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Mededelingen

In de afgelopen tijd hebben we kunnen genieten van een paar
leuke activiteiten op de club. Zo hadden we de kaartavond,
die georganiseerd werd door Kees. En de veiling, georgani-
seerd door Mark.
Binnenkort hebben we weer de rommelmarkt activiteit, een
belangrijk onderdeel voor onze financiën.

En dan komt voor vele ook die leuke tijd er weer aan, de tijd
van een momentje rust voor jezelf en je gezin. Om daarna
weer helemaal uitgerust aan de tweede helft van 2015 te
kunnen beginnen.
Aan alle die gaan, of al gegaan zijn, een heel prettige vakan-
tie. En we zijn natuurlijk benieuwd wat je zoal gedaan hebt
en welke spoorse vervoersmiddelen je van dichtbij bekeken
hebt.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer
Hallo allemaal, hier ben ik weer, na een korte
reis naar Phnom Penh weer terug in het land.
En geloof mij, het is er mooi, en een keer op
vakantie zou de moeite waard zijn. maar ik
ben toch blij dat ik weer terug ben.

Inmiddels weten we al dat de rommelmarkt
weer niet door gaat.
Er waren veel te weinig inschrijvingen om het
risico te lopen.
Dus heeft Adri iedereen bericht gegeven dat
het helaas niet doorgaat.

Ook kunnen we gevoegelijk aan nemen dat na
het 2 keer afgelast te hebben het gewoon
niet lukt. Er kan lang gefilosofeerd worden
over wat de reden is maar het resultaat is
gewoon negatief.
Hier hoeven wij dus geen energie meer in te
steken.
Laten we gewoon op vakantie gaan en daarna
op naar de open dag, en daar met frisse moed
naar toe werken, en met zijn allen de schou-
ders er onder. laat het niet op het laatst aan-
komen, of wacht niet gelaten af, maar maak
er wat van.

Een korte inleiding van deze tong, volgende
keer meer.

Martin Caboose.
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OC reports
Door Ashwin Zondag

MCC Car System deel 3

De laatste keer zijn we gestopt met een
stappenplan over het aanleggen van de zend-
lus voor het MCC Car System. Dit was natuur-
lijk maar de basis. Een simpele ovaal is na-
tuurlijk niet wat we willen. Om een bushalte
te plaatsen dien je een kleine truc toe te pas-
sen. Zodat de zend-lus ook daar bereik heeft.
Aangezien de bushalte strak langs de door-
gaande weg ligt moet je er 100% voor zorgen
dat de zend-lus in het midden beide dezelfde
kant oploopt. Doe je dit niet, en lopen de
zenddraden tegendraads aan elkaar, dan zul-
len ze elkaar opheffen en zal er dus geen
zending richting de auto plaats vinden.
Op de volgende manier kan je er voor zorgen
dat de zend-lus bij een bushalte goed ligt.

Teken als eerst de lange lijnen en kies een
richting van de zenddraad.
Als je de zendlijnen over de lange zijde hebt
ingetekend teken je vervolgens de andere
zendlijnen en de bijbehorende richting van de
zend-lus. Denk daarbij aan Regel 1: Langs de
twee kanten van de weg moeten de zenddra-
den tegenover gesteld lopen. En Regel 2: Als
de weghelften dicht bij elkaar liggen moeten
de middelste draden dezelfde kant op lopen.
Regel 2 treed dus altijd in werking wanneer je
een bushalte of een dubbelbaans weg aanlegt.

Als je dus rekening met regel 1 en met regel 2
hebt gehouden kunnen we de zend-lus gaan
sluiten. En op de onderstaande situatie komen
we dan uit, en dan zal er op zowel de rijbaan
als op de bushalte een goede signaal over-
dracht plaats vinden.

Om deze situatie netjes op de baan te bou-
wen. Boor je gaten in de baan op de punten
waar de zenddraad elkaar kruist. De kruisin-
gen en oversteken van de zenddraden gaat
altijd via de onderkant van de modelbaan.
Omdat het daar geen hinder kan geven aan
het zend gedrag.

Zoals je op bovenstaande afbeelding kan zien
zijn er in totaal 4 gaten. De zenddraad gaat
via deze gaten onder de modelbaan door naar
de andere zijde van de weg. Punt 1 zit met
punt 1 verbonden en gaat zo naar de bushalte
toe. Als hij aan de buitenzijde van de bushal-
te rond is gegaan, gaat hij weer door het gat
en gaat hij weer via de onderkant, naar het
gat aan de binnenzijde van de bushalte. Daar
komt hij bij punt 2 aan, alwaar hij weer naar
onder gaat en via de onderkant weer bij punt
2 in de doorgaande weg komt.

Als we dan even terug naar de basis kijken en
we leggen een simpele ovale weg aan. Houdt
daarbij rekening dat de draden welke de
zend-lus vormen altijd in serie staan. De 2
draden die boven in de ovaal naar links gaan
sluit je aan op de centrale. De draden die aan
de rechterkant van de ovaal zitten sluit je
onder de weg kort. Dan krijgen we de zend-
lus als in onderstaande afbeelding te liggen.
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Gaan we dan vervolgens een dubbele ovaal
leggen, dan treed natuurlijk automatisch Re-
gel 2: Als twee weghelften dicht bij elkaar
liggen moeten de middelste draden dezelfde
kant op lopen. in werking. Bij een dubbele
ovaal kun je 2 onafhankelijke zendlussen ma-
ken. Aangezien er 2 aansluitmogelijkheden
voor zendlussen op de centrale zitten. Je
kunt de 2 lussen echter ook simpelweg in se-
rie zetten als je op onderstaande afbeelding
kan zien. Zolang de zend-lus niet te lang
wordt is dit in serie zetten aan te bevelen
teneinde het benodigde vermogen te beper-
ken.

Krijgen we uiteindelijk te maken met een
kruising, of een wissel, dan wordt het leggen
van de zend-lus iets moeilijker. Houdt er re-
kening mee dat op plaatsen waar wissels lig-
gen de communicatie via de zend-lus niet op-
timaal kan zijn. Zolang de afstand waarover
het ontvangst slecht is zich beperkt tot +/-
10cm mag dit geen problemen opleveren. Maar
houdt hier rekening mee tijdens je weg ont-
werp, en zorg er dus voor dat je op deze
plaatsen geen stopplaatsen plant.

Als we een kruising of wissel in het wegen
plan hebben, dan kom je ook voor het punt te
staan dat je onder de baan de zenddraden
moet laten oversteken van weg-zijde. Om er
voor te zorgen dat de zenddraden in het mid-
den beide dezelfde kant op gaan. Zie onder-
staande afbeelding.

Nu we enkele situaties hebben behandeld
moet het mogelijk zijn om een mooi wegenplan
voor je eigen treinbaan te ontwerpen. Neem
vooral de tijd voor een goed ontwerp, en te-
ken het wegenplan eerst uit als gewone weg.
Kopieer je weg een aantal keer, en begin
daarna met het intekenen van de zend-lus.
Wees niet bang als je de eerste keer vast
loopt. Na het een aantal keer gedaan te heb-
ben, kom je vanzelf tot het juiste resultaat.
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SSN Karel de Grote Expres door Oss
Door Jan van Berkesteijn

Op het forum van Beneluxspoor zag ik dat de
zaterdag na hemelvaart, 16 mei, de SSN met
de Karel de Grote expres op weg naar Nijme-
gen door Oss zou komen, zowel op de heenweg
als de terugweg. Even later had iemand op dat
forum ook de dienstregeling gevonden dus
werd het mogelijk om grofweg uit te rekenen
hoe laat de trein Oss zou passeren. Natuurlijk
hoopte ik op mooi zonnig weer, maar helaas
was dat te veel gevraagd. Droog en bewolkt,
daar moest ik het mee doen.

‘s-Morgens zou de trein om half elf uit Den
Bosch vertrekken, zodat ik wist hoe laat ik op
mijn fotopositie moest zijn. Ik wilde de trein
in het groen fotograferen en heb daarvoor
halverwege het fietspad langs het spoor tus-
sen Heihoeksingel  en Geffen gestaan. Door
het donkere weer en de sluitersnelheid die

nodig is voor een trein op snelheid moesten de
foto’s na thuiskomst wel met fotoshop be-
werkt worden, maar het resultaat viel me nog
niet tegen.

Laat in de middag heb ik voor de foto’s van de
retourrit de brug bij Ravenstein opgezocht.
Daar was het wat drukker met fotografen die
de trein allemaal “vol op de snoet” tijdens de
passage door de brug wilden fotograferen. Ik
koos er voor om vanaf de zijkant te schieten
en hoopte daarbij snel genoeg te zijn om nog
een plaatje te pakken van de loc op de over-
weg net na de brug. Helaas is dat laatste niet
echt gelukt, de trein lag echt vol op snelheid
daar. Onder het wachten trok de hemel even
op en scheen de zon, jammer genoeg van kor-
te duur. Toen de trein passeerde was het
weer bewolkt en op weg terug naar huis kre-
gen we de eerste spatten regen. Toch nog
geluk gehad dus.

Als je goed kijkt zie je op de foto’s dat er
wat met de rookkastdeur van de loc aan de
hand is. Ter gelegenheid van de 75ste ver-
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jaardag van de loc was dat, versierd met
bloemen, met krijt op de rookkastdeur ge-
schreven.

Hoe dan ook, ik blijf het imposant vinden, de
passage van een dikke stomer op volle snel-
heid.
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DSB
Door Willie de Kort

Nee, niet die bank uit het Noord Hollandsche.
MAAR de Deense Spoorwegen (DSB = Danske
Stats Baner). Waarom de DSB? Nou, voor
mijn werk ben ik naar Holsted in Denemarken
geweest, en het hotel was in Brørup. En in de
avonduren dan toch maar even naar het sta-
tion en daar kijken wat er allemaal langs komt.
Station is eigenlijk iets teveel van het goede,
want er waren maar 2 sporen. Het stations-
gebouw is al een paar jaar niet meer in ge-
bruik. Ook bij de DSB is de reiziger op zich-
zelf gesteld.

Vanuit het station kun je naar 2 richtingen
reizen, naar Esbjerg en naar Frederica. De
trein rijdt daarbij soms door naar Aarhus,
zo´n 150 km richting het noorden.

In- en uitchecken gebeurd bij de DSB ook,
net als in Nederland, bij de kaartleespaal. Er
is echter een groot verschil, want in Neder-
land kennen we daarvoor maar één type paal.
In Denemarken hebben ze kaartlezers voor
in- en voor uitchecken.

Als je je hand op de paal legt, dan wordt er
gesproken welke paal het is. De grote blauwe
lamp gaat in een langzaam ritme van weinig
naar meer licht en weer terug. Makkelijker
kunnen we het niet maken, duidelijk wel.

De vrije zondagen dat ik in Denemarken was,
heb ik wat rondgereden en ben daarbij onder
andere in Esbjerg, Skanderborg en Aarhus op
de stations geweest. De dag dat ik in Esbjerg
was, had ik wel pech want het regende de hele
middag. In Skanderborg en Aarhus had ik wat
meer geluk.
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In Esbjerg zag je naast het materieel dat
door Brørup reed ook nog materieel van ande-
re lijnen.

In Skanderborg zag ik weer diezelfde treinen
als in Brørup en Esbjerg.

Maar ook een transportmiddel dat iemand bij
het station geparkeerd had (denk ik).

In Aarhus is het station voorzien van een
ruim aantal opstelsporen.
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Kaartavond
Door Willie de Kort

Op zaterdag 9 mei is de eerste kaartavond
van 2015, georganiseerd door Kees, gespeeld.
Ondanks een dringend verzoek was het deel-
nemer tal maar net genoeg om de avond door
te laten gaan. 2 tafels met 4 spelers voor
rikken en 1 tafel met 4 spelers voor jokeren.

Dat de avond toch gezellig werd blijkt wel uit
deze korte fotoreportage.

De prijzenpot

Even wachten op de tafelgenoten

Ik heb nog zo gezegd “geen palmbomen”

Nee, ik laat me niet in de kaarten kijken !!!
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Veiling
Door Willie de Kort

Op donderdag 28 mei was daar weer de vei-
ling, die zoals gewoonlijk weer op perfecte
wijze was georganiseerd door Mark. Van de
avond zijn maar een paar foto’s opgedoken. En
dat zijn dan ook nog eens foto’s van het mo-
ment dat de veiling al weer was afgelopen.

Van Jos kreeg ik (Martin) de bijgaande foto's
die hij met zijn telefoon gemaakt heeft. De
veiling was toen echter al afgelopen.

Gelukkig is het klaar gelegde gereedschap
niet gebruikt.

Op de 2e foto legt de veiling meester nog
eens uit hoe de vork aan de steel zit.

Op de 3e foto schrikt Marco van het enorme
bedrag wat neer geteld moet worden.

Op de 4e foto zie je dat er geen alcohol in
het spel was.
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De HTM in (Pa)Rijswijk
Door Louis Holleman

Tja, al tijden niks meer geschreven over
treintjes, dan maar iets over trams.
Ut oh, nou kom ik in het vaarwater van Mark,
let op! Maar ja, die schrijft alleen maar over
trams in Mokum, Rotjeknor en Arnhem, nou ja
zeg, er reden nog wel meer trams, origineel
waar.

Duh Haag had ze ook hoor, en niet zo weinig
ook. Los van de Blauwe Tram naar Leiden,
reed er ook nog de HTM. Trouwens ook naar
Leiden, maar dan wel over een eigen spoor.
Duh!

Maar ik wil het hebben over de HTM, die ooit
begon te rijden naar Delluf. Over de Hoorn-
brug in Parijswijk toen dat eenmaal kon.

Even wat orde op zaken stellen: ik ben eigen-
lijk geen Hagenees en ook geen Parijswijker.
Maar het toeval wil dat mijn ouwe heer ooit in
Rijswijk ging werken en ik simpelweg mee
verhoos naar die plaats. Toen kwam ik De
Tram tegen.
Ons huis lag niet ver van de Hoornbrug af en
in die tijd (1958) reed De Tram naar Delluf
over de Hoornbrug, met het nodige kabaal. In
die tijd waren dat de Buitenlijners (op zijn
Haags uitspreken svp), die reden nl. op 1200
volt i.p.v. de reguliere 600 in Duh Haag zelluf.
Ze konden dan ook flink hagt.

Als je vanuit Duh Haag centrum de tram naar
Delluf of Voorburg nam, had je na de Laak-
brug de afslag Jan v/d Heijdenlaan naar
rechts en daarna lag de zogenaamde overgang
van 600 naar 1200 volt. De ouwe PCC-cars
(die er toen al waren) en die vergaten de wis-
sel om te zetten vlogen spontaan in de fik of
sprongen uit elkaar. Slechts berijdbaar voor
Buitenlijners (op zijn Haags uitspreken, svp).

Heel vroegah, konden er zellufs geen trams
naar Voorburg, omdat de Geestbrug geen

trams kon hebben. Ooit konden er ook niet
echt elektrieke trams over de Hoornbrug, dat
werd toen nog met paarden gedaan maar in
1944 of daaromtrent werd de Hoornbrug
vervangen door een zwaar exemplaar omdat
de A13 klaar was en toen konden er wel elek-
trieke trams over. Dat kon overigens al over
de oude draaibrug in 1923 maar met het toe-
genomen verkeer werd die brug in 1944 ver-
vangen door een fatsoenlijk elektriek ding.
In 1933 was de Geestbrug ook al vervangen
door een zwaarder exemplaar en kon er ook
een tram richting Voorburg, natuurlijk ook
een Buitenlijner.
Tot die tijd reed er ook nog een extra tram
naar Parijswijk en die keerde dan in de wijk
Leeuwendaal en ging terug voordat de tram
uit Delluf weer terug kwam. Je snapt vast al
dat ik destijds in die wijk Leeuwendaal woon-
de… (maar die extra tram heb ik nooit gezien,
die was al in de jaren 30 gestopt met rijden
en toen was ik nog niet eens bedacht en toen
ik daar in 1958 kwam wonen hadden ze de
rails al aan Loe Lap verkocht).
Destijds was de dienstregeling 1x per uur een
tram naar Delluf en tussendoor dan het korte
ritje naar Parijswijk.
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In de jaren 60 was dat al (!) 1x per 30 minu-
ten een tram naar Delluf en ook 1x per 30
minuten naar Voorburg. Bovendien had de
HTM nog een buslijn die personeel van de
toenmalige vliegbasis Ypenburg vanuit Den
Haag vervoerde. Als je in de nieuwe wijken
van Parijswijk woonde mocht je blij zijn met
een of ander WSM bussie thuis te komen.

Dat is nu wel anders. Zowel lijn 1 als 10 (Del-
luf resp. Voorburg) rijdt nog, er is nu een lijn
17 die vanuit Duh Haag dwars door de Vinex-
wijk Ypenburg naar Nootdorp gaat en er is
een lijn zoveel die vanuit Duh Haag CS dwars
door Parijswijk naar Wateringen of
daaromtrent gaat. Elke 10 minuten. Ik
krijg steeds meer spijt dat ik ooit
vanuit Parijswijk naar dit gat hier
verhuisd ben. Origineel waar. Ja, ik
weet het, elk mens heeft zwakke mo-
menten in zijn leven.

Overigens, in 1965  zijn die buitenlij-
nen allemaal opgedoekt of omgebouwd
naar 600 volt zodat de latere PCC
cars daar ook konden rijden. Of je
toen ook voor de helluf van het geld
naar Delluf kon, is me niet bekend.

In mijn tijd had je ook nog remise ’s
Gravenmade aan de Vliet. Daar heb ik
al die Buitenlijners nog zien slopen en
in de fik zien steken. Zonde toch, met
al die bordjes “Verbooden met den

bestuurder te spreeken. Verbooden te spu-
wen. Verbooden aan den noodrem te trekken.
Verbooden te verbieden. Enz.”

In de jaren 60 was het ook nog regelmatig
trammelant rond de Hoornbrug, zeker met die
ouwe Buitenlijners. Die krengen hadden wel
zoveel (4) motoren maar met sneeuw en pekel
kapten die er nogal eens mee. Het gebeurde
dan ook wel dat de ene na de andere tram de
geest gaf onderweg. Zat er nog een fatsoen-
lijk werkend exemplaar tussen dan kwam er
na uren niks ineens een trein van 5 trams
voorbij, maar dan moest het zootje de
Hoornbrug nog over en dat lukte meestal he-
lemaal voor geen meter. Als het wel lukte
liepen ze meestal weer vast in de opgewaaide
sneeuwduinen langs de Delftweg, het spoor
langs de Vliet naar Delluf wat helemaal open
lag en waar de sneeuw soms duinen van 1m
hoog had gevormd. En dan zitten wij ons druk
te maken over een Fyra die het niet doet…

Goeie ouwe tijd, en ik zou best nog wel een
keertje, net als vroegah, in Rijswijk willuh
wonuh…
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Proefstukje
Door Martin Lankreijer

Dat wij als modelbouwers er altijd op wijzen
"maak altijd eerst een proefstukje" moge zo
langzamerhand wel duidelijk zijn.

Echter tijdens ons weekend in Berlijn viel mij
het volgende op bij een bouw project. Een te
herbouwen gebouwen complex wordt geheel in
beton skelet gebouwd, (Zoals wij met styreen
bezig zijn).

Daarna wordt het met de sier materialen be-
kleed. (zoals wij met steentjes styreen bezig
zijn)

En op de hoek van het plein staat een proef-
stukje om het publiek te laten zien hoe het
gaat worden.

Dus, het ultieme proefstukje.
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Veteranbanen
Door Willie de Kort

Ben je in Denemarken en de eerste vrije zon-
dag komt eraan. Zeg mensen, wat kan ik hier
gaan doen op zondag? Tja, wat vind je leuk?
Nou iets met treinen… Oh, maar dan moet je
naar Bryrup gaan. Daar rijdt een museumtrein
en die hebben het best wel goed voor elkaar.
Informatie was snel gevonden –
www.veteranbanen.dk – alleen was het alleen
maar in het Deens geschreven. Maar met wat
hulp bij het vertalen ben ik er toch uitgeko-
men, Bryrup zou mijn reisdoel gaan worden
die zondag.
Hier een korte impressie wat ik daar gezien
heb. Ik zal eens kijken of ik er een keer een
serie van in elkaar kan steken voor de laatste
donderdag van de maand.

Ze hebben een dienstvaardige stoomloc, een
dieselrangeerloc, een aantal rijtuigen en een
dieseltreinstel. Dit treinstel is origineel ge-
bouwd met een benzinemotoren, maar ergens
in de jaren 60 omgebouwd met dieselmotoren

Het station in Bryrup stelt niet veel voor,
enkel een perron om in te kunnen stappen. In
Vrads daarentegen is het oorspronkelijke
gebouw wel bewaard gebleven.



Wisseltong juni ‘15 pagina 19



Wisseltong juni ‘15 pagina 20

De RET-vierasser als rode draad
Door Mark Scholten

DE RET-VIERASSER ALS RODE DRAAD
OF PURE NOSTALGIE? Oftewel hoe de Rot-
terdamse tram van het vierassertype door
mijn leven loopt als een rode draad….

Deel 2
In deel 1 maakte ik de lezer deelgenoot van
mijn eerste ervaringen met de Rotterdamse
tram van het type vierasser van de Rotter-
damse Elektrische Tram.  We laten dit deels
los,  om zijdelings toch ook op dit type tram
nog even terug te komen, maar dan via een
tussenstap over mijn verdere tramervaringen
en het overige openbaar vervoer.

OOK AUTOBUSLIEFHEBBER!
Wonend in Bloemendaal ging ik naar de Sint
Jozef Mulo in Haarlem. Meestal per fiets
maar af en toe ook met de bus. Ik moest dan
lijn 3 van de NZH nemen. De Leylandmotoren
van deze bussen bromden en imponeerden mij
enorm en de aan de motoren gekoppelde half-
automatische versnellingsbak intrigeerde mij
in hoge mate. De ritten duurden mij veel te
kort!

NZH 5522 Holland Coach 457 90 PC Leyland Verheul
bij aflevering door Verheul in 1960. Foto: Verheul,
verzameling Mark Scholten.

In 1968 ging ik vanuit Bloemendaaal werken
bij Albert Heijn in Amstelveen. Een flinke
reis per trein en dan met bus (soms ook de

tram) naar de grens van Amsterdam en Am-
stelveen aan de Amsterdamsche-
weg/Amstelveenseweg en de Kalfjeslaan.

In 1966 waren de eerste zogenaamde rode
standaardbussen voor de grote steden in ge-
bruik genomen.

De eerste standaardbus voor de grote steden, de GVB
301, een DAF SB200DOL/Hainje, bouwjaar 1966. De
afgebeelde bus als museumbus van Musa (nu: BRAM)
bij de Garage Oost in Amsterdam in 1996. Foto verza-
meling Mark Scholten.

Vanaf station Amsterdam Sloterdijk (toen
nog een kleine halte aan de dubbelsporige
spoorlijn Amsterdam – Haarlem: moet je te-
genwoordig zien!!) pakte ik lijn 15 van het GVB
naar het Haarlemmermeerstation.

NZH 5358, Leyland-Verheul LVS LEVC-004, bouwjaar
1965, in dienst bij GVB op lijn 29 te Sloten op weg naar
de Kalfjeslaan op 23 oktober 1965. Foto J. van Hijk-
sloot, verzameling M. van Deventer/Tramwegstichting.

Dat was altijd een standaardbus. Op het
Haarlemmermeerstation stapte ik over op lijn
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29. In nagenoeg alle gevallen werd deze lijn
(voorheen lijn “H”), uitgevoerd door gehuurde
Leyland-Verheul stadsbussen van de NZH als
gevolg van materieelgebrek.

Het filiaal van Albert Heijn was gevestigd in
de wijk “Randwijck” en wel aan de Amster-
damseweg in Amstelveen. Het openbaar ver-
voer daar werd gereden door bussen van
Maarse & Kroon uit Aalsmeer. Vergeleken bij
de stadsbussen in Amsterdam, waren dit com-
fortabele bussen.

Maarse & Kroon 413, Leyland RTWM LWER 1/1/Roset
1964. Foto: verzameling Mark Scholten.

Zo af en toe nam ik een bus van M&K, bij-
voorbeeld lijn 1 of 11 vanuit Amstelveen naar
het Amsterdam CS. Omdat M&K geen stads-
vervoer mocht doen en dus geen passagiers
mocht laten instappen op Amsterdams grond-
gebied, was dit een lekkere snelle verbinding!

AMSTERDAMSE TRAMS
Veel  jongens dromen om brandweerman te
worden of politieagent. Ik wilde tram-
bestuurder worden. Maar door mijn verhui-
zing naar Bloemendaal raakte de laatste wens
op de achtergrond. Ik besloot om diverse
redenen bij de gemeentepolitie te Amsterdam
te solliciteren en was vanaf 1970 werkzaam in
dit korps.

Alleen al vanwege mijn functie had ik vrij
vervoer op het openbaar vervoer in die stad.
Ik maakte daar veel gebruik van.

GVB enkelgelede wagen 586 op het Leidsebosje in
oorspronkelijke uitvoering met o.a. zittende conduc-
teur en schaarbeugel. De lengte van de tram werd bij
de bouw bepaald door de passages op de bruggen van
de enkelsporige tramlijn in de Leidsestraat. Deze
wagen werd in de jaren ’70 verbouwd door toevoeging
van tussendeel tot dubbelgelede wagen en weer later
gespoten in de gele kleur. Foto verzameling Mark
Scholten

Ik leerde het wagenpark van het GVB beter
kennen, vooral de grijze enkel- en dubbelge-
lede trams maar ook autobussen.

GVB 662 dubbelgelede wagen op het Prins Bernhard-
plein te Amsterdam op 9 april 1971. De dubbelgelede
wagen was inmiddels omgebouwd tot zelfbediening,
gelet op de rode kruisen en groene ballen om aan te
geven waar je wel of niet mocht instappen en het sym-
bool van de kaartautomaat op de bolle neus. Boven de
voordeur een groot bord dat aangeeft waar passagiers
met een geldig plaatsbewijs of abonnement ook moch-
ten instappen. Foto Ab van Donselaar. Ansichtkaart
verzameling Mark Scholten.

Ik ben geen nummerfreak maar kon het wa-
genpark duidelijk onderscheiden in types en



Wisseltong juni ‘15 pagina 22

bouwjaren. Je kan wel zeggen dat ik tramofiel
was. En ’n beetje busfanaat…

“Stamnummer 9717 van gemeentepolitie te Oss” : mijn
eerste uniform van mijn politiecarrière. Ik was toen 19
jaar en maakte deel uit van de politieopleidingsklas
1970-2B. Foto: Studio Ton ter Heege jr iov Mark
Scholten.

Wat mij in het bijzonder opviel was het
enkelspoor in de Leidsestraat waar de enkel-
gelede wagens 551-587 op de lijnen 1 en 2
elkaar passeerden op de bruggen van de
grachten. Trambestuurders communiceerden
met elkaar door middel van de richtingaanwij-
zers. Tegenwoordig kunnen zelfs 2 dubbel-
gelede wagens, ja zelfs 2 Combino’s op de
bruggen wachten op evenzoveel tegenliggers.

Vanwege de woningnood en de niet bepaald
meewerkende korpsleiding om aan een pas-
sende woning te komen, kwam ik uiteindelijk
terecht in Oss.

De GVB 476, een zgn “Blauwe Wagen” in 1959 in de
Leidsestraat. Zichtbaar, ondanks het sombere grijze
weer, is het enkelspoor vlak voor één van de wissel-
plaatsen op een brug. Ansichtkaart verzameling Mark
Scholten

De Leidsestraat met gestrengeld enkelspoor en 2
kruisende gelede trams in 2001. Foto Maurits Vink.

Wordt vervolgd met o.a.
- Mijn modelbaan
- Oprichting MBV De Wissel
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"Wimshurst" machine
Door Martin Lankreijer

Ok, we begrepen al dat niet alles nieuw is wat
er op de markt verschijnt. In een van de vori-
ge Wisseltongen had ik het al over het veel
geroemde Styreen.

Wat al begin jaren 80 van de vorige eeuw
volop in gebruik was, nu wil ik iets laten zien
over statisch gras.

In een artikel van medio 1980 (alweer vorige
eeuw!) werd de "Wimshurst" machine be-
schreven.

Zie ook Wiki voor gedetailleerde uitleg:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriseermachine_van_Wims
hurst

Hiermee werd op eenvoudige wijze statische
elektriciteit opgewekt van ca 70kV. Bij na-
tuurkunde op de middelbare school werd het
wel eens gedemonstreerd.

En met behulp van vezels en een zeef werd
het gras opgebracht.

Ja inderdaad, nu doen we dat met een vlie-
genvangertheezeefapparaat. Of je koopt een
kant en klaar apparaat. Maar het principe, en
wat ook echt gebruikt is, is dus al minimaal 35
jaar oud.

Ik ga het apparaat hier niet verder beschrij-
ven, daar het niet meer relevant is. Gewoon
een theezeefje en vliegen vanger halen, dan
ben je voor € 5, -- klaar.
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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


