flock 0,5 olijf 5,10

001-08 Flock 0,5 bruin 5,10

001-12 Flock 1 groen larix - zomer 5,10

001-13 Flock 1 geel-groen
larix - vroege
herfst 5,10

001-15 Flock 1 geel 5,10

001-16 Flock 1 bruin 5,10

002-01 Flock 2 lichtgroen voorjaar 5,00

002-02 Flock 2 groen zomer 5,00

002-03 Flock 2 vaal groen mix vroegherfst 5,70

002-04 Flock 2 beige mix late herfst 5,70

002-05 Flock 2 roodachtig 5,00

002-06 Flock 2 oud-goud 5,00

002-07 Flock 2 beige 5,00

002-08 Flock 2 olijf 5,00

002-09
Heu
kurz 2 5,90

004-01 Flock 4,5 lichtgroen Voorjaar 6,80

004-02 Flock 4,5 groen Zomer 6,80

004-03 Flock 4,5 vaal groen mix vroegherfst 7,85

004-04 Flock 4,5 beige mix late herfst 7,85

004-06 Flock 4,5 oud-goud 6,80

004-07 Flock 4,5 beige 6,80

004-08 Flock 4,5 olijf 6,80

004-09
Heu
lang 4,5 8,10

006-01 Flock 6,5 lichtgroen Voorjaar 7,20

006-02 Flock 6,5 groen Zomer 7,20

006-03 Flock 6,5 vaal groen mix vroegherfst 8,30

006-04 Flock 6,5 beige mix late herfst 8,30

006-05 Flock 6,5 goud-beige 7,20

006-07 Flock 6,5 beige 7,20

006-08 Flock 6,5 olijf 7,20

Zie volgende pagina voor voorbeelden.
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Gras voorbeelden
Door Wil de kort.

Let op! Deze kleuren zijn een redelijke
indicatie maar kunnen afwijken van de ge-

leverde materialen. De vezel lengte is on-
afhankelijk van de kleuren.
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Station De Goffert Nijmegen.
Door Frank Vermeulen.

Al jaren wordt er gepraat over een nieuw
station in Nijmegen in de buurt van de Gof-
fert. Diverse plannen zijn gemaakt en ook
even zo snel weer verdwenen. Maar nu is het
dan toch zover. In januari 2014 is gestart
met de bouw van station Nijmegen Goffert.
Het nieuwe station Nijmegen Goffert ligt
tussen station Nijmegen en station Nijmegen
Dukenburg, op het viaduct van de Neer-
boscheweg, vlak naast NXP (het vroegere
Philips Nijmegen). Daar de enorme stations-
overkapping van 40 bij 25 meter op zijn
plaats gehesen moest worden ging het spoor
tussen Nijmegen en Oss voor 9 dagen buiten
dienst.

Voor deze hijsklus werden 2 grote kranen
opgesteld. De kap weegt in zijn geheel 130
ton. Deze is in segmenten aangevoerd en op
de bouwplaats in elkaar gelast. Van de hijsklus
heb ik helaas geen foto’s daar uw reporter
tot de minderheid binnen deze vereniging
behoort die de Nederlandse economie nog
draaiend moeten houden. De kap werd name-
lijk op woensdag 30 juli geplaatst. Daarna zijn
ze nog enkele dagen bezig geweest met het
afmonteren. Tot slot dan nog een art-
impression van de perrons. Zo zal het er uit
zien als het station in december 2014 in ge-
bruik zal worden genomen.

Keerspoor Wijchen.

In de zelf-
de periode
is bij sta-
tion Wij-
chen een
keerspoor
aan gelegd.

Stoptreinen vanuit de richting Nijmegen kun-
nen hier keren. In eerste instantie wordt de
stoptreindienst uitgebreid van 2 naar 4 trei-
nen per uur. In een later stadium moet dit
uitgebreid worden naar 6 treinen per uur .

Voor de aanleg van het keerspoor, dat zich
tussen de doorgaande sporen bevind, zijn 3
nieuwe wissels gelegd evenals enkele honder-
den meters spoor. Zie hiervoor bijgaande
tekening. Zoals te zien is, is er een eiland
perron dat via een overweg bereikt kan wor-
den. Ook van de nieuwe opzet van station
Wijchen ziet u een “foto” van het toekomsti-
ge eindresultaat.

Voor uitgebreide informatie,  films en bewe-
gende 3D-beelden kunt u terecht op de web-
side van Prorail.
www.prorail.nl/projecten/station-nijmegen-
goffert en
www.prorail.nl/projecten/keerspoor-wijchen
Met vriendelijke dank aan de afdeling commu-
nicatie van Prorail voor het beschikbaar stel-
len van de art-impressions.
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Clubbaan op de site van de Wissel.
Door Jos van Pinxteren.

In het kader van de beschrijving van de club-
baan zoals voorgesteld door de ontwerp com-
missie, zullen we in de komende wisseltongen
een samenvatting geven. Hier; De kastbaan.

De Duitse railbus BR VT 95 en V 98 komt
van het kleine Duitse station op de grote spi-
raal in de grote clubbaan ruimte door de muur
naar het volgende Duitse dorpje wat het
eindstation is van dit nevenlijntje. De railbus
en de BR 212 diesellok

met zgn. Donnerbuschen verzorgen een uur-
dienst en pendelen op en neer naar het kleine
Duitse station wat in verbinding staat met
het grote Duitse doorgaand station. Op dit
grote Duitse station is er een aftakking aan
de voorzijde naar de twee kleine Duitse sta-
tions.

Het kleine Duitse dorpje heeft een hotel wat
redelijk wat toeristen trekt om daar van de
rust en de natuur en omgeving te genieten.

Ook worden er 1x per dag wat goederen ver-
voert, zoals hout en wat klein ander goede-
renwerk. Daarnaast is nog een klein lokloods-
je aanwezig voor eenvoudig lokonderhoud.

Het loodsje is zelfbouw en aantal woningen
achter het station zijn kit-bashing resulta-
ten.

Op wat details na is dit gedeelte in de boe-
ken/vitrinekast al behoorlijk afgewerkt.

De begroeiing “de vegetatie” moet nog worden
aangevuld om de overgang van de geschilderde
achtergrond naar de bomen en struiken beter
te krijgen.

Foto's van dit en de andere projecten zullen
binnen niet al te lange tijd op de Site ver-
schijnen.

Graag nodigen wij de leden uit om ook artike-
len aan te leveren voor onze Site.
Het kan toch niet zo zijn dat slechts een klei-
ne groep alles moet doen, terwijl er vanuit de
leden steeds de vraag kwam: waar blijft de
nieuwe up to date Site.
Suggesties graag naar de redactie van de
Wisseltong.
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Expat in Belgie.
Door Wil de Kort
Het vraagske ontrafelt

De foto bij het artikel ‘vraagske’ is een auto-
matische koppeling op een rangeer locomotor.
De klauwen grijpen de haak van de wagon vast
en kan zo de goederentrein verplaatsen.

Ik ben voor mijn werk in Zeebrugge, België,
aan het werk en wel bij het bedrijf 2XL. Dit
bedrijf ontvangt goederen en verscheept die
vervolgens voor het grootste deel naar Enge-
land. De goederen komen zowel per vrachtwa-
gen als per trein binnen en gaan allemaal in
vrachtwagens en containers weg.

Met een diesellocomotief wordt de goederen-
trein op het spoor van het raccordement van
2XL geduwd. Het spoor van 2XL is groten-
deels overdekt door het gebouw. De trein
bestaat uit zo’n 10 à 11 wagens – afhankelijk
van het type.
Aan het einde van het spoor staat een loco-
motor. Met deze locomotor worden de wagons
verplaatst om alle wagons op een kort losper-
ron leeg te kunnen maken. De locomotor
wordt middels een afstandsbediening gestart
en gestopt. De deuren van de wagons worden

meestal met de hand geopend, maar soms ook
met de lepels van de heftruck. Tussen perron
en wagon wordt een metalen rijplaat gelegd,
zodat de heftruck de wagon in- en uit kan
rijden.

De locomotor heeft een eigengewicht van 10
ton en kan een trein tot 700 ton verplaatsen
over een spoor dat redelijk horizontaal ligt.
Op de website van de fabrikant
http://www.zagro.de/ kun je meer informatie
vinden.
De wagons zijn meestal schuifwandwagens,
waarbij twee wagons één geheel vormen. De 2
wagons zijn vast gekoppeld. 10 à 11 van deze
wagons vormen dus de trein, die in z’n geheel
naar binnen kan.
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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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"Osse" Locomotief NS 1649/1849 RIP
Door Mark Scholten.

Het zal veel mensen binnen onze vereniging
zijn ontgaan maar de elektrische locomotief
van de Nederlandse Spoorwegen, vernoemd
naar Oss is niet meer. Een relatief klein be-
richtje in Rail Magazine nummer 318 d.d. ok-
tober 2014 maakte gewag van het lot van de-
ze locomotief: op 26 augustus 2014 legde
deze locomotief zijn laatste meters over NS-
spoor, richting sloper, HSK Metals in de Am-
sterdamse Westhaven af. Fotograaf Rob van
Ee legde dit tafereel af. Snik…!

Een terugblik op de naams-geschiedenis van
deze locomotief die bij aflevering behoorde
tot de tussen 31 mei 1981 en 21 april 1983
afgeleverde serie elektrische locomotief-
serie 1600 (1601-1658). Bouwer was Alsthom
in Frankrijk. Deze serie was ter vervanging
van de series NS 1100, 1200, 1300 en 1500.

Al kort na de aflevering werd besloten de
locomotieven van de serie 1600 te voorzien

van namen en wel van steden die door de in-
tercity’s van NS worden aangedaan

Links fotograaf Ruud Rogier en achter de
machinist de hr. Veldhuizen van de NS, pro-
jectleider van de vernieuwing van het spoor
en station Oss.

En zo gebeurde het dat door burgemeester
mr E.P. van Veldhuizen van de gemeente Oss
de locomotief 1649 op 20 april 1983 werd
gedoopt en voorzien van de Deze staat nog
steeds in onze boekenkast de pronken!
naam “OSS”. Deze doop vond plaats tegelijk
met de opening van het nieuwe station van
Oss, bij de NS beter bekend als Oss-
Centrum, hoewel deze benaming niet wordt
gevoerd in de dienstregelingen en op de bor-
den van de plaatsaanduidingen op de perrons.

Onze vereniging was bij de doop uitgenodigd
en Henk Anbergen, toentertijd secretaris, en
ik (toentertijd voorzitter) vertegenwoordig-
den MBV De Wissel. De grap was dat ik kort
tevoren als wijkagent ook was uitgenodigd en
dus met een “dubbele pet” aanwezig was…

De serie 1600 was, na de eerste stoomloco-
motieven bij de voorgangers van de NS, de
eerste serie voorzien van namen. Tussen
1839, de eerste treinrit 175 jaar geleden, en
1889 werden zo’n 203 locomotieven van namen
voorzien.
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Denk aan bijvoorbeeld de naam “De Arend” bij
de eerste trein en ook “De Volharding” als
eerste locomotief op de lijn Nijmegen – Oss –
‘'s-Hertogenbosch.
Bij de locomotieven van de serie 1600 werd
besloten de namen van de Intercitystations
te geven. Oss is op zich geen “echt” intercity-
station, maar gelet op de belangrijke functie
op de lijn Zwolle – Roosendaal (en toen nog
naar Vlissingen) besloot de NS toch tot de
benaming van een locomotief in deze serie tot
“Oss”.

Bij de opsplitsing van het railbedrijf NS in
NSR (NS Reizigers) en NS Cargo, werd het
wagenpark 1600 opgesplitst in NS-Cargo
1601-1642 en NSR 1643-1658 waarbij de
locomotieven van NSR in volgorde van numme-
ring werden vernummerd in 1843-1858. Uit de
serie NS Cargo (later NSDB Schenker) wer-
den diverse locomotieven 1600 verkocht aan
andere vervoerders en zijn diverse machines
afgevoerd na opgelopen schade. NSR gaf me-
dio 2014 de nog aanwezige 1800-en vrij voor
afvoer. Door de techniek waren de 1800-en
niet langer geschikt voor het trekken van
dubbeldeks-treinen en ander reizigersmateri-
eel, waar de jongere serie 1700 dat wel was.
De technische afschrijving van de 1600-en
(1800-en) van 30 jaar gaf mede het zetje tot
afvoer.

Bij het onthullen van de stadwapens met
plaatsnamen op de locomotieven, gaf NS een
uniek exemplaar van een Roco-locomotief in
een vitrinedoosje, voorzien van het wapen en
naam aan de burgemeester. Zo ook in Oss.
Burgemeester Van Veldhuizen nam  de loco-
motief dankbaar aan en plaatste die op zijn
werkkamer. Uit hoofde van mijn functie kwam
ik daar nogal eens en keek telkenmale naar de
locomotief, die, en dat moet ik zeggen, een
prominente plaats innam! Van Veldhuizen had,
ook dat moet worden gezegd, een zwak voor
MBV De Wissel. Dat bleek toen hij bij zijn

afscheid in 1996 de locomotief onmiddellijk
aan ons afgaf. Hij vond dat, wat hij als
ambtsdrager had ontvangen, niet privé mocht
toe-eigenen. En wij namen die locomotief
dankbaar aan!

Deze staat nog steeds in onze boekenkast de
pronken!

Onder nog een opname behorend tot een arti-
kel elders in dit blad.
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Op bezoek bij de elektrische museum tram
in Amsterdam
Door Mark Scholten

Op zaterdag, 1 maart 2014, werd het rijdend
personeel van de tramdienst in het Openluchtmu-
seum te Arnhem (NOM) uitgenodigd een bezoek
te brengen aan het Elektrisch Trammuseum Am-
sterdam (EMA).  Het EMA rijdt met oude trams
over een deel van de voormalige  spoorlijn Haar-
lemmermeerstation - Amsterdam - Aalsmeer en
verder, bekend als de Haarlemmermeerspoorlij-
nen.

Het EMA is de exploitatievorm van de museum-
tram op het deel  voormalige spoorlijn tussen het
Haarlememrmeerstation en Bovenkerk (Amstel-
veen).  De baan en het materieel zijn eigendom
van het RETM, staand voor Rijdend Elektrisch
Tram Museum. De RETM heeft diverse trams in
bruikleen, eigendom van de Tramwegstichting die
veel materieel opkocht uit het faillissement van
het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum. Veel
trams stonden toen weg te kwijnen op  het
KNSM-eiland aan het IJ.

Voor ons  werd de
voormalige GVB
602 ingerangeerd.
De 602 is de eer-
ste dubbelgelede
tram in Amster-
dam (en Neder-
land!) en staat nu
bekend onder ty-
peaanduiding GVB
3G (= Gelede tram,
3e serie. De GVB

602 is in 1958 gebouwd als eerste dubbelgelede
wagen door de firma Beijnes te Beverwijk en
kwam grijs op de baan. Waarom nu dit nummer?
Omdat de eerder als proef tot dubbelgelede ver-
bouwde 575 vernummerd werd tot 601.

De 602 bestond uit de serie 602 – 634, nog voor-
zien van de conducteursplek achterin de tram. In
1970  werd de 602 een zogenaamde éénmanswa-
gen met zelfbediening door de reizigers (met alle
nadelige gevolgen van dien).  De wagen werd ver-

geeld. De besturing werd vervangen door een
schakelrad ipv de schakelpook. In 1997/1998
werd de wagen als proef totaal gereviseerd om te
kijken of dat mogelijk en rendabel was. Niet ren-
dabel dus: de revisie met verwezenlijking van alle
wensen en noodzakelijke voorzieningen en vervan-
gingen viel  véél  te duur uit, waardoor de overige
wagens een uitgebreide onderhoudsbeurt kregen
en de instroom van nieuwe trams werd bevorderd
(de Combino’s).   Hiermee kon de 602 wel weer
vele jaren mee.

In 2003 kwam de 602 in handen van diverse mu-
seumorganisaties maar dreigde daarmee tegelij-
kertijd mee te worden gezogen in het faillisse-
ment van de AOM (Amsterdams Openbaar Ver-
voer Museum). Uiteindelijk werd de Tramweg
Stichting eigenaresse van de 602 die de wagen in
beheer gaf van de EMA.

En zo stond de 602 op ons als excursiegangers te
wachten voor een rit naar Bovenkerk. Ik herkende
de geluiden van de tram, van de deuren, de moto-
ren en de generator. Het voelen van de tram al-
leen al riep allerlei herinneringen op aan “vroeger”.

We reden de tramlijn af via de Kalfjeslaan, de
Karselaan, station Amstelveen en Bovenkerk om
daar te “driehoeken” en terug te rijden naar het
Haarlemmermeerstation. De rechte stuken gingen
flink snel, iets wat wij in het Openluchtmuseum
absoluut niet mogen (en niet willen).

Na de lunch een spektakel kunnen meemaken wat
ik nooit heb kunnen aanschouwen!  Motorwagen ex
GVB 465 uit 1925 moest uit de remise aan de
Karperweg worden gerangeerd om  ons weer naar
Bovenkerk te rijden. Aan die motorwagen moest
de 731 uit 1914 worden gekoppeld. Dat gebeurde
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allemaal door een dieseltram (!). Dit was de voor-
malige GVB motorwagen 330 uit 1918. Deze wagen
was na buitendienststelling in 1956 omgebouwd als
pekelwagen H17   (grijs) om als H47 in oranje
livrei op straat te komen in 1983. In 1998 werd de
H47 overgedragen aan de EMA die de pekeltank
verwijderde om die te vervangen door een diesel-
motor die op zijn beurt een generator aandreef;
zo was een dieselektrische  rangeermotorwagen
geboren om trams de remises (zonder bovenlei-
ding!) in en uit te trekken . Om ruimte te maken
trok de 330 motorwagen ex GVB 465  uit 1925 de
remise mee uit om op een ander spoor de ex GVB
454 op te halen. Uiteindelijk stonden vier zoge-
naamde GVB “Blauwe Wagens”  aan elkaar gekop-
peld om de excursietrein in juiste volgorde op de
baan te plaatsen. Dit waren respectievelijk de
465 als trekkend motorvoertuig, de 731 als bijwa-
gen en de toevallig in de weg staande 454 en die-
seltram 330. Zoiets had ik dus nog nooit gezien!
Ik kon de hele trein zelfs niet op de foto krijgen:
zo lang was de combinatie!

De 465 was dus de trekkracht van de excursie-
tram.  Hij had net als zijn soortgenoten de bij-
naam van “Blauwe Tram”.  Nou waren alle voorgan-
gers ook blauw, dus vanwaar deze bijnaam? Even
de geschiedenis in. Vanaf 1929 kwam een geheel
nieuw tramtype in dienst dat was doorontwikkeld
op eerdere tramtypen. Deze motorwagens waren
langer dan hun voorgangers en hadden vier zijrui-
ten. De balkons waren daarentegen weer korter
dan die van de voorgangers de “Grootbordessers”.
Amsterdammers zijn gewiekst in het geven van
bijnamen. Deze bijnaam kwam doordat die Groot-
bordessers inderdaad een groot balcon hadden…
De vijftig door Werkspoor in 1929-1930 gebouw-
de motorwagens hadden een elektrische installa-
tie van AEG of Siemens en kregen de nummers
396-445. Zij kregen als eerste trams een lichtere

blauwe kleur met een grijze raampartij, in plaats
van het donkerblauw met gelakte zijpanelen en
deuren dat tot dan toe gebruikelijk was. Daarom
werden de nieuwe trams  “Blauwe wagens” ge-
noemd. “Onze” 465 kwam uit de voormalige bijwa-
genserie voor deze Blauwe wagens. Omdat in de
jaren dertig het gebruik van bijwagens vermin-
derde werd een deel hiervan verbouwd tot mo-
torwagens. De laatst geleverde bijwagens, de
Blauwe wagens 901-930, werden in 1936-1938
verbouwd tot de motorwagens 446-475.

Hierna weer een rit naar Bovenkerk v.v. gemaakt
inclusief het keren per driehoek. Kopmaken en
omrangeren was mogelijk met de 465 maar de
zwenk- zwaaibeugel wilde niet zoals het personeel
wilde, dus dan maar gewoon via de driehoek keren.
Dan hoefde de beugel niet gedraaid te worden!

Voor een enkeling onder ons bleek het mogelijk
een eindje zelf te rijden (want “sturen” in een
tram doen we natuurlijk niet!).

Het was een mooie dag, met dank een de collega-
vrijwilligers van de EMA.
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