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Mededelingen
Dat Uw en Ons clubblad gelezen wordt mag wel blijken uit de
reacties die we gehad hebben van ons trouw lezerspanel.
Hier een paar van de talloze reacties:

Hoi mensen, Van harte proficiat met wéér een stapje in de
“De Wisseltong” en Geachte redactie, complimenten met de
laatste Tong. Ik kon hem goed uitprinten.

Hoe is jullie de eerste digitale uitgave bevallen. Is de opmaak van het blad – gelijk aan de vroegere papieren opmaak –
goed te lezen op een scherm?
Binnenkort hebben we een aantal activiteiten op de agenda
staan, waarbij hilariteit – de veiling –, gezelligheid – de
kaartavond – en saamhorigheid – de rommelmarkt - weer een
belangrijk onderdeel gaan vormen.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Hallo Hallo,
Als u dit leest is de Jaarlijkse Algemene Leden vergadering al weer achter de rug, zoals
te doen gebruikelijk was deze goed bezocht.
Een aan tal leden had op tijd afgezegd, waarvoor dank. Echter ook een (klein) aantal niet,
wellicht hebben plotselinge planningen of omstandigheden wat roet in het eten gegooid,
maar, met de hedendaagse techniek, zoals
whatsapp, email, telefoon o.i.d. is het echt
een kleine moeite. En, natuurlijk hoeven wij de
reden niet te weten.
De eerstvolgende gebeurtenis is een kaart
avond voor de leden en partner, deze word
net als voorheen georganiseerd door Kees let
wel op de aanmelding, daar er wel een minimum aantal deelnemende leden gevraagd
wordt.
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Ook voor leden is de zogenaamde "fun" veiling
door Mark. De opbrengst is weer volledig voor
de club, zie elders in het blad. Ik heb hele
stapel dozen zien staan, dus wellicht is er iets
voor u bij.
Daar de 1e en 2e wisseltong nieuwe stijl kort
achter elkaar verschijnen, heb ik verder deze
maal niet zo veel te vertellen.
Wel nog even over de artikelen, als altijd is
het toch weer een hele toer, en jongens, laat
niet altijd de zelfde mensen wat schrijven, ik
weet zeker dat er een hoop te vertellen is.
Nogmaals laat u niet weerhouden. Ook uw
verhaal over hoe u uw hobby beleeft is het
vertellen waard.

Martin Caboose.
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OC reports

Door Ashwin Zondag
Het is weer enige tijd geleden dat er een stuk
in de wisseltong is geplaatst door mij omtrent
het Faller-Car-System. Toen is er verteld dat
we gingen werken met het Dynamo/ MCC carsystem.
Aangezien we alweer heel wat op weg zijn
(leuke woord speling) is het tijd voor een update over dit mooie systeem.
De zenddraad en de magneetband ligt inmiddels onder een laag plamuur in het stationsplein verwerkt, de wegen aan de achterzijde
(muurzijde) hebben deze ook al in het wegdek
liggen. Alleen de tijdelijke keerlus, en de
voorzijde van de baan dienen nog gemaakt te
worden en daarna van de zend-lus en magneetband voorzien te worden. Dit gaat gebeuren zodra de weg aan de achterkant en het
stationsplein volledig klaar zijn qua bedrading
en detectie. De weg aan de achterzijde heeft
op dit moment de meeste prioriteit, wanneer
die bedradingstechnisch gereed is, kan die
geplaatst worden, en kan de bak A met de
stationssporen geplaatst worden.
De wegdelen zijn dan nog steeds afneembaar,
en deelbaar. Alle delen hebben een eigen
printplaat gekregen met daarop diverse connectoren. Diverse connectoren voor het doorlussen van reedcontacten naar een ander
wegdeel. Connectoren voor de draden van de
zendlussen, en connectoren voor de doorvoer
van spanning voor de servo’s van de wissels, en
voor de voeding van toekomstige lantaarnpalen.
De eerste auto heeft inmiddels al via de computer gereden over het te worden stationsplein. Niet via koploper sturing, maar via een
apart programma waarmee alle functies van
de auto kunnen worden getest. Simpel weg
sluit je de zend-lus aan op de hoofdprint.
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Deze print communiceert via een USB aansluiting met de computer. Via een configuratie
programma kan je de auto geheel in leren. En
rij- en verlichtings- commando’s geven.
Onze Mercedes vrachtwagen is voorzien van
iets extra’s wat andere auto’s waarschijnlijk
niet zullen krijgen en dat is een programmeer
connector. Via deze connector kan je de decoder van de auto updaten met nieuwe software. Dat is echter niet de reden waarom ik
de connector geplaatst heb. De connector
heeft nog een andere leuke functie, door een
led met weerstand op massa en een bepaalde
uitgang van de connector te plaatsen, kun je
heel eenvoudig zien of je zend-lus goed contact heeft met de auto. Zodra de auto contact heeft met de zend-lus zal de led oplichten. En wanneer hij contact verliest zal hij
uitgaan. Op het stationsplein was er een
plaats van 1 vierkante centimeter op een niet
cruciale plaats waar de auto het contact verloor, de rest van het plein heeft nergens contact verlies met de auto.
Het leggen van de zenddraad komt behoorlijk
nauwkeurig, en daar wil ik nu wat verder op
ingaan voor de leden die eventueel ooit dit
systeem thuis willen gaan aanleggen.
Er zijn een aantal basis regels voor het aan
leggen van een wegdek met de bijbehorende
zend-lus en detectie punten.

Regel 1: twee seconden afstand houden.
In schaal 1:87 is dat ongeveer:
• in de stad (max. 50 Km/h)
30 cm
• op de snelweg (max. 100 Km/h)
60 cm
• voor een stopstreep
15 cm
Hoe meer korte blokken hoe mooier het rijgedrag van meerdere auto’s achter elkaar.
Op het stationsplein heb ik zelfs nog 8 cm
aangehouden voor de reedcontacten bij een
stopstreep. Kleinere auto’s kunnen dan dichter achter elkaar stoppen, en een grotere

vrachtwagen houdt dan 2 reedcontacten bezet.
Regel 2: speciale functies.
Bijvoorbeeld aan en uitzetten van een knipperlicht.
Regel 3: ander rijgedrag.
Bijvoorbeeld een lagere maximale snelheid in
een bocht.

Positie van de reed-contacten

Met behulp van de reedcontacten kan de
computer zien waar de auto’s rijden, en dus
ook ingrijpen in het rijgedrag van de auto’s
door de auto’s richting aanwijzers te laten
voeren bij bepaalde bochten, of door af te
remmen in bijvoorbeeld de bebouwde kom.

Posities van de reed-contacten (2)
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Hieronder zie je een afbeelding waarop je
duidelijk kan zien hoe de auto wordt gestuurd
door de positie bepaling met de reedcontacten.
Dan kort de basis regels voor het leggen van
de zend-lus.

Regel 1
Langs de twee kanten van een weg moeten de
stromen (de draden) tegenovergesteld lopen
Regel 2
Als twee weghelften dicht bij elkaar liggen
moeten de middelste draden dezelfde kant op
lopen.
Regel 3
Als je het wegenplan hebt uitgetekend pak
dan een potlood en gum, en de derde keer lukt
het zeker!

En om die regels te verduidelijken kun je de
onderstaande stappen nemen.
Als eerst teken je een lus om de gehele baan
heen.

Vervolgens vul je de eilanden met een tegengestelde lus.

En als laatst kies je dan een slimme plek om
met de zenddraad over te steken, zodat de
zend-lus overal echt tegengesteld aan elkaar
loopt. Maak de oversteek ook op een plek
waar de zenddraad eigenlijk niks hoeft door
te zenden naar de auto. Want een oversteek
kan eventueel een plek worden waar de zenddraad geen goed bereik heeft op de auto.
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Hiermee hebben we de basis van de zenddraden gelegd en kunnen we het grootste deel
van een baan intekenen. Daarom is het ook
fijn als je eigenlijk je gehele stratenplan
weet. Met deze regels kun je dan zowel enkelbaans wegen als dubbelbaans wegen gaan
bouwen.
Straks krijgen we nog wat extra trucs om de
dubbelbaans wegen te gaan maken met kruisingen, en hoe je om moet gaan met de zenddraad bij bijvoorbeeld een bushalte. Hier
gaan we mee verder in een volgend artikel in
de Wisseltong.
Graag wil ik ook een workshop organiseren
met hulp van buiten af hiervoor hang ik binnenkort een lijst op ons bord in de clubruimte.
Waarop je kan aangeven waar je interesse
naartoe zouden gaan om in de workshop te
behandelen.
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Een stukske Brabant

Door Jan van Berkesteijn

de opkomende welvaart, maar vooral ook de
tijdloosheid van de natuur.

Sinds ik me niet meer druk hoef te maken
over de dagelijkse hectiek van het werk ben
ik me wat meer op de modelbouw gaan richten. Van meet af aan stond het voor me vast
dat ik in de sfeer van het Brabantse van eind
jaren 60, begin 70 wilde bouwen. Juist in die
tijd begon de welvaart zijn grip te krijgen op
de maatschappij, versnelde de wereld door de
invloed van opkomende technieken als tv en
telefoon, door de opkomst van de auto.
Het bakhuisje en de kippenren

Huis schuin van voren

Het Brabantse land had daar moeite mee,
vooral buiten de steden. Elektriciteit was
geaccepteerd als hulpmiddel voor (spaarzame)
verlichting en bron voor de oude radio. De
radio waarop ze zo trots waren, want die was
toch maar mooi buiten bereik van de Duitsers
gebleven. Aansluiting op de waterleiding was
verplicht gesteld, maar waarom zou je dat
chemische water gebruiken als je zelf het
heerlijkste water had uit je eigen bron? Vuilnisemmers waren overbodig, want al het groen
kon op de mestvaalt en het laatste restje
werd verbrand of begraven ergens in de tuin.
Riolering? Waarom? Ze waren toch gewend
aan de poepdoos buiten met de beerput erachter, zodat er niets verloren hoefde te
gaan?, waarbij de rust en de natuur een belangrijk onderdeel moesten zijn. Dat is het
plaatje wat ik wilde nabouwen in model. Enerzijds de rust en de authenticiteit, anderzijds
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Ik begon met een U-vormige vaste baan in
huis, maar kon daar niet de ruimte vinden om
de detaillering te behalen die ik in gedachten
had. Dus had ik het plan om naast de vaste
baan te gaan werken aan modules waar ik wel
voldoende ruimte kon vinden om mijn beeld te
verwezenlijken. In eerste instantie zocht ik
druk naar afbeeldingen op internet van bouwsels uit die tijd die ik in model op kon zetten,
maar kon moeilijk vinden wat ik zocht. Totdat
ik bedacht dat ik het huis van mijn grootouders na kon bouwen. Ideaal, want als kind had
ik veel details mee gekregen die ik me nog
steeds voor de geest kon halen. Dit was ook
de rust van het Brabantse land die ik eigenlijk
zocht: Mensen van boeren komaf die weliswaar in een dorp terecht waren gekomen en
werk in de stad hadden gevonden door de
industrialisering, maar die tegelijkertijd bleven hangen in de sfeer van voor de tweede
wereldoorlog. Op basis van een enkele foto en
mijn geheugen ging ik aan de slag.

ruiten door er een stripje evergreen aan onder- en bovenzijde tussen te plakken.

Vooraanzicht

Om te bouwen gebruik ik styreen baksteenplaten en pannenplaten van Goovers, aangebracht op een basisconstructie uit 2 mm styreenplaat, styreenstrips en profielplaten van
Evergreen, balsahout en alles wat ik maar
denk te kunnen gebruiken. De ramen worden
apart ingezet in de gevels. Het zijn schuiframen, dus er zit relatief veel reliëf in. Ik bouw
ze op door eerst de buitenrand van het kozijn
tegen een aanslag van 0,5 mm dikke strip te
lijmen op een transparante drager, zodat ik
de kozijnen in kan laten in de gevel. De kozijnen bestaan uit strips van 0,5 mm dik en 1,5
en 1 mm breed, in totaal een 22 onderdelen.
Bij enkele kozijnen zie je dat er hier en daar
een stripje scheef zit, maar dat vind ik niet
erg. Ook in werkelijk was het hele spul schots
en scheef, dus het geeft alleen maar meer
sfeer.

Om te verven gebruik ik Decorfin van Talens.
De reden is simpel: daar heb ik nog flink wat
voorraad van dus die maak ik eerst nog wat
verder op voor ik over ga stappen op Vallejo.
Ik verf snel en met wisselende dekking, behalve als iets redelijk strak moet zijn, zoals
de luiken. Van mij mag het wat vlekkerig zijn,
want als ik ga voegen en/of vervuilen ga ik
juist op zoek naar schakeringen. Het voegen
doe ik na wat experimenten met sterk verdunde grijze verf die ik na droging van de
stenen wegveeg. Weliswaar blijft een deel van
de verf achter, maar dat is niet erg: De
kleurkeuze voor de basiskleur is zodanig fel
(Engels rood) dat er een flinke zweem achter
mag blijven.

Vanuit de achtertuin

Het washok

Als glasplaat gebruik ik vivat plaat van 0.5 mm
dik, met daarachter de glasgordijnen die ik
zelf samenstel uit plaatjes van internet en in
de gewenste maat print met de inkjetprinter.
Niks aparts dus. Ze hangen net vrij van de

Na het verven ga ik weatheren. Daarvoor gebruik ik een methode die ik het liefst omschrijf als “nat poederen”. Ongetwijfeld kennen jullie de methodes om met pigmentpoeders te weatheren, maar droog gebruikt
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heeft dat wat mij betreft een nadeel: Een
keertje je model oppakken met klamme of
vettige vingers zorgt ervoor dat het grootste
deel van het poeder verdwijnt waarna je opnieuw moet beginnen. Natuurlijk kun je het
fixeren met matte vernis, maar dan heb je
weer de restglans van het vernis die achter
blijft. Daarom werk ik het liefst nat, waarbij
ik niet kies voor pigmentpoeders (duur en
vaak sterk verzadigd van kleur) maar voor
soft pastels van Talens. Daar schuur ik naar
behoefte wat poeder vanaf, waarna ik dat
met de kwast opbreng met wat matte vernis.
Het voordeel van de pastels is dat er een
basis krijt in zit, wat doorgaans de glans van
het vernis neutraliseert. Het vraagt wat oefening, maar ik werk er graag mee. Zo is de
weathering van de schuur ontstaan, het golfplaten dakje van het washok, maar ook de
takken en stammen van de bomen en de vlekkerigheid van de paden en het erf: een basislaagje verf en daarna met een paar kleurtjes
poeder detailleren. Overigens heeft ook deze
methode een nadeel. Als je de fout in bent
gegaan was je het er niet meer van af, dan
moet je echt opnieuw beginnen.

De moestuin

Naast de gebouwen ga ik voor het groen. De
bomen zijn zelf gemaakt uit een takkenframe
gevlochten uit 0,7 en 0,4 mm dik geplastificeerd bloemendraad. De stammen en takken
smeer ik daarna in met houtlijm en strooi dat
weer af met gezeefd zaagsel. Zwart spuiten
en vervolgens eerst nog een kleurtje Decorfin, daarna poederen. Bij de kersenbomen aan
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de rechterkant van het huis heb ik daarna
stukjes foliage van Heki aangebracht. Steeds
in kleine stukjes, het kost veel tijd maar
geeft wat mij betreft een beter eindresultaat. De grote notenboom achter het huis
heeft eerst een twijgenstructuur van uitgeplozen schuurspons gekregen en is daarna
voorzien van losse blaadjes van Noch. Heggen
maak ik uit strookjes oase-steekschuim die
bestrooid worden met foliage van Anita Decor. De moestuin is opgebouwd uit allerlei
soorten groen strooimateriaal en geeft bedden weer met staakbonen, sla, boerenkool,
aardbeien (met mulchlaag) etc.

Het erf

Hoe gaat dit verder? Er moeten nog wat appel- en pruimenbomen gemaakt worden,
rechts achter het kippenhok. Het huis is nog
niet klaar. Raamdorpels ontbreken nog, nog
drie kozijnen en de loodslabben. De nodige
details moeten er nog bij komen. De schuursteen naast het washok. De houten wasmachine met wringers erop en natuurlijk waslijnen
want het geheel zal op een maandag gedacht
zijn. Wellicht ook wat verlichting aanbrengen.
Daarna de omgeving, de spoordijk achter het
huis en het daar achter gelegen stukje zandverstuiving/heide/bos.
Een tweede modulebak staat ook al voorzichtig op de planning, met daarop aan de voorzijde water en aan de boszijde een model van
Herberg “De Rustende Jager” uit Biezenmortel, ook daar zit dan weer een verhaal aan
vast. Het zal nog even duren voor ik zover
ben…

Rommelmarkt
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Kaartavond

Door Cees Kocken
Op zaterdag 9 mei wordt er weer een kaartavond georganiseerd voor leden en donateurs
van de vereniging. Er kan gekozen worden uit
Rikken en Jokeren.

Dus geef je op, het formulier hangt aan het
bord op de club.

KAART TOERNOOI
RIKKEN
en / of

JOKEREN

De redactie vult aan: Voor de mensen die deze kaartspelen niet kennen, op internet kun je de spelregels
lezen 
- rikken: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Rikken
- jokeren: nl.wikibooks.org/wiki/Kaartspel/Jokeren
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De RET-vierasser als rode draad

Door Mark Scholten

DE RET-VIERASSER ALS RODE DRAAD
OF PURE NOSTALGIE? Oftewel hoe de Rotterdamse tram van het vierassertype door
mijn leven loopt als een rode draad….
DEEL 1: Mijn jeugd en de tram in Rotterdam in die tijd.
ALGEMEEN
Heerlijk was het als klein Rotterdams jochie
met mijn vader mee met de tram. Een uitje
was dat. Ik mocht vaak op het achterbalkon
op de kast zitten. Daaronder - en dat wist ik
op een gegeven moment goed – zaten de rode
en groene lamp voor het stop- c.q. afrijdsignaal. Rechts naast mij het grote schakelrad
en links van mij de handremhandel. Hoe dat
bediend werd, was mij een raadsel maar wel
héél erg boeiend. Ik mocht uiteraard nergens
aankomen en dat deed ik dan ook niet! Dat ik
dat later wel mocht, ja, daar kom ik later nog
terug…!

V&D, Hema en andere bedrijven werden geopend aan of dicht bij de Coolsingel. Andere
panden, vaak restanten van wat eens trotse
panden waren, werden afgebroken om plaats
te maken voor moderne, nieuwe panden. De
binnenstad was één grote bouwput en het
gonsde er van bouwgeluiden en het slaan van
de heiblokken.
Maar ondanks dat vond ik de tram véél interessanter. Ik leerde de vierasser kennen,
maar ook de Allan-tramtreinen.

RET Allan motorwagen 124 met bijwagen op lijn 8,
op de Heemraadsingel op 5 april 1969. Foto Ab van
Donselaar, Ansichtkaart verzameling Mark Scholten.

de latere Grote enkel gelede en de Kleine
vierassige Schindlers. Mijn Oma woonde aan
de Vierambachtstraat waar de

Motorwagen 520 op lijn 1 nabij het Aelbrechtsplein
ca 1962. Ansichtkaart verzameling Mark Scholten

We reden door de door de Duitsers verwoeste binnenstad waar hard werd gewerkt aan de
wederopbouw. Imponerend was de restauratie van de Grote, cq St. Laurenskerk aan de
Binnenrotte. Ik dacht dat dat nooit klaar
kwam maar dat is uiteraard wel gelukt met
een prachtige pronkende kerk naast het toen
nog bestaande luchtspoor.
De Bijenkorf,
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“Kleine Schindler” RET 3 op lijn 9, Hudson-plein 26
mei 1969. Foto Ab van Donselaar. Ansichtkaart
verzameling Mark Scholten.

Allan-stellen doorheen reden naar en van
Schiedam. De kleine Schindler op lijn 22

keerde vlak achter het huis van oma. Zat gelegenheid om naar trams te kijken.
Toen ik wat ouder werd maakte ik er een
sport van met overstapjes zo lang en ver mogelijk te rijden, het liefst op vierassers.
Sommige conducteurs keken niet zo nauw,
anderen juist weer wel. Ik maakte wel eens
wat royaler van de overstaptijd gebruik dan
mocht en dat leverde mij in één geval een
letterlijke schop onder mijn kont op, de tram
uit. Ik was alert op de conducteur maar het
viel mij ook op dat trams onderling wat detailverschillen kenden. En dat bleek voort te komen uit de diverse bouwers van deze trams.
Ik kom daar nog op terug. Het begin van mijn
passie voor modeltreinen en -trams!

Het interieur van de RET-Romeo 537 voor instructie
aan het trampersoneel van het Nederlands Openluchtmuseum. Zichtbaar de met de rijrichting te
veranderen leuningen van de banken. Foto verzameling NOM.

Op eindpunten ging de conducteur de banken
af en klapte deze in de rijrichting om. Ik wilWisseltong april ‘15 pagina 16

de dat ook wel eens doen maar deed dat een
beetje te eigenzinnig. “Pats”, een draai om
mijn hoofd: “Dat is de taak van de conducteur, snotneus! En die conducteur, dat ben
ik!”. En nu, ik ben 64 jaar, mag ik dat zelf
doen! Ik kom ook hierop nog terug in een vervolg-artikel.
DE RET-VIERASSERS
Op 15 oktober 1927 kwam het Rotterdamse
trambedrijf in handen van de gemeente Rotterdam. Het bedrijf was verouderd, de trams
idem. Vanaf 1929 tot en met 1931 stroomden
voor die tijd hele moderne trams in. Het waren vierassers: robuust, zwaar, snel en voorzien van allerlei moderniteiten.
De trams kwamen onder de nummers 401-570
in dienst. Ook werden er bijwagens geleverd.
Eerst de 1001-1020 die na enige tijd werden
omgebouwd tot motorwagen 451-470: zij waren daar al op voorbereid en weken in details
af van de latere geleverde “echte” bijwagens
1001-1020, zoals het hebben van dienstingangen die bij de tweede serie achterwege bleven..

Motorwagen 535 met bijwagen 1002 (2e serie)
achter Gerzon-modemagazijn. Foto verzameling
NOM

Bij de bouw van de voertuigen, waren diverse
bouwers betrokken. De 401-420 waren gebouwd door Allan te Rotterdam, 421-435 door
Talbot in Duitsland, 436-450 door Werkspoor
te Utrecht, de ex bijwagens 451-455 door
Allan, de ex-bijwagens 456-470 door Beijnes
te Haarlem, 471-510 door Allan, 511-550 door
Werkspoor en de 551-570 door Beijnes.

De RET 401, gebouwd door Allan te Rotterdam,
staat in 1929 klaar voor aflevering. Foto: Allan.

Motorrijtuigen RET 514 (lijn 16) en 480 (lijn 17) en Slijpwagen 2302 op de Oudedijk op 20 mei 1956. Foto
F.b.d.Gragt, Ansichtkaart verzameling Mark Scholten

Tijdens het bombardement van Rotterdam op
14 mei 1940 zijn geen wagens verloren gegaan.
Later in de oorlog zijn de 418 en 540 wel getroffen door bommen van geallieerden. Uit de
restanten van deze wagens werden de eenrichtingswagens 305 en 306 gebouwd.
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Eerder waren de 301-304 door de RET gebouwd op reserve-onderdelen. Wel zijn diverse wagens, na vordering door de Duitsers in
de Tweede Wereldoorlog, veelal in deplorabele staat
teruggekeerd in Rotterdam. De
meeste zijn hersteld, behalve de 453, 460 en

461 die na terugkeer uit Bremen zijn gesloopt.

Vanaf 1968 verdwenen de vierassers geleidelijk uit de stad door de komst van de metro
en de zogenaamde kleine en gelede Schindlers
maar vooral door de instroom van de latere
Duwag gelede wagens

De uit de reserveonderdelen opgebouwde RET 301
bij de Werkplaats RET in mei 1943. Foto RET.
Ansichtkaart van de start van de Metro in Rotterdam. Ansichtkaart verzameling Mark Scholten.

Een door de Duitsers in de 2e Wereldoorlog gevorderde vierasser voor de bestemming Bremen werd
“gered” door het einde van de oorlog en kon onbeschadigd uit het scheepsruim worden getakeld.

Zoals gezegd, boeide mij deze tramwagenserie in hoge mate. Het geluid dat zij maakten
bij het optrekken maar vooral bij het remmen, was heel typerend voor deze serie. De
wagens waren snel en ik genoot van de hoge
snelheid op bijvoorbeeld de Schiedamsedijk
(langs het “Witte Dorp”) waar zij naar zeggen
soms wel 60 kilometer per uur konden halen!
Naar zeggen, vermeldde ik, want kilometertellers hadden ze niet!
De meeste bestuurders hadden geen bezwaar als ik op het voorbalkon stond, in de
hoek tegen het dwarsschot. Heerlijk man! Ik
wilde tram- bestuurder worden!
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gelede trams. Dat ging een beetje aan mij
voorbij want in 1965 verhuisden mijn ouders
naar Bloemendaal. Maar Rotterdam bleef
prikkelen en zodra ik daar tijd maar vooral
geld voor had, dan reed ik per trein naar Rotterdam, kocht daar een dagkaart en ging per
tram de stad in. Maar het “pakken” van een
vierasser werd steeds moeilijker…

RET 1604, ex 604 Duwag, na toevoeging tussenbak. Ansichtkaart verzameling Mark Scholten

Wordt vervolgd
Met o.a.
- Amsterdamse trams
- MBV De Wissel
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Tramevenement in het Openlucht Museum

Zie ook:
http://www.gemeentetramwaelstede.nl

In het weekend van 20 en 21 juni a.s. wordt in
het Openluchtmuseum te Arnhem het evenement “Volgende Halte: “Openluchtmuseum”:
Beleef stads en streekvervoer gehouden.

Velen van ons kennen die vereniging van de
tentoonstelling “Trammelant” bij gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van die vereniging in
2010. Zij waren ook te gast bij ons 25-jarig
jubileumtentoonstelling in De Lievekamp in
2002.

Door Mark Scholten

Dit wordt de eerste editie van een openbaar
vervoerevenement in het Nederlands Openluchtmuseum.
Op zondag 21 juni is het ook Vaderdag, dus er
worden veel vaders / zonen en opa's / kleinzonen tijdens dit gezellige Vaderdaguitje
verwacht.
De enthousiaste plannen, waaraan momenteel
wordt gewerkt zijn:
1. Gasttrams
Naast het eigen materieel van het museum
zijn er toezeggingen om een Amsterdamse
tram (een drieasser of een Blauwe Wagen),
een Amsterdamse open bijwagen 600 en een

flyer

Dit aanzet tot dit evenement werd gegeven
door Rob Boeser, secretaris van Modelbouwvereniging Maas en Waal te Boven Leeuwen.

GVB 454

gesloten Amsterdamse bijwagen naar het
museum te halen. Deze bijwagens doen achter
de eigen trams van het NOM daadwerkelijk
dienst. Bezoekers kunnen instappen en alleen
tijdens deze twee dagen deze unieke belevenis meemaken!
Waelstede tram
Wisseltong april ‘15 pagina 20

2. Museumbussen
Er komen museumbussen van Stichting Veteraan Autobussen, de Gelderse Smalspoor
Stichting, de Stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek, de Stichting Elektrische

4. Modeltrambanen
Bekende en onbekende modeltrambouwers
zullen hun modeltrambanen tentoonstellen in
de Tramremise, de loods van Van Gend en
Loos en een nog te bepalen locatie.
5. Verrassingsprogramma met activiteiten
voor jong en oud rondom de tram:
tramles, tramkraampjes, traminformatie,
boeken, tijdschriften, verhalen in en op de
tram, tramoptredens, tramrestauratie, op de
foto op en in de tram, hoe word ik conducteur, wat moet je kunnen als bestuurder, de
geschiedenis van de Arnhemse Tram, etc. etc.

T-Ford GTW

Museumtramlijn Amsterdam en de Stichting
Behoud en Restauratie van Amsterdamse Museumbussen. Er worden met enkele bussen
daadwerkelijke ritten georganiseerd vanuit en
rond het museum.

NOM 76

De doelstelling van het projectteam is om
Beleef Stads- en Streekvervoer tot een jaarlijks evenement te maken, maar voor het projectteam is het ook de opmaat voor de viering
van het 20 jarige jubileum van de tramdienst
in het Nederlands Openluchtmuseum in 2016.

GVB Museumbus

3. Industrieel smalspoor
De bedoeling is dat een smalspoortreintje van
De Gelderse Smalspoor Stichting tussen de
Grote Weide (ingang) en de Zaanse buurt
(ophaalbrug uit Ouderkerk aan de Amstel)
gaat rijden.

NOM - RET 520
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In het weekend van dit evenement, rijden in
ieder geval de openluchtmuseumtrams 631
(RET Duwag, 1967), en een RET vierasser
(535, 536 of 520. alle uit 1931). Daarnaast
worden (bij toerbeurt) ingezet de GTA 76

RET 631

NOM HTM 274

(replica 70-75 Arnhem 1929) en de HTM 274
(1921). De RET Allan-bijwagen 1050 wordt
ook ingezet tbv het rolstoel-vervoer.

De verwachtingen van dit evenement zijn
hooggespannen. Helaas kan ik er zelf niet bij
zijn ivm vakantie. Eén ding is zeker: het is
zonder meer een heerlijk dagje uit voor de
hele familie!

RET 1050
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NS sprinter in vla flip kleuren

Door Adri Ruijtenberg
Historie.

Sinds een aantal jaren wordt het materieel
’64 vervangen door onder andere gerenoveerd
stadsgewestelijke treinen, beter bekend als
de (oude) sprinter. De renovatie bestond uit
het toevoegen van een tussenwagon, een vernieuwd interieur en het schilderen in de nieuwe huisstijlkleuren. In deze kleurstelling gingen deze stellen als ‘vla flipsprinter’ door het
leven.

Het begin (set en bouwkit)

Montage tussenbak

sprinter in Oss

Om dit in model te realiseren had ik nodig een
exemplaar van de Fleischmann sprinter, een
bouwkit van een tussenrijtuig, geleverd door
Spoorcuriosa, en een geëtste deurpartij van
Pipelines.
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De geëtste deuren

Na het in elkaar zetten van deze kit kon ik
aan het spuitwerk beginnen: heel veel afplakken en opnieuw spuiten.

En bijna af

Wit gespoten en afgeplakt voor de volgende kleur

Na de kleuren te hebben aangebracht kon er
worden beletterd en het stel weer worden
gemonteerd.
Als laatste wil ik het stel voorzien van een
DCC decoder, maar daarvoor moet er nieuwe
bedrading in worden gemaakt. Met dat klusje
ben ik nog bezig, een verslagje hiervan volgt
nog.
Tot de volgende keer.

Kappen gereed, nog zonder ramen

Nog zonder elektronica
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Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V.
Onderdeel van de Van Hunnik Autogroep
voor uw Peugeot of Citroën
Griekenweg 26
5342PZ OSS
Telefoon: 0412-632933
Fax: 0412-635736
oss@vanhunnikautogroep.nl
www.vanhunnikautogroep.nl

Wisseltong april ‘15 pagina 25

