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Mededelingen
De eerste TONG die niet meer op papier uitgedeeld wordt,
maar in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld om gelezen
te worden op het beeldscherm of tablet.
Het afgelopen jaar hebben de adverteerders in ons papieren
clubblad ons flink geholpen om het blad uit te kunnen geven.
Zij hebben aangegeven dat ze ook in het digitale tijdperk
van jullie clubblad ons willen steunen door het plaatsen van
een advertentie. We zijn ze hier natuurlijk zeer dankbaar
voor.
Als jullie deze Tong gaan lezen hebben we de JALV al het
vizier. Tijdens deze JALV doet het bestuur en de commissies weer hun verslag over het afgelopen jaar en gaan we
kijken wat we het huidige jaar kunnen gaan doen.
Bij de papieren voor de JALV hebben jullie allemaal de nieuwe ledenlijst ontvangen. Deze lijst is weer bijgewerkt naar
de stand per 1 januari.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Nieuw jaar receptie, Deze is ligt alweer een
tijdje achter ons, en kan weer aangemerkt
worden als gezellig. Met dit jaar Ashwin als
lid van het jaar. Zie een rapportage in ons
blad.
Wat is digitaal. Ja dat hebben we gezegd,
maar, de Tong werd al digitaal op de computer
opgemaakt in word. Hij werd al digitaal op een
USB stick gezet, en digitaal gekopieerd.
Ja weliswaar analoog naar de drukker gebracht, gehaald en uitgedeeld. en nu is dan de
laatste schakel in deze keten dus ook digitaal.
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, als u
dit leest weet u wanneer deze plaats vind. Ik
roep u dan ook op om zoals gebruikelijk in
grote getale te komen.

Veiling. Mark heeft te kennen gegeven weer
een veiling te houden, een wat minder serieuze. O, ik dacht dat de eerdere veilingen ook al
niet zo serieus waren, maar dan heb ik mij
waarschijnlijk vergist.
Rommelmarkt. Ja, de Rommelmarkt. De Rommel markt groep heeft te kennen gegeven
deze toch weer te houden. Mede ten behoeven van de club inkomsten. Maar dat kan natuurlijk niet zonder uw inzet. Wij, de Rommelmarkt groep en het bestuur verwachten
dan ook, dat u, als het maar enigszins kan de
volle inzet zult geven.
Open dag. Het is nog vroeg, maar toch willen
wij uw aandacht vragen voor de open dag. Adri
kan u daar meer over vertellen, en is ook het
aanspreek punt daarvoor.
Ja, dan is er het plotseling overlijden van de
Moeder van een van onze leden, wij wensen
hem en zijn familie alle sterkte toe.
Martin Caboose.
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Digitaal

Door Willie de Kort
Digitaal, je weet wel allemaal nulletjes en
eentjes, de wijze waarop we voortaan jullie
clubblad uit gaan brengen. We zijn nog een
beetje zoekende naar de vorm van uitgave,
maar we beginnen met deze uitgave in pdf
formaat. We willen graag van jullie weten of
dit een goede manier is om jullie clubblad te
lezen.

Maar voordat het stencillen kon beginnen,
moesten de moedervellen eerst worden getypt. Dit ging nog op die oude grote typemachines, waarbij één meestal betekende dat je
opnieuw kon beginnen.

Tja, de redactie maakt iedere keer jullie
clubblad op tot een leesbaar geheel. Of dat
nu op papier is, of op een beeldscherm. Het
heeft onze aandacht om er iedere keer weer
iets moois van te maken.
De evolutie van jullie clubblad in de afgelopen
jaren.
In 1981 werd door Mark Scholten aangegeven
dat er geen vereniging bestaat, die niet een
eigen clubblad uitbrengt. Dus ook Modelbouwvereniging De Wissel moest er aan geloven.
Maar met het tot uitvoer brengen van die
plannen rees al onmiddellijk de vraag: “Hoe
kunnen we het clubblad vermenigvuldigen,
zodat ieder lid een exemplaar krijgt. Kopieermachines waren in die tijd nog maar sporadisch te vinden. En al helemaal niet zomaar
te gebruiken voor een clubblaadje.
Nee, er moest een ander manier gevonden
worden om de oplage voor elkaar te brengen.
Wat hadden we voor een optie? Nou, op een
gegeven moment riep iemand dat hij bij een
stencilmachine kon en dat we daarop ons
clubblad zouden kunnen maken.
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Er was wel een ‘backspace’, in de vorm van een
rode lak, maar dit was niet altijd voldoende
om de fout te verbergen. En als het dan al
gelukt was om het moedervel foutloos uit de
typemachine te halen, moest deze nog zonder
te scheuren op de stencilmachine geplaatst
worden. Daarna kon de exercitie beginnen.
Zie dit filmpje van een soortgelijke machine:
<https://www.youtube.com/watch?v=JBUkgfL9MG4>.

Met de slinger de persrollen in een gelijkmatig tempo ronddraaien en vervolgens papier
toevoeren waarop de inkt – door het moedervel geperst – op afgedrukt werd. Als alles
goed ging, had je na afloop slechts een beetje
zwarte vingers van de inkt. Had je pech, dan
zat alles onder de rondgeslingerde inkt en
was je nog een paar uur bezig om alles schoon
te maken en op te ruimen. En je moest natuurlijk weer helemaal van voor af aan beginnen.
Dit procedé hebben we een flink aantal jaren
gevolgd om jullie clubblad te verzorgen. De
stencilmachine kon uiteindelijk ‘ingeruild’
worden voor een kopieermachine bij één van
onze werkgevers.
Deze WisselTongen zijn alleen maar op papier
beschikbaar. Ik moet ze beslist nog eens te-

voorschijn halen om ze nog eens rustig door
te bladeren. Misschien staan er wel verhalen
in die zo weer geplaatst zouden kunnen worden in de huidige Tong. Misschien hier en daar
een beetje aanpassen naar het moment van de
tijd.

De volgende stap in het verzorgen van ons
clubblad was dan toch echt wel de computer.
Eerst bij één van de leden thuis, later op mijn
eigen computer. Samen met een naaldprinter
kon dan het moederexemplaar worden gereed
gemaakt om op een kopieermachine te worden
vermenigvuldigd. Het echte tekstverwerken
was begonnen.
De volgende stap was dat er ook plaatjes en
foto’s in jullie clubblad niet zouden misstaan.
In de eerste pogingen zat er niets anders op
dan ruimte in de opmaak vrij te houden en
daar, voordat het kopiëren begon, het gewenste plaatje te plakken. De computer was
nog niet krachtig genoeg om er plaatjes in
goede kwaliteit in te verwerken. Ook al was
alles nog in zwart-wit.
Weer een nieuwe episode breekt aan als via
Gert de mogelijkheid komt om ons clubblad in
kleur af te drukken op professionele machines. We hebben het opmaken in de loop der
jaren redelijk goed onder de knie gekregen.
In korte tijd krijgen we het voor elkaar om
een keuze te maken uit de grote hoeveelheid
ingezonden artikelen en daarmee de Tong op
te maken. Na het afdrukken naar een pdf
bestand, kan het door Gert naar de grote
afdrukmachines gebracht worden. En na een
uurtje of wat ligt daar weer een nieuwe uitgave van jullie clubblad te wachten om uitgedeeld te worden.
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En dan gaat het met deze Wisseltong voortaan papierloos. We maken de Tong nog steeds
op dezelfde wijze op en drukken deze nog
steeds af naar een pdf bestand. De volgende
stap is dan het bestand ergens op internet
parkeren en de leden te melden waar de nieuwe uitgave te vinden is.
Veel plezier in het lezen van de in nieuwe
techniek uitgegeven van jullie clubblad. Dat er
nog maar veel mogen volgen. Dat dit niet kan
zonder jullie medewerking spreekt natuurlijk
voor zich, als er niet voldoende artikelen ingeleverd kunnen worden, dan gaan we echt
weer eens kijken in de oude uitgaven…. 
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Clubbaan beschrijvingen

Door Jos van Pinxteren

Deel 1 - Nebenbahn Traject "de boekenkast"

De Duitse railbus BR VT 95 en V 98 komt van
het kleine Duitse station op de grote spiraal
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 zo genaamde Donnerbuschen verzorgen een uurdienst en pendelen op en neer naar het kleine Duitse station wat in verbinding staat met het grote
Duitse doorgaand station.

Ook wordt er 1x per dag wat goederen vervoert, zoals hout en wat klein ander goederenwerk.

Daarnaast is nog een klein lokloodsje aanwezig
voor eenvoudig lokonderhoud. Het loodsje is
zelfbouw en aantal woningen achter het station zijn kit-bashing resultaten.

Het kleine Duitse dorpje heeft een hotel wat
redelijk wat toeristen trekt om daar van de
rust en de natuur en omgeving te genieten.
Op wat details na is dit
gedeelte in de boeken/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.
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Werk in de USA

Door Willie de Kort

het voertuig iets met onderhoud van het
spoor van doen had.

Voor mijn werk mocht ik naar de USA, om een
sorteersysteem van één van onze klanten in
bedrijf te stellen. De werkplek was in Plainfield, een plaatsje bij Indianapolis in Indiana,
USA. Het hotel staat in Avon, een andere
plaats bij Indianapolis. Ik had op google-maps
al eens gekeken waar zich een en ander bevond en daarbij vond ik al snel dat er in de
buurt van het hotel een klein goederenstation
was. Maar dan wel klein in de gedachtewereld
van de Amerikanen. Als ik goed geteld heb op
maps, zijn daar meer dan 75 sporen voor het
opstellen van de treinen.

Gps: 39°45'26.9"N 86°21'57.9"W

Helaas is het terrein niet goed bereikbaar om
daar eens een kijkje te gaan nemen. Er staan
namelijk overal borden dat toegang verboden
is en dat het terrein bewaakt wordt met onder meer camera’s. Ik heb wel een paar foto’s
vanaf de brug kunnen maken toen ik er was en
er flink wat sneeuw lag.

En dan sta je daar zomaar bij het hotel en
kijk je nog eens goed om je heen. Staat daar
zo’n voertuig met een gele kleur op het parkeerterrein. Toen ik nog eens wat beter keek,
zag ik dat er ook spoorwielen onder het voertuig zaten. En op de zijkant kon je zien dat
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De foto’s zijn genomen tijdens mijn eerste
trip naar Indiana. Het was in die week eigenlijk best wel frisjes met -7 graden. Het is dan
wel de temperatuur in Fahrenheit, omgerekend naar graden Celcius betekent het dat de
temperatuur tot -22 ⁰C. En op een dag kwam
daar ook nog eens een flinke sneeuwbui bij, in
korte tijd was het 6 inches dik (15 cm).

Bergerwald

Door Willie de Kort
Ik zie je al vreemd kijken, waar ligt dat nu
toch weer? Bergerwald.

den van hem waren dat hij met een
smartphone beter op de baan kon fotograferen dan met de spiegelreflex. Hij kon met een
kleine, maar vooral platte camera dichter bij
het onderwerp komen en ook lager bij de
‘grond’ de opname maken.

Nou, gewoon in Oss en wel in het souterrain
van De Lievekamp. Tja, je moet maar een
naam verzinnen voor een plaatsje dat ergens
op een berg ligt. Net niet te hoog dat er geen
trein kan komen.

Ik heb laatst een artikel gelezen in ModellEisenbahner. Daarin beschreef de auteur dat
hij zijn foto’s met een telefoon had gemaakt,
in plaats van een spiegelreflex. De beweegre-
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Dit heb ik een paar weken ook eens geprobeerd en daarbij dus voor Bergerwald als
onderwerp gekozen. Toen ik namelijk een paar
weken geleden op de club was, zag ik daar
onze BR01 staan. Bij het bekijken van de foto’s zie ik wel dat er nog wat oefening nodig
zal zijn om de plaatjes heel mooi te krijgen.
Als je naam van het plaatsje niet goed vindt,
kom dan eens met een andere passende naam.

nu uit voorraad leverbaar, volgende serie in augustus 2015 !
nog volop 2e hands inruil treinenmarkt t/m eind maart !

www.modelbouw-uden.nl

UDEN , GALERIJ 32, MODELBOUWAFDELING 1E ETAGE, TEL: 0413-263597
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Sporend in Oss

Door Mark Scholten
De draaischijf van de spoorlijn in het centrum
van Oss, 1881-1903
In enkele van onze toen nog papieren uitgaven
van “De Wisseltong” (“vroeger….”) heb ik artikeltjes kunnen laten opnemen over het oude
Oss als ik tegen nieuwe gegevens aanliep. Zo
heb ik nieuwe gegevens gekregen van de rasechte Ossenaar Hans Veltman, die een fervente verzamelaar is van oude ansichten van
Oss. Samen met de in 2014 overleden Pieter
Roskam konden we het een en ander vanuit de
geschiedenis van Oss herleiden naar nieuwe
gegevens of gewoonweg nostalgie opzuigen
(“vroeger…”). Pieter was, naast een wijnkenner, een historicus met ontzettend veel kennis over het oude Oss.
Op 28 februari j.l. ontving ik een mail van
Hans Veltman, inmiddels in Boxmeer wonend,
met de volgende prangende vraag.

“Beste Mark, een dezer dagen bladerde ik je
boek Sporen rond de Reuver nog eens door en
las ik op blz 95 t/m 97 over het verwijderen
van de draaischijf bij de hervormde kerk/ de
wal in 1903. Toen herinnerde ik mij een ansichtkaart van de hervormde kerk (zie bijlage) het lijkt er op dat
de kaart is afgestempeld 8 juni 1903.
Links onder zie je zo
lijkt het, rails uit de
grond omhoog steken, in
ieder geval wordt er aan
de weg gewerkt. Zou die
foto genomen zijn tijdens het verwijderen
van
de
draaischijf?
Vreemd is echter wel
dat het verzoek tot o.a.
het vervallen van de
draaischijf pas op 6
augustus 1903 is ingeWisseltong maart ‘15 pagina 11

diend (zie blz 95); of zou er al zijn uitgevoerd, vòòr dat er officieel toestemming was
verleend?”
Hans had het dus over de draaischijf die was
gesitueerd op de zoals het toen heette “De
Wal”, nu de kruising van de Molenstraat en
Het Walplein, daar waar nu de ingang van de
V&D is gelegen. Hij voegde als bijlage de door
hem bedoelde ansichtkaart met dagstempel 8
juni 1903 bij. Je ziet in het midden de Nederlands Hervormde Kerk met rechts daarnaast
de pastorie. Beide zijn op 31 mei 1966 afgebroken tbv van V&D.
Voor de kerk en pastorie is de spoorlijn
zichtbaar met draaischijf en omhooglopende
rails. Deze vormen kennelijk een beveiliging
om ontsporingen bij onverhoopt achteruitrijden te voorkomen. Rond de draaischijf en de
rails ligt de opgebroken bestrating.
De draaischijf lag in de spoorlijn van het Osse station naar de toenmalige fabrieken van
de firma’s Simon van de Bergh (achter de
bebouwing van De Wal) en Anton Jurgens (de
huidige wijk Boschpoort). De schijf werd aangelegd in 1881 ten behoeve van goederenwagens die getrokken werden door paardenkracht.

De vraag van Hans was dus weer een mooie
reden om in de geschiedenis van deze draaischijf te duiken, mede aan de hand van mijn
uitgegeven boekje “Sporen rond De Reuver”.
We nemen de ansichtkaart van de Hervormde
Kerk en de pastorie even bij de hand. We zien
dan dat “Oss” nog wordt gespeld als “Osch”
welke spelling op 11 mei 1906 bij raadsbesluit
werd gewijzigd in “Oss”. Ik mag aannemen dat
de kaarten met de oude spelling niet direct
uit de handel werden genomen bij deze spellingwijziging, integendeel.
Op internet trof ik nog
een soortgelijke kaart
aan, gedateerd september
1905, dus dat zegt niet
zoveel. De gebruikte spelling is dus geen leidraad.
Het tafereel zelf is van
voor 8 juni 1903, de afstempeling. Je kan dus
gevoeglijk aannemen dat
het tafereel zelfs ver
voor 1903 is vastgelegd.
Naar mijn mening kan uitgesloten worden dat op de
kaart sprake is van de
verwijdering van de schijf.
Van belang is wanneer de kaart is uitgebracht
door Boekhandel P. Cremer-Brocks te Osch.
Dit zegt nog steeds niet alles, want de fotografische opname is gemaakt door fotograaf
Pierre Weynen, dus eerder. Maar hierin ben
ik niet verder gekomen.
De draaischijf is in 1891 aangepast aan het
verlaten van het traject door de firma Van
den Bergh, waardoor Jurgens het alleengebruik kreeg. Van den Bergh vertrok na conflict met de gemeenteraad (waarin Anton
Jurgens zat…) over de nieuwe havenplannen
waar Jurgens nogal wat belang in had… Ik
denk dat de kaart het aanpassen van de
draaischijf weergeeft, dus kort na 1891. Maar
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dit is voor mij gissen. Verder kom ik niet in
feiten.
Ik heb nog geprobeerd op de details van de
ansichtkaart nog wat nadere informatie te
vinden, zoals de straatverlichting (gas of
elektra?) of de kleding van de kinderen. Maar
dat gaf geen handvatten.
Maar wie weet kom ik nog eens aan de ontbrekende gegevens….

De tweede door Hans bijgevoegde ansichtkaart betreft een opname van in ieder geval
na 1903, ondanks de oude spelling van Oss nog
als Osch. De draaischijf is verwijderd en de
spoorlijn loopt met een ruime boog naar links
De Wal op. Rechts de hekken van de Hervormde kerk en pastorie. De woning met het
balkon is van Simon van den Bergh. Enkele
geveltjes van winkels/woningen recht vooruit
zijn nu nog herkenbaar terug te vinden.
Is er nog wat vinden van de oude draaischijf?
Jazeker, de funderingen van de schijf zijn
nog in de grond aanwezig. Deze zijn teruggevonden toen het toenmalige “kunstwerk” “water, vuur, zuurstof” tegenover de ingang van
V&D werd verwijderd. Ze liggen er nog
steeds….

NWR

Door Willie de Kort
Tja, en dan zit je daar ’s avonds op je hotelkamer een beetje te internetten, op zoek
naar iets wat je op de vrije zondag zou kunnen
gaan doen. Daarbij kwam ik op de site van de
NWR terecht. En dat staat voor ‘Naptown
White River’, een modelspoorvereniging in
Indianapolis, USA. Zie www.naptownrr.org.
Vlug contact gezocht via de site en al snel een
antwoord gekregen. Ze hebben op de maandagavond de clubavond, waarbij die regelmatig als een rijavond wordt ingezet en regelmatig op donderdag een bouwavond.

Maar op zondag 22 maart hadden ze ook een
middag waarbij de ‘machinisten’ een opdracht
kregen van de ‘dispatcher’ (soort dienstleider).
Nou, de afspraak voor de zondag was snel
gemaakt. Alleen een paar dagen voor deze
zondag werd duidelijk dat ik er niet zo makkelijk zou kunnen komen. Vanaf het hotel was
het toch snel een half uur rijden voor ik er
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zou zijn. Er was wel een huurauto, maar de
chauffeur heeft geen interesse in treinen. En
ik mocht de auto niet lenen, een tweede
chauffeur op een huurauto (in USA) is een
zeer dure aangelegenheid. De situatie uitgelegd aan Morgan, mijn contactpersoon bij de
club, en of het misschien mogelijk was dat ik
opgepikt zou kunnen worden was dat snel geregeld.
In de auto raken we al snel aan de praat. Wat
me opviel was het gegeven dat Morgan nog
niet zo oud was, hij is 23 jaar. En toen ik
vroeg wat zijn taak was binnen de vereniging,
vertelde hij me dat hij de ‘vice-president’ is
van de club.
De vereniging is opgericht in 1966 en heeft
haar honk in een voormalige garage van een
wijlen clublid. De garage hebben ze in de
vroegere jaren omgebouwd tot clubruimte
voor de hobby en sinds het overlijden van de
eigenaar is het gebouw in eigendom van de
vereniging gekomen.

Hoe komen jullie op de naam NWR – Naptown
White River? Nou, Naptown is een naam die
wel eens voor IndiaNAPolis wordt gebruikt.
En White River is een rivier die door de stad
stroomt.
De vereniging heeft ongeveer 30 leden, waarbij ook het lidmaatschap voor een familie
mogelijk is. De leden zijn in de leeftijd van
ongeveer 7 tot …

Op de zondagmiddag sessie, toen ik er was,
wilde Morgan iedereen een opdracht geven om
treinen samen te stellen en vervolgens naar
een ander station te rijden. Eigenlijk een
dubbele opdracht, die normaal door een rangeerder en een machinist uitgevoerd wordt.
De rangeerder – met een locomotief – haalt
de wagens op van rangeerterrein en industrieaansluitingen. De machinist brengt de trein
vervolgens op de grote baan naar de andere
stations. Dat dit niet helemaal goed gaat, is
temeer een reden voor hen om deze middagen
vaker te organiseren.

Het eerste deel is het open opstelspoor. De 8
delen, die de eigenlijke baan vormen, hebben
allemaal diverse sporen en alles is op verschillende trajecten met elkaar verbonden.

Ik heb gevraagd of ik de bijgewerkte tekening van de baan mag hebben, maar helaas
daar heb ik nog geen antwoord op. De tekening die op de site staat is een beetje gedateerd en daardoor staat er niet alles correct
op.

De treinen rijden digitaal met DCC en worden
bestuurd door een DigiTrax centrale. De baan
is opgedeeld in een groot aantal blokken, zodat een sluiting op een deel niet de hele baan
uitschakelt. Iedereen heeft zijn ‘eigen’ handregelaar van DigiTrax, die kunnen communiceren over de bekabeling, infrarood en DigiTrax-wifi.
De baan is opgebouwd in 5 ‘poten’, die aan
beide zijden van de tussenwand een stuk van
de baan hadden. Zo hebben ze dus 9 baandelen waar iets op gebouwd is.
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Al met al een plezierige en gezellige zondagmiddag in de USA.
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Styreen 1,5mm

Door Willie de Kort
Komen ze naar je toe met de vraag of er nog
PolyStyreen plaat van 1,5mm is, want op de
tafel is het op. De eerste reactie is dan dat
er nog voorraad in de kast moet zijn. Het
duurt even, maar dan komen ze terug met de
mededeling dat daar niets meer ligt. Er ligt
nog wel plaatmateriaal van andere diktes,
maar de 1,5mm is echt op.
Hoe kan dat nou? We hebben toch geen 2m2
plaat gebruikt voor die paar gebouwen die er
gemaakt zijn? Waarschijnlijk hebben we net
iets te veel van die plaat verkocht.
Na wat onderzoek blijkt toch, samen met de
verkoop, al veel gebruikt te zijn. o.a. kopstation Nederland, station Duitsland, Perrons,
Fabriek en diverse huizen.
Dus dan maar op zoek naar de oude gegevens.
De vorige bestelling hebben we eind 2013
gedaan, dus dat kan niet moeilijk zijn om die
terug te vinden. Navraag leert echter dat de
prijs nu bij dat bedrijf flink verhoogd zijn
ten opzichte toen. Zoeken op internet naar
andere leveranciers geeft als resultaat dat
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deze plaatdikte toch wel wat sporadischer is
geworden dan destijds. Maar zoals gewoonlijk,
een aanhouder wint. In Leeuwarden heb ik
Rinsema etalage materialen gevonden. Op hun
site staat de plaat van 1,5mm vermeld met
een wel heel erg aanlokkelijke prijs die beneden de prijs van 2013 ligt.
Dus heb ik maar eens gebeld of de plaat op
voorraad is en wat er mogelijk is in versturen.
Ophalen zou de plaat namelijk weer veel te
duur maken. Nou, als de plaat gesneden mag
worden – laat dat nu net heel makkelijk zijn
als daarbij onze maten van 40x50 cm gesneden zou kunnen worden – dan zou het als een
postpakket verstuurd kunnen worden. Daarop
maar aangegeven dat ik het zou bespreken
met anderen in onze vereniging. Van vele
kreeg ik eigenlijk meteen groenlicht. De bestelling kon geplaatst worden, na betaling
zouden de platen voor ons bij de leverancier
besteld worden.
Alleen Martin had zo zijn twijfels; er bestaat
volgens hem styreen en styreen. Het ene is
perfect voor onze hobby, omdat het goed te
bewerken is en – heel belangrijk – goed is te
lijmen. Het andere is totaal waardeloos voor
onze hobby, omdat het totaal niet te lijmen is
met oplosmiddel.
Tja, dan nog maar eens
contact
opgenomen
met Leeuwarden en
wat zij aan konden
bieden was een proefstukje van hun voorraad. Deze heeft Martin getest en goedgekeurd voor onze hobby. De bestelling kon
dus doorgaan, en het
plaatmateriaal is inmiddels geleverd.

Uit de oude doos 3

Door Mark Scholten
Zo af en toe wordt het treinverkeer over Oss
geplaagd door verstoringen van het treinverkeer. Vaak door sein- en/of overwegstoringen, vaker door botsingen met het wegverkeer, helaas ook door niet nader omschreven
botsingen (vaak zelfdodingen) maar ook, gelukkig bij uitzonderingen, door spoorwegongevallen. Van enkele ongevallen kon ik nog het
één en ander terugvinden, waarover ik in ons
lijfblad wat kon publiceren.

In het eerder door mij ingezonden artikel
onder de kop “Uit de oude doos 1” wordt verhaald over een treinongeluk onder Berghem
met nogal wat schade tot gevolg. De gegevens
kwamen uit een artikel van “Het Volk”, d.d. 10
januari 1940. Ik vond in een andere editie van
hetzelfde dagblad en wel d.d. 2 augustus
1939, dus van kort tevoren het eerder omschreven ongeluk, nog een verslag van een
andere ontsporing en wel die van een zware
stoomlocomotief op het emplacement van Oss
met gelukkig niet al te veel schade als gevolg.
Jammer dat ik niet kan achterhalen welke
locomotief er bij betrokken was! Dit ondanks
zoeken op het internet onder andere op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chronologisch_overzicht_

van_ernstige_spoorwegongevallen_in_Nederland
en
http://www.nicospilt.com/index_Onge
lukken.htm.
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