1

De Wisseltong – Colofon

Mededelingen

Jaargang
Nummer
december

Inhoudsopgave

:
:
:

33
5
2014

De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan
van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal
per jaar, met een oplage van 50 exemplaren.
Het clubgebouw van M.B.V. De Wissel, in het
souterrain van schouwburg De Lievekamp,
Raadhuislaan 14, Oss, is geopend op donderdag
vanaf 20.00 uur.
Tel: 0412 - 66 76 74
Verenigingsbestuur:
Voorzitter
: Frans Knechten
Secretaris
: Martin Lankreijer
Penningmeester : Willie de Kort
Bestuurslid
: Jos van Pinxteren
Bestuurslid
: Adri Ruitenberg
Correspondentieadres en ledenadministratie:
Modelbouwvereniging De Wissel,
p/a
Martin Lankreijer
Wolvespoor 15
5343 XL Oss
Tel.
0412 – 64 23 54
mob:
06 – 230 873 80
e-mail: secretaris@mbvdewissel.com

De Wisseltong – Colofon
Mededelingen
Van de bestuurstafel
Faller Auto verlicht
Vakantie Down Under
Haarlemmermeer spoorlijn
Modelbouw Belgie.
Open dag 2014.
Thee koepeltje
Materieel winter 2014

2
2
3
5
7
11
13
15
18
19

Op de voorpagina:
1) Een prachtig bloemstuk van Jo Dekkers, van de
bloemschikkers.
2) Een stukje vergane glorie in Australia, zie artikel elders in
ons blad.
3) Een deel van de aandrijving van een Beyer Garrat stoomloc in Australia.
4) Besturing inbouw door Ashwin, zie elders in ons blad.

Redactie Wisseltong:
Willie de Kort
Gert van Dam
Martin Lankreijer
Redactie adres:
e-mail: redactie@mbvdewissel.com
Of via het bovenstaande correspondentieadres
Contributie
2015
Leden
€ 97,00
Junior leden
€ 60,00
ING:
NL06 INGB 0002 7971 01 t.n.v.
M.B.V. De Wissel, Herpen.
In verband met de administratie heeft het de
voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt
overgemaakt.
Copyright:
Het copyright berust bij de auteurs. Het is
niet toegestaan zonder hun toestemming
artikelen en/of illustraties (of delen daarvan)
over te nemen. Contacten hierover verlopen via
de redactie van De Wisseltong.
Wisseltong 2015
Nummer Verschijnt
1
26 februari
2
23 april
3
25 juni
4
29 oktober
5
17 december

Inzenden tot
5 februari
2 april
4 juni
1 oktober
19 november

Wisseltong december ‘14 pagina 2

Een Beyer Garrat machine in een spoorweg museum Down
Under.
Er hier is Jan al
begonnen aan een
"luchtig" karwei.

Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer

Beste mensen,
Vanaf nummer 1 in 2006, hebben wij ons lijfblad in kleur mogen ontvangen. Met dank aan
een grote kopieermachine fabrikant die zijn
machines en kantoor welwillend ter beschikking stelde. En natuurlijk aan Gert van Dam
die trouw op en neer reed van Oss naar Eindhoven al of niet met behulp van mede club
leden. Zonder deze combinatie was het al die
jaren niet mogelijk geweest.

Bijgaand nu eens niet een foto van een Caboose, maar een zelf portret, van toen ik in
een treinenwinkel in Sydney was, een echte
aanrader, als je eens in de buurt bent.
Martin Caboose

Nu blijkt dat deze welwillende fabrikant naar
Maastricht verhuist is het natuurlijk ter ver
om op deze manier de tong te drukken.
Het bestuur zal zich beraden over de te nemen vervolg stappen. Maar, het bestuur kan
dat natuurlijk niet alleen, en zien jullie ideeën
met belangstelling tegemoet, zodat wij die in
ons beraad kunnen meenemen. Heel simpel zou
zijn, laat hem ergens anders drukken, maar
dit is te kort door de bocht en zou veel geld
kosten.
Graag horen wij van jullie.
Niet minder belangrijk is het heugelijke feit
dat we sinds de opendag er weer 3 ja, drie
leden bij hebben. Te weten : Gert van Spijk,
Jan van Berkensteijn en Jens Cremers
Maar dat niet alleen, ze zijn al druk bezig met
de baan. Gert en Jan zijn scenery mannen, dat
lieten ze al snel blijken, we hebben nu ook
eindelijk een lucht boven de berg.
Maar dat is nog niet alles, ook Sjaak brengt
een nieuw lid aan, een collega van hem.
(Moeten we nog meer mars eten?)
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Helaas een vrij dunne Tong deze maal, maar
er was niet meer copij voorhanden.

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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Faller systems op de clubbaan

Door Ashwin Zondag. Namens de OC
Sinds kort mag ik een plaats vervullen binnen
de OC-Commissie. Tijdens de aller eerste
vergadering werd mij gevraagd of ik mijn
invulling kon en wilde gaan geven aan het
Faller car system.
De tijden zijn vooruit gegaan, en de technieken veranderen, daarom hebben we gekozen voor een digitaal car system in plaats van
het originele Faller Car System zoals we dat
kennen van de boekenkastbaan.
Aan mij was daarom de taak om de voor en
nadelen te onderzoeken van de diverse verschillende soorten van digitaal rijden met de
auto’s.

Na het een en ander gelezen te hebben over
diverse systemen ben ik wat dieper ingegaan
op 2 varianten die het wellicht konden gaan
worden voor de club baan. Als eerste het DC
Car System wat Miniatuura aanbied. En als
tweede voor Dinamo/MCC Car system.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor het Dinamo/MCC car system. Ik wil wel graag even
enkele punten van beide systemen hooglichten.
Als eerste beginnen we bij het DC Car System.
Een systeem wat geheel op zichzelf kan
draaien. Auto’s worden voorzien van een eigen
decoder. Tevens worden de auto’s voorzien
van infrarood leds en infrarood ontvangers.
Tevens kun je leds toevoegen voor richtingaanwijzers, koplampen, remlichten etc.
De infrarood zenders en ontvangers zorgen
ervoor dat de auto’s automatisch afstand van
elkaar houden doordat ze elkaar zien. Hierdoor valt het systeem makkelijk in te bouwen
met een bestaande Faller Car system. Wil je
de auto meer kunnen besturen, zul je infrarood zenders en bijhorende functie

bouwstenen in moeten gaan bouwen. Een functiebouwsteen kan bijvoorbeeld zijn: een print
welke signaal geeft om richting aan te geven
met de richtingaanwijzer, dit wordt via een
functiebouwsteen met een infrarood zender
aan de auto doorgegeven. Uiteindelijk kan je
alles koppelen aan elkaar en aan een computer.
Nadeel van dit systeem kan zijn de lichtval
van de verlichting in de ruimte, of een foto/video camera. Infrarood ontvangers zijn
gevoelig voor licht van buitenaf, en dit kan
storingen veroorzaken.
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Dan kort samengevat het systeem waarvoor
wij hebben gekozen het Dinamo/MCC Car
System.
Het MCC Car system maakt gebruik van een
totaal andere techniek. Een techniek waarvan
wij denken dat die betrouwbaarder is. MCC
Car werkt namelijk met een zendlus in de weg.
Naast de geleidedraad, de draad welke de
auto zijn route geeft over het wegennet, ligt
aan beide zijdes een zenddraad. Via een spoel
in de auto wordt het magnetisch signaal van
de zendraad opgepakt, en doorgegeven aan de
decoder in de auto. Een nadeel van dit systeem kan zijn, dat je een bestaand car system geheel kan afbreken, aangezien je een
zenddraad in het wegdek moet gaan leggen.
Aangezien wij starten met dit gedeelte van
de baan, is het voor ons geen probleem. Een
ander nadeel kan zijn, is dat je het te duur
vindt omdat het niet stand alone kan werken,
en je gelijk een zendprint voor de zendlus
moet aanschaffen. Wil je verder gaan dan een
simpel ovaal zul je ook een stuurprint moeten
aanschaffen om wissels in het wegdek en dergelijke te kunnen schakelen.
Op 22 november kwamen uiteindelijke de onderdelen zoals de decoder voor de auto’s binnen. Omdat ik zelf erg benieuwd was naar dit
systeem, had ik al wat voorwerk gedaan door
alle leds in onze gele vrachtwagen in te
bouwen. Uiteindelijk zijn dit 18 leds in smd
bouwvorm 0805 geworden, deze hebben een
afmeting van 2mm x 1,2mm.
De vrachtauto is voorzien van 4 koplampen,
als mede 4 achterlichten. Verder zitten er
nog 4 richtingaanwijzers op het model en 6
contourlichten aan de zijkant van de vrachtwagen.
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Begonnen werd er met het inbouwen van de
verlichting aan de voorkant van het model.
Gelukkig was de cabine geheel demontabel, en
daardoor makkelijk handzaam voor de inbouw
van de verlichting.
Op de foto is de cabine reeds voorzien van
zijn 6 leds. De decoder schakelt de verlichting via de plus en dus zijn alle leds met de
min aan elkaar verbonden. In totaal gaan 7
lakdraadjes vanaf de cabine weg richting de
laadbak, en in de laadbak is een printplaatje
gesoldeerd waarop de weerstanden voor de
leds zitten. Daarna wordt die print aangesloten op de decoder.

Vakantie verhalen

Door Martin Lankreijer
September 2014 was ik met Thea op de lang
verwachte vakantie in Australia.
Ik was hier al twee maal geweest voor het
bedrijf waar ik gewerkt heb. En ik wilde dit
nu wel eens laten zien aan Thea.
In de planning van de route van 20 dagen, was
oorspronkelijk plaats voor het bezoeken van
twee stoomtrein musea.
Er zijn er, net als in Engeland, best wel veel.
Maar gezien onze geplande route: Sydney,
Langs de kust naar Melbourne en vandaar het
binnenland in naar Canberra en weer terug
naar Sydney (3500 km) waren er twee mogelijkheden.
Uiteindelijk komen er nadat alle leds gesoldeerd zijn zo’n 30 lakdraadjes in de bak van
de vrachtwagen uit. En dienen er 18 daarvan
van weerstand te worden voorzien. Geen 1 led
staat in serie, alles staat parallel aan elkaar,
dit in verband met de voedingsspanning van de
accu. Deze is 3,7 a 4Volt, in theorie zouden 2
gele of rode leds in serie kunnen worden geschakeld. Alleen zou er dan een weerstand van
nagenoeg 0 ohm voor moeten, dit is iets wat
niet wenselijk is. Er is uiteindelijk gekozen
voor alle leds parallel maar met een zodanige
weerstandswaarde dat er per led maar een
stroom loopt van 5mA. Uiteindelijk zal er dus
een stroom van 0,09A gaan lopen als alle verlichting aan is. Daardoor zou de accuduur en
dus rijd tijd goed lang moeten zijn. Uiteindelijk ziet de auto er met alle bedrading en de
decoder terwijl hij nog open ligt als volgt uit.
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De eerste op de lijst was de Zig-Zag Railway, maar die was in de 2013 bushfires totaal
verwoest en is voor onbepaalde tijd gesloten.
Op hun site kun je het drama zien, ca 90 % is
verwoest. Inclusief gebouwen en rollend materieel.
Dan maar in Dandenong (vlakbij Melbourne)
kijken bij "Puffing Billy".
Ware het niet dat we toen we in Melbourne
waren zeiden:@#^#. vergeten naar Puffing
billy te gaan. Nu zie ik dat wel graag natuurlijk, maar weer ca 75 km heen en 75 km terug
vonden we teveel naar Hollandse begrippen.

(100km in Australia is nog steeds dichtbij)
Gelukkig hebben ze in Melbourne een gratis(!)
historische tram rijden. Je kunt op alle haltes
op en afstappen zoveel je wilt, maar zit daarom barstens vol....
Onderweg in Victoria kwamen we regelmatig
resten van een smalspoor traject tegen. Veel
houten trestles, die ze als landmark in oorspronkelijke staat houden, je mag er ook niet
dicht bij komen.
Verder nog wat voorbeelden van bruggen, die
ook op een Europese baan niet zouden misstaan.

Maar dat is echter een nutteloze opmerking
tegen spoor enthousiasten.

Na veel Kangoeroes (ook veel platte) en Koala's terug in Sydney waar we onze vrienden
ontmoette. (O ja, Kangoeroes smaken best
wel)
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Die vrienden brachten ons naar een groot
Trein museum in Thirlmere, (maar 1 uurtje
rijden!)

Hier nog een voorbeeld van een overweg.

Dit was echt groot, wat op een koele manier
opgezet, maar veel groter dan Het museum in
Utrecht. Heel bijzonder is de Beyer Garrat
loc, geheel in het zwart gespoten, wat een
reus en gezien de opstelling kreeg ik hem niet
in zijn geheel op de foto..

Vlak bij de Bleu Mountains (Leura) was ook
een trein en Toy museum, ook zeer de moeite
waard.

De bijgaande foto's spreken voor zich. Ik zal
wel een keer een presentatie geven van alle
spoorse dingen en historische details die wij
gezien hebben.
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Haarlemmermeer spoorlijn

Door Mark Scholten

Lijn Nieuwersluis – Aalsmeer
Een bezoek aan de Elektrische Museumtram
Amsterdam deed mij denken aan de beruchte
oversteek van de Rijksweg 2, nu A2, ter hoogte van Nieuwersluis. Berucht omdat de kruising tussen een spoorlijn en een snelweg wel
heel bizar was gezien vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid. En inderdaad leidde dit
tot ongelukken, zelfs een met dodelijk afloop.
De beroemde (en voor sommigen beruchte)
politiemensen op de Porsches van de Rijkspolitie Dienst Surveillancegroep Auto Snelwegen
(SAS) gaven sindsdien assistentie bij de
oversteek van een trein, de lijnen van de
Haarlemmeerspoorwegen op.

een korte goederentrein, de A2 overstekend
richting Mijdrecht, 1970.
Nu is de oversteek nauwelijks meer te herkennen, Het spoordijklichaam nabij de molen
en het voormalige wachterhuis zijn wel vanaf
de A2 nog terug te zien. Station Nieuwersluis
en alle restanten daaromheen zijn met de
realisatie van de 4-sporige spoorlijn Utrecht
– Amsterdam geheel verdwenen. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat toentertijd dit
station zou komen. De Nederlandse Rhijn
Spoorwegmaatschappij (NRS), de eigenaar
van de spoorweg, moest buigen voor de invloedrijke familie Doude van Troostwijk. Die
wilde alleen grond afstaan in ruil voor een
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station waar alle treinen moesten stoppen.
Dat was rond 1843. Het heeft de Spoorwegen
later nog een hoop geld gekost om die stopplicht af te kopen.
In 1915 kwam de spoorlijn NieuwersluisUithoorn gereed, onderdeel van het web van
zogeheten Haarlemmermeer-spoorlijnen. Het
reizigersvervoer op deze lijn heeft slechts
tot 1950 geduurd, maar het goederenvervoer
heeft het tot 1986 uitgehouden. De rails zijn
daarna opgebroken, maar de meeste van de
karakteristieke stations en wachterswoningen
zijn gespaard gebleven.
Het volgen van het tracé is slechts met moeite mogelijk. Vele bruggen zijn verwijderd. De
twee typische, witgepleisterde brugwachterwoningen staan nog overeind nabij de A2. Het
station Oukoperdijk, staat nog fier overeind
staat. De dijk waar het spoor heeft gelegen is
na dit station nog compleet aanwezig. Het
talud, gemarkeerd door oude hectometerpaaltjes en wat kreupelhout, steekt nauwelijks
boven de zompige weilanden uit, alsof het
langzaam wegzinkt in het veen. Nabij de Wetering ligt een deel van de spoorbrug in het
struikgewas. Ernaast zijn de verzonken fundamenten van een geïsoleerd gelegen brugwachterwoning te zien.
Het stationnetje van Vinkeveen is nu een
rommelwinkeltje. Naast het eenvoudige gebouw staat een rij halfverzakte goederenloodsen. De loswal, waar de boeren hun vletten aanlegden, is dichtgegroeid met riet. Vlak
na het station stak het spoor de Ringvaart
over. Maar van de klapbrug zijn alleen nog de
sokkels over en de brugwachterwoning aan de
overkant. Daarachter duikt de kale spoordijk
met een sierlijke slinger de droogmakerij in.
Op de oude zeeklei, zes meter onder de zeespiegel, staan de stations van Wilnis en
Mijdrecht. Het station van Wilnis was eenvoudig, maar met een weids uitzicht op de
polder. Het dijklichaam is een vrije busbaan
geworden.

Het station van Mijdrecht is monumentaal,
maar ingeklemd tussen een drukke weg en het
bedrijfsterrein. Hier zat voorheen sloper
Koek, de huissloper van de Nederlandse
Spoorwegen. De witgepleisterde gevel, het
groen geschilderde houtwerk en de rode dakpannen vormen de typische kleuren van de
Haarlemmermeer-lijnen. Bij Koek werd jaren
lang het afgeschreven materieel van de NS
ontmanteld: een eldorado voor souvenirjagers
en spoorweghobbyisten. Via de vrije busbaan,
die op het tracé van de oude spoorlijn is aangelegd, wordt Amstelhoek bereikt, de vestigingsplaats van oud-ijzerhandelaar Pothoven.
Toen Koek nog een sloperij was en Pothoven
een schroothandel, waren beide trouwe klanten van het spoorlijntje. Nu zijn het recycling
bedrijven en gaat alles per auto. De spoorbrug over het brede Amstel-Drechtkanaal
heeft jaren permanent open gestaan, maar is
nu een cruciaal onderdeel van de vrije busbaan.

Afscheid van de serie NS 1500 op de draaibrug van Uithoorn op 20 april 1986. (NS 1501
met rijtuigen Plan E).
Meteen aan de overkant ligt het station van
Uithoorn. Men serveert er nu 'spijzen en
dranken', de 'spoorwegspecialiteit' van de
dag is stoofpot met konijn. Het interieur is
behangen met nostalgische spoorwegattributen. Voor het station staat een “Sik” opgesteld: een van de vele uitgerangeerde exemplaren die momenteel overal in Nederland
opduiken als opleukloc.
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Van het uitgebreide emplacement van Uithoorn is niet veel meer over.
In Aalsmeer kwamen spoorlijnen uit Amsterdam, Hoofddorp en Uithoorn bijeen in een
kopstation. Op het voormalige emplacement is
een nieuwbouwwijk verrezen, met straatnamen als Baanvak, Wissel en Perronzij. Het rijk
vormgegeven stationsgebouw verkeert nog in
perfecte staat. In het hoofdgebouw huist een
makelaar, in het retiradegebouw een verloskundepraktijk. Op het pleintje staat (ook
weer) een “Sik” opgesteld, de oude NS 352.
Voor het station ligt de oude spoorhaven,
waar bloemen en groenten direct in de spoorwagons konden worden geladen.

Tekening uit de Volkskant van het tracé van
de voormalige spoorlijnen Nieuwersluis Aalsmeer en Aalsmeer - Amsterdam Haarlemmermeerstation.
Groetjes,
Mark

Modelbaan in België
Door Frank.
Na jaren tentoonstellingen, beurzen, open
dagen, e.d. te hebben bezocht in Nederland
en Duitsland wil je ook wel eens iets anders.
Je bent jong (?) en je wilt wat, of zoiets.
Onlangs was ik op de EXPO in Leuven en zag
daar reclame hangen voor de open dag van
ALAF, ofwel voluit L'Association Liégeoise
des Amateurs de Chemins de Fer, ofwel gewoon de treinenclub van Luik. Daar Luik tot
Wallonië behoort is er natuurlijk alles in het
frans. Dus voor de gene onder u die de website van deze vereniging wil bekijken : succes !

De vereniging zit in een oude loods aan een
doodlopende straat in het zuiden van Luik. De
omgeving is niet bepaald interessant of het
moet zijn dat je een oude zwaar vervallen
wijk op je baan wilt bouwen. Dan kun je nog
prachtige foto’s maken als voorbeeld. De
loods heeft binnen op de begane grond een
bar en zitruimte en werkruimte.
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Op de eerste etage is de clubbaan, De vereniging zit sinds 1993 in dit gebouw. De baan is
in delen gebouwd. Het oudste gedeelte ziet er
nogal gedateerd uit. De nieuwere delen voldoen meer aan de hedendaagse modelbouweisen. De baan is digitaal gestuurd vanuit meerdere bedieningsposten en is geheel naar Belgisch voorbeeld gebouwd.

Uiteraard heb ik weer enkele foto’s gemaakt
o.a. voor de Wisseltong. Daarna nog even gaan
kijken bij Kinkempois, een van de grootste
rangeerterreinen van België. Deze passeer je
als je weer terug rijdt naar Nederland (via
Maastricht). Kortom een leuke dag met weer
een iets anders dan onze Nederlandse of
Duitse baan.

veel modellen
komen dit jaar in beperkte
aantallen beschikbaar
reserveer nu !

UDEN , GALERIJ 32, MODELBOUWAFDELING 1E ETAGE, TEL: 0413-263597
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Open dag 2014

Door Adri

Op zondag 2 november was er weer de jaarlijkse open dag waarbij de bezoekers veel
nieuwe staaltjes van modelbouw konden bewonderen. Net als voorgaande jaren konden
we gebruik maken van de, nu opnieuw ingerichte, Marag theaterzaal.
Bij de ingang was het ontvangstcomité, bestaande uit Ineke en Gerard, weer present
om de bezoekers te verwelkomen en te voorzien van een toegangskaartje en een flyer
met uitleg over wat er allemaal te zien was.

In de werkruimte was Tino aanwezig om het
solderen van de nodige elektronica te demonstreren

In de gang gekomen waren er weer diverse
modellen van leden uitgestald.

Bij 'Sporend Oss' konden de resultaten van
het afgelopen jaar weer bekeken worden onder begeleiding van Frank en zoon.
Er tegenover was de NS groep van de clubbaan bouwend te zien, Gert werkte aan zijn
fabriek en Dolf aan de stadswoning.
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Nieuw was de mooie bosbouwbaan van Martin,
er waren veel details te bewonderen, hoe
langer je keek, hoe meer je ontdekte. Modelbouw van de bovenste plank!

Jos en Sjaak (maar 2 vergroting brillen is wel wat veel)
bouwden verder aan het station op het Duitse
gedeelte van de clubbaan, de contouren ervan
waren al goed zichtbaar. Ook nadert het
landschap boven de spiraal zijn voltooiing,
saillant datail was de door Ashwin ingebouwde
ruïne die, als je op de knop drukte, er met
klokgelui en flitsend licht beweging kwam op
de begraafplaats, de preisertjes kwamen nog
nèt niet uit hun graven....

Bij de clubbaan aangekomen zagen we dat
Louis alles onder controle had wat betreft de
bediening, er reden meerdere treinen rond,
hetgeen een fascinerend gezicht was, maar af
en toe nam hij zijn pauze....

Het NS station is inmiddels zo goed als afgebouwd.
In de zitruimte waren er wat probleempjes
bij het koffiezetten: de filters waren nergens te vinden, Willie en Henry reden naar
den Bosch om nieuwe filters te halen, maar
ondertussen hadden vader en zoon Jorna al
voor een andere automaat gezorgd, dus was
het snel opgelost. (de filters zijn nog steeds
....met een heerlijke kop soep die weer op
uitzonderlijke wijze door de dames van de
catering werd verzorgd.
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zoek. waarschijnlijk bij de vlag. red.)

Mark Scholten deed goede zaken, mede doordat er een mooie verzameling treinen verhandeld kon worden.

Marc Geurts hield de modelbaan in de kast
goed in het vizier....
In het Marag theater lieten diverse clubleden
hun kwaliteiten zien met wat er zoal was gefabriceerd: Bas legde met verve uit hoe je
een 3-D print moest maken, een primeur die
veel bekijks had.

Iets verderop liet Ashwin zijn geheel zelfgebouwde kermis in opbouw zien, honderden
leds brandden en knipperden of het een lieve
lust was!

Ashwin schijnt te zeggen; let op... niet te veel
spanning erop.......(red.)
Naast Ashwin was
Theo wederom present
met
zijn
prachtig opgebouwde N spoorbaan met
zeer veel details.

Jan had nu een betere plaats dan
vorig jaar om zijn
kunsten van kartonbouw te laten zien.
Ook nu kon je zien
dat hij zeer nauwkeurig werkt.

Het was, ondanks wat minder bezoekers dan
vorig jaar een geslaagde, maar vooral gezellige dag. Met dank aan de dames van de catering en met ons aller inzet kon dit alles tot
stand worden gebracht! Het bestuur bedankt
iedereen dan ook voor zijn of haar inzet!
Adri Ruitenberg
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Thee koepeltje

Door Gert

Al lang wilde ik een theekoepeltje nabouwen
in 1:87 en als voorbeeld heb ik genomen het
theekoepeltje wat aan de Vecht staat tussen
Nieuwersluis en Loenen.

Het dak bestaat uit styreen van 0,25mm en
net als een cadeau strikje gekruld en op de
spanten gelijmd.

Met behulp van de foto’s die ik gemaakt heb
tijdens fietstochten in het verleden kon ik
aan de slag.
Eerst een schets
op papier
gemaakt
en
ik
kwam er al heel
snel achter dat
de ramen een
probleem zouden
kunnen worden
de
raampjes
mochten
niet
groter
worden
dan 3,2mm in
het vierkant.
Maar gelukkig kon
Ashwin mij helpen
door er een tekening van te maken
en ze vervolgens in
3D te laten printen.
Met styreen in
1,5mm en andere
diktes en profielen
heb ik het gebouwd
op een 8-kant.
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Vervolgens de binnenkant geschilderd met
een 4-tal thee leutende dames, een brandende kaars in de vorm van een smd ledje op tafel geplaatst. Toen kon het dak erop in verschillende verflagen geschilderd om het effect te krijgen wat op de foto te zien is. Vervolgens helemaal geschilderd en geplaatst op
het polderlandschapje alwaar een bruidspaar
zich ervoor laat fotograferen.

Materieelinzet NS winter 2014

Door Mark.

Op de zogenaamde “IJssellijn” tussen Roosendaal en Zwolle (“onze” spoorlijn dus) is met
de ingang van de winterdienstregeling 2014
een kleine verschuiving van het materieel te
zien. De stoptreindienst Nijmegen – ‘sHertogenbosch (doorgeknoopt naar) – Deurne
v.v. wordt dan nagenoeg geheel met stellen
Plan V (Materieel ’64) uitgevoerd met minimaal 11 of ten hoogste 14 stellen. Wederom
het oudste materieel dus.

beldekkers type DDM2 met motorrijtuig en
5 rijtuigen. Onder de verbouwde dubbeldekkers DDM2 zijn ook enkele rijtuigen van het
eerste type (DDM1) in deze stammen ondergebracht.

De genoemde stellen Plan V, de 6-delige DDZ
en de overgebleven ICRm-stammen vormen de
ruggengraat van de bediening op de lijn over
Oss, maar ik verwacht ook regelmatig
DDIRM, 4-delige DDZ en IC3/4 te kunnen
waarnemen. Op de stopdienst zullen zo af en
toe ook wel Sprinters te zien zijn: SGM – de
oude Sprinters Stads Gewestelijk Materieel –
en SLT – de nieuwe Sprinters Light Train,
maar dat laatste zal echt bij uitzondering
over Oss rijden!
Op de (gedeeltelijke) sneltreindienst over
Oss waren veel composities te zien van rijtuigen ICRm met een stuurstandrijtuig en een
locomotief uit de serie 1700. Een vaste stam
bestond dan uit 7 rijtuigen. Het aantal composities van ICRm wordt teruggebracht van
10 naar 6 eenheden. Het aantal van deze
stammen wordt teruggebracht om te worden
omgebouwd voor inzet op de lijn Den Haag –
Antwerpen, de voormalige Beneluxritten. Zij
worden geschikt gemaakt over inzet achter
een Trax-locomotief van de NS uit de serie
186 over de Hoge Snelheid Lijn om de gaten
van het mislukte project Fyra op te vangen.
De ICRm-stellen worden op hun beurt vervangen door 6-delige dubbeldekkers van het type
DDZ. Deze zijn ontstaan uit verbouwde dub
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Gelet toch op de diversiteit aan de typen
reizigers materieel maar ook de vele soorten
goederentreinen, is er op “onze” lijn zat te
zien!

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
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