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De Wisseltong – Colofon 
 

Jaargang : 34 

Nummer : 5 

December : 2015 
 

De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan 

van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal 

per jaar op internet. De leden van de vereniging 

worden per mail verwittigd dat er een nieuwe 

uitgave beschikbaar is. 
 

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 
 

Redactie Wisseltong: 

Willie de Kort 

Gert van Dam 

Martin Lankreijer 
 

Redactie adres: 

e-mail: redactie@mbvdewissel.com 

Of via het bovenstaande correspondentieadres 
 

Contributie 2015 2016 

Leden € 97,00 € 99,00 

Junior leden € 60,00 € 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 2016 

Nummer Verschijnt Inzenden tot 

1 25 februari 4 februari 

2 28 april 7 april 

3 30 juni 9 juni 

4 27 oktober 6 oktober 

5 15 december 24 november 
 

 

Mededelingen 

 

Tja, de donkere dagen voor Kerst. En dat je dan bij de haard 

zou moeten zitten met een lekker glaasje, omdat het veel te 

koud is om naar buiten te gaan. Ja, dat zijn de dagen waar we 

nu aan bezig zijn. Maar het weer heeft anders besloten. Als 

het nog even doorgaat, bloeien op de eerste Kerstdag de 

narcissen in de boom. 

Dat we toch tijd hebben gevonden om jullie lijfblad in elkaar 

te steken, och we zeggen er niets over. Wel iets over het 

feit dat de artikelen eigenlijk een beetje te laat bij de re-

dactie aankomen. Op het moment dat we aan de TONG wil-

den beginnen, hadden we welgeteld 2 artikelen. En die kwa-

men beide van één schrijver. 

Na aandringen hebben we na de datum om te starten dan 

toch nog enkele artikelen binnen gekregen, waarmee we weer 

een goed gevulde TONG konden maken. U heeft nu het resul-

taat voor u staan. Veel leesplezier met de laatste TONG van 

2015. 

 

Zoals wellicht bekend heeft Dolf besloten zijn lidmaatschap 

met onmiddellijke ingang bij de vereniging te beëindigen. 

 

De laatste TONG van 2015, een voldongen feit. Nog net voor 

de Kerst bij jullie in de mailbox, pfww gelukt. 

 

Vanaf deze plek willen we als redactie aan jullie de wensen 

voor gezellige Kerstdagen en een gezonde sprong in het 

nieuwe jaar overbrengen. En samen de hoop uitspreken dat 

we in 2016 weer een paar mooie en goed gevulde Wissel-

TONGen uit mogen brengen. 
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Van de bestuurstafel 

Door Martin Lankreijer 
 

Alweer de laatste tong van 2015, wat vliegt 

de tijd. 

 

Thuis ben ik flink aan het opruimen geslagen, 

Dat wil zeggen in de ingebonden losse jaar-

gangen van hobby bladen. Miniatuurbanen, Na 

Vijven, Hobby Bulletin en VT vrije tijd. Ik 

lees alles nog een vluchtig door, en kom toch 

wel tot conclusie dat echt alles zwaar achter-

haald is, Inzichten veranderd enz. 

Bijvoorbeeld: De schaal verhouding, het enige 

wat constant was de aanduiding op de doos. 

1:87, Ja, ja in de praktijk dus 1:100 of alles 

daartussen. Ik vind een huisje van 1:87() met 

een gewone personen auto voor de garage die 

er echt niet in past! 

 

De aanduiding H0/00 ca 10 % schaal verschil. 

Zelfs nu is er nog een merk dat verkoopt met 

H0/TT of TT/N. Daar krullen mijn tenen van. 

4 x tegen elk aannemelijk bod op het internet 

aan geboden, geen enkele reactie. 

Dus, weg met die "ouwe meuk" (Naar de kring-

loop voor een laatste poging om er wat voor te 

krijgen) 

 

 

 

Alles is nu zo duur hoor je wel eens, "dat is 

echt niet leuk meer" Maar: Een mooie 

Fleischmann BR 65 kostte in 1965 Fl 55, -- 

dat is bij een modaal inkomen van ca Fl 670, 

per maand ca 1/12 van je maand inkomen. 

Een mooie BR 65 018 nu kost ca € 300 dat is 

nu ca 1/7 van een modaal inkomen. Natuurlijk 

is dat meer in vergelijking met 1965, maar 

mag dat ook in 50 jaar? En je hebt een veel 

mooier en vooral beter product. 

Als je het een en ander vergelijkt valt het 

mijn inziens dus allemaal wel mee. 

 

Oké, genoeg gekletst, nu wat meer serieus. 

 

O Ja, als je dit leest weet je inmiddels dat er 

grote veranderingen plaats gaan vinden, wat 

betreft met de baan besturing. De laatste 

club donderdag van 2015 reed er met behulp 

van Louis al een digitale Loc op de baan. Ook 

wordt er hard gewerkt aan de koof boven het 

Duitse station en de banen op het Nederland-

se station zijn weer gesloopt.! Maar schrik 

niet, alleen om het in de toekomst gemakke-

lijker toegankelijk te maken. Dus als we er 

met zijn allen de schouders onder zetten, 

soms letterlijk, kunnen we in november 2016 

weer wat laten zien. 

 

Martin Caboose 
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Chamonix-Mont-Blanc 

Door Jan Berkesteijn 
 

Een deel van onze zomervakantie in 2009 

hebben we doorgebracht in een dorpje wat 

aan Chamonix grensde. Vanaf het balkon van 

de hotelkamer keken we uit op één van de 

gletsjers van de Mont Blanc, een schitterend 

uitzicht wat ieder moment van de dag weer 

een andere sfeer leek op te leveren. Chamo-

nix is zowel in de zomer als de winter volledig 

overladen met toeristen, wat voor ons geen 

aanbeveling is, maar de Mont Blanc maakte 

dat nadeel meer dan goed. 
 

 
 

Omdat de streek zo toeristisch is (en dat al 

erg lang) zijn er veel kabelbanen, maar ook 

twee tandradbanen die je naar 1900 respec-

tievelijk 2300 meter hoogte brengen. Voor 

een treinenliefhebber natuurlijk een must om 

daar mee naar boven te gaan. 
 

 
 

Midden in het plaatsje Chamonix vertrekt de 

trein naar het “Mer de Glace” in Montenvers, 

één van de gletsjers waar je met de trein en 

een kabelbaantje cq een wandeling van een 

half uur tot aan of eigenlijk in de gletsjer 

wordt gebracht. De waardering voor de ijs-

grot mag eenieder zelf bepalen, maar het 

treinritje en de beleving van de gletsjer van 

dichtbij is aan te bevelen.  

 
 

 
 

 
 

Voor het station staat als monument een 

vroeger gebruikte stoomloc tentoongesteld. 

Een mooi plaatje, maar al sinds midden jaren 

vijftig gebruiken ze elektrische tractie. De 

treinen worden hier min of meer naar behoef-

te ingezet in de dienstregeling, dus als er 

meer kaartjes worden verkocht voor een be-
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paalde rit wordt er een extra treinstel inge-

zet. De treinen gaan vervolgens op een tiental 

meter afstand van elkaar naar boven, waarbij 

een groot deel van de rit door dichte bossen 

gaat. Je ziet weinig, maar ervaart daardoor 

wel de steile hellingshoek van het tracé. 

Naarmate je hoger komt is er minder be-

groeiing en dus meer uitzicht. 
 

 
 

Na een bezoekje aan de gletsjersite kan een 

rustpauze op het grote terras tegenover het 

station, bij start/einde van het wandelpad 

naar beneden aanbevolen worden. Ze serveren 

hier heerlijke (Zwitserse) Brucchetta’s. 
 

 
 

Vanuit het dorpje Le Fayet, op een kwartier-

tje rijden van Chamonix, vertrekt een andere 

tandradtrein, de “Tramway du Mont Blanc”. 

Dit treintje brengt je in een uur en een kwar-

tier naar het Adelaarsnest, het Nid d’Aigle op 

een hoogte van 2372 meter. Tijdens de rit 

ben je dan 1788 meter geklommen. In tegen-

stelling tot het treintje wat vanuit Chamonix 

vertrekt naar het “Mer de Glace” lijkt hier de 

gedachte vol-is-vol opgeld te doen, zodat het 

raadzaam is om, zeker bij de vroegste ritten, 

tijdig een kaartje te kopen. Ook moet je, 

eenmaal boven, aan het loket het tijdstip van 

je gewenste terugreis vastleggen, een bijzon-

dere manier van organiseren. Desondanks is 

een ritje met deze trein in mijn ogen absoluut 

de moeite waard. 
 

 
 

 
 

Natuurlijk staat ook hier op het stationsplein 

een oudgediende stoomloc koud ten toon ge-

steld. Het geeft meteen sfeer, zeker omdat 

je hier vlak bij de remise staat en dus ook de 

treinstellen die later op de dag de dienstre-

geling gaan verzorgen kunt bekijken. Vrij snel 

na vertrek uit het dorp, nog tussen de huizen, 

remt de trein even af en wordt de tandradge-

leiding hoorbaar ingeschakeld. Er wordt snel 

hoogte gewonnen en op deze route kan als 

snel genoten worden van prachtige vergezich-

ten. Een aantal tussenstops geven de liefheb-

bers de gelegenheid een deel van de tocht al 

wandelend te doen. 
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Je zit een hele tijd in de trein, maar het uit-

zicht is absoluut de moeite waard. Dan, eigen-

lijk onverwachts, gaat de trein door een tun-

neltje en stopt abrupt. Eindpunt. Het lijkt een 

provisorisch eindpunt, je stapt uit op het 

keienbed waar de rails op ligt, geen perron, 

geen beveiliging, maar een paar meter verder 

ook geen rails meer. Die indruk van het provi-

sorische wordt gekoesterd. Het bouwen aan 

het tracé ging moeizaam, maar ondanks dat 

hadden en hielden de bouwers de droom om 

met deze spoorlijn over de top van de Mont 

Blanc te gaan en aan de Italiaanse zijde weer 

te dalen. Helaas ging de bouw trager en tra-

ger en toen ze eenmaal het laatste tunneltje 

bij Nid d’Aigle hadden doorboord met immens 

veel moeite zagen ze in dat verder gaan geen 

haalbare kaart was. De centen waren op. Ge-

desillusioneerd lieten ze alles liggen zoals het 

lag en werd uiteindelijk toch iedere meter van 

het traject gebruikt. 
 

 
 

Opmerkelijk bij dit soort gelegenheden vind 

ik het verschijnsel dat een volgestouwd trein-

stel op de eindbestemming leeg loopt en je 

het eerste pad in een rijtje achter elkaar aan 

loopt. Na de eerste bocht verspreid iedereen 

zich en na een minuut of tien is de landelijke 

rust weergekeerd, is er een concentratie van 

mensen bij het horecaterras, maar verder is 

het rustig, zoekt iedereen zijn eigen weg. Het 

heeft wat, zeker als de top eerder in de wol-

ken verborgen bleef en je ineens ziet dat de 

bewolking zakt, de zon gaat schijnen en je 

kunt genieten van de natuur. 
 

 
 

Op de site: 

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/pre

sentation-des-sites/tramway-du-mont-blanc 

kun je wat meer zien over dit onderwerp. 

Onder andere de ritprijs (36 euro pp retour). 

Kostbaar, maar in mijn ogen absoluut de moei-

te waard. 
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OpenDag 2015 – rapportage 

Door Adri Ruitenberg 
 

De open dag op 1 november jongstleden 

bracht wat minder bezoekers dan vorige ja-

ren, vermoedelijk was het mooie weer die dag 

van invloed, ondanks dat er meer aandacht in 

de media was gebracht. Het voordeel was wel 

dat de bezoekers over het algemeen beter 

konden worden geïnformeerd wat als prettig 

werd ervaren, ook door de clubleden. 
 

 
 

Bij binnenkomst kreeg men informatie en 

twee consumptiebonnen voor een kop koffie 

of thee. 
 

 
 

De gang ingelopen zag je de goed gevulde 

vitrine met modellen van clubleden. 

 

Verderop bij Sporend Oss was goed te zien 

welke panden er aan de Spoorlaan bijgekomen 

waren, de dinsdaggroep heeft er hard aan 

gewerkt om weer tot een goed resultaat te 

komen. 
 

 
 

In de computerruimte liet Tino zien hoeveel 

soldeerwerk aan de clubbaan nodig is, nauw-

keurig werk waarbij veel geduld nodig is. 

Bij de clubbaan aangekomen liet Gert zien hoe 

je mooie Amsterdamse gebouwen kunt maken, 

hij gaat als een speer! 
 

 
 

Dichtbij Gert liet Ashwin zien hoe je met 

high-tech besturing de FCS auto’s kunt laten 

rijden, langzaam optrekken en afremmen, ook 

verlichting, richtingaanwijzers en remlichten, 

en dat alles op HO schaal, bestuurd door Kop-

loper. 
 

 
 

Het gehele traject was op een monitor te 

volgen hetgeen natuurlijk veel bekijks had. 
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Verderop hield Louis de treinenloop nauwkeu-

rig in de gaten, het verliep allemaal feilloos. 

Mooi om te zien hoe de lange treinen hun weg 

vervolgden. 
 

 
 

Bij het Duitse emplacement werd er door 

Sjaak aan het stationsgebouw gewerkt, hij 

gaf daarbij uitleg hoe en met welke materia-

len er wordt gebouwd. De contouren zijn al 

goed zichtbaar. 
 

 
 

 
 

Op de bergbaan kun je zien hoe met gips het 

landschap vormgegeven kan worden, een mooi 

voorbeeld is de kerk in aanbouw van Jan. 
 

 
 

 
 

In de zitruimte gekomen waren de beide 

Marken actief, de één met het bemannen van 

de verkoopstand en de ander met de be-

sturing van de treinen in de kast. Aan de bar 

was het een en al gezelligheid en werd er vol-

op koffie of thee geschonken, natuurlijk wa-

ren de dames van de catering weer aanwezig 

om de inwendige mens goed te verzorgen. 
 



Wisseltong december ‘15 pagina 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

In de Maragruimte aangekomen viel op dat 

Martin z’n mooie bosbaan verder had uitge-

bouwd, er was weer van alles te zien. 
 

 
 

 
 

Daarnaast trok de Lego-baan van Clem vooral 

aandacht van de jeugdige kijkers met veel 

speelmogelijkheden, alleen Clem hield duide-

lijk de regie in handen, wat ook wel nodig was. 

In de hoek had Jan zijn prachtige diorama 

uitgestald met als thema zijn oude woonomge-

ving, er was veel te zien op 1 vierkante meter 

met een mooie vijver met lely’s en een aardige 

kapel met een glas-in-lood raam. Ook stond er 

een DE 1 te ronken, heel realistisch allemaal. 
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Naast Jan Berkensteijn gaf Jan Nooijen we-

derom een demonstratie van karton-bouw met 

deze keer als thema hoogbouw in Rotterdam. 

Ronald sloot de rij met zijn Hückepack diora-

ma, die al in een vergevorderd (bouw) stadium 

was, hier kon je zien wat er met N-spoor al-

lemaal mogelijk is. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Na afloop van een heel gezellige dag was er 

nog het samenzijn in de zitruimte onder het 

genot van een drankje. We kunnen mijns in-

ziens terugzien op een geslaagde dag, met, 

mede namens het bestuur, dank aan de dames 

van de catering, de barmedewerkers en de 

anderen voor hun inzet! 
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OC reports 

Door Ashwin Zondag 
 

Op 26 november jongstleden hadden we een 

ingelaste vergadering over de voortgang van 

de baan, en niet te min de problemen die de 

huidige baan met zijn ontwerp had. 

Aller eerste willen wij als OC commissie ie-

dereen bedanken die hierbij aanwezig was. 
 

We konden als OC zien, dat de leden nog 

steeds betrokken zijn bij de bouw van de 

clubbaan en we waren blij dat iedereen zijn 

zegje deed. Of het nu positief- of negatief-

commentaar was maakte die avond geheel niet 

uit. En dat is iets waar deze avond voor stond. 
 

In het verleden zijn beslissingen genomen 

welke als ze vandaag de dag genomen zouden 

zijn, wellicht heel anders uit zouden hebben 

gepakt. Daarom was ons motto als OC eigen-

lijk het verleden is het verleden, deze kunnen 

we niet veranderen. Wel kunnen we nu de 

juiste weg in slaan om de toekomst te veran-

deren. 
 

Dit gaan we dus vanaf nu doen. Wij, als OC, 

proberen de dingen beter op papier vast te 

leggen, en beter naar de leden toe te commu-

niceren, daarop vragen wij wel van de leden, 

niet op stap en sprong met dingen te beginnen 

die in je gedachte opkomen, maar om dit 

eerst ook goed richting de OC te communice-

ren. Daarmee kunnen we samen de toekomst 

buigen. 
 

Tijdens diverse OC vergaderingen is eigenlijk 

het NS kopstation als groot kopstation naar 

voren gekomen. Vooral de bereikbaarheid van 

scenery, sporen en onder andere elektronica 

is met het huidige ontwerp slecht tot zelfs 

niet bereikbaar. Dit zou, als we doorgingen 

zoals we nu bouwden, een probleem van onge-

kend grote omvang gaan worden. Daarom heb-

ben we de leden gevraagd om mee te denken 

in de oplossing van het probleem. 

2 leden hebben hierop al een mogelijk idee 

aangedragen om de bereikbaarheid te verbe-

teren, onze dank hiervoor. Mocht u nog een 

idee hebben, leg dit dan als nog voor richting 

de OC en wij zullen hier zeker naar gaan kij-

ken, en zullen met ieder idee zeer blij zijn. In 

de toekomst willen we vaker alle leden bena-

deren om mee te denken aan oplossingen voor 

de baan. 
 

De bereikbaarheid verbeteren van het NS 

kopstation staat hoog in het vaandel, en daar-

om is donderdag 17 december al begonnen 

met het verwijderen van het digitale car sys-

teem, dit was al voorbereid op het makkelijk 

verwijderen. En zijn de huidige stationsbak-

ken ook uitgenomen. De huidige onderbouw is 

nu weer zichtbaar, en zal drastisch aangepast 

moeten gaan worden. 1 lus van het havenspoor 

ligt zeer in de weg zoals deze nu ligt, en zal 

worden ingekort en richting de hoek links 

achter in de ruimte worden gebracht. 
 

Nu Rob van de Heuvel bij onze overleggen is 

betrokken, hebben we een directe verbin-

dingslijn met de huidige NS groep. En hier-

mee hebben we een grote stap geslagen. Zoals 

jullie tijdens de vergadering hebben kunnen 

aanhoren, heeft Rob het gehele railplan met 

bijbehorende rijwegen uitgewerkt en aange-

dragen richting het OC.  
 

Hiermee kunnen de heren van de elektronica 

onder andere aan de gang aan de benodigde 

schakeling om alle rijwegen te kunnen gaan 

bedienen. 
 

Nu we het toch over de heren van de elektro-

nica hebben , wellicht was dit de grote veras-

sing van de avond. We gaan over op DCC rij-

den. Dit houdt voor ons veel ombouw werk in 

aan de locs, maar dit zijn verschillende club 

leden wel vertrouwd. Het houdt ook in, dat we 

wellicht afscheid moeten gaan nemen van en-

kele locs die niet makkelijk of geheel niet om 

te bouwen zijn. Het zij zo. 

Wat het ook betekend voor ons als club, is 

dat we zoals we het nu inzien grotere slagen 

kunnen gaan slaan met de elektronica. Er zal 
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nog steeds veelvuldig dingen uitgetest moeten 

worden op onze clubbaan. Maar niet alles 

hoeft meer in huis ontwikkeld te worden, iets 

wat ons grote tijdwinst zal gaan opleveren. 
 

Ook is naar voren gebracht dat we willen gaan 

werken met het programma ROCrail. Dit zal 

nog de nodige uitdagingen naar voren brengen. 

Maar samen met hulp van eventueel het kop-

loper baantje, en een mogelijke uitstap naar 

een modelbouw vereniging in Venlo welke dit 

programma al gebruiken. zal dit zeker moeten 

gaan lukken. 
 

Als laatst ben ik aan het woord geweest om-

trent gebouw verlichting, zoals jullie dankzij 

de vergadering te weten gekomen zijn, heb-

ben we gekozen voor een digitaal led systeem, 

waarmee we alle mogelijke bedenkelijke sce-

nario’s kunnen gaan maken. Dit systeem wordt 

de standaard voor alle gebouwen op de club-

baan, en ook de bijbehorende punten waarmee 

met de bouw van een gebouw rekening zal 

moeten worden gehouden. 

 

 

Onderhoud aan de Rail 

Loop je door een winkel, 

zie je ineens een soort 

gereedschap waarvan ze 

aangeven dat het voor 

onze hobby gebruikt kan 

worden ??? 

 

Zouden ze dat nu serieus 

zo bedoelen?? 

 

Zodra ik klaar ben met het ontwerp voor dit 

systeem, zal er ook een soort gelijk systeem 

voor de straat lantaarns bedacht gaan wor-

den. Zodat we bijvoorbeeld geheel makkelijk 

het opstarten van een natrium lamp kunnen 

simuleren, welke met opstarten eerst rood 

gloeit alvorens deze een warme gele gloed 

heeft. 
 

Wij houden jullie op de hoogte omtrent de 

vorderingen. 
 

Groeten,  

Ashwin Zondag namens de OC commissie 
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Verkeersborden 

Door Jan Berkensteijn 
 

In 2007 kwamen we het bijgevoegde 

verkeersbord tegen op een plein in 

Helsingor. Even later kwam  de "Tog" 

inderdaad langs. Of dat blauwe plaatje 

met die L wat te maken zou hebben 

met het verkeersbord.......? 
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Het bouwen van een Basculebrug. 

Door Gert van Dam 
 

Bij het maken van een Nederlandse modelbaan 

voor treinen naar voorbeeld van o.a. Amster-

dam, Delft, Leiden, Oss etc. hoort zeker wa-

ter thuis, ik heb daar dan ook rekening mee 

gehouden. Verschillende grachten met rond-

vaartboten waar ik verlichting met SMD leds 

in heb gemaakt zijn op mijn baan te vinden. 

Het water kan ik pas gaan maken als ik alle 

grachten heb gemaakt. Ik ben nog op zoek 

naar de juiste kleur water. Regelmatig op 

internet aan het zoeken naar de juiste kleur. 

Bij grachten horen ook bruggen en in mijn 

situatie een bewegende brug een z.g. bascule-

brug. Er zijn verschillende soorten bascule-

bruggen en de meest in het oog springende is 

er één uit Frankrijk, n.l. uit Séte. 
 

 
 

Bij dit type bruggen zit het bewegingsmecha-

nisme voornamelijk bovengronds, de brug die 

ik aan het bouwen ben daar zit alles onder de 

grond. 
 

 

Dan komt het volgende al gauw aan de orde 

hoe wordt zoiets nu aangedreven?  Dat ge-

beurd met een z.g. Panamawiel, dat is een 

 
groot tandwiel waar een derde van de tanden 

niet meer aanwezig zijn want daar komt een 

trek/duwstang te zitten als de brug geopend 

wordt, dat grote tandwiel wordt aangedreven 

door een klein tandwiel die weer aangedreven 

wordt door een elektromotor. Die motor 

hoeft eigenlijk niet erg groot te zijn want als 

de brug in evenwicht is dan gaat het openen 

zeer gemakkelijk. 
 

 
 

Dit principe wordt ook gebruikt voor sluisdeu-

ren maar dan in verticale stand.  

Ik mijn jeugd woonde ik in Amsterdam  bijna 

aan de Kostverlorenvaart tussen 2 bascule-

bruggen in te weten de Wiegbrug en de 

Kinkerbrug en als ik naar een tante van me 

ging kwam ik over een andere brug die van de 

Overtoom, deze 3 bruggen heb ik dan ook als 

voorbeeld gebruikt om in schaal 1:87 na te 

maken. 

De volgende stap die ik maakte was het maken 

van een tekening maar waar en hoe begin je? 

Het formaat bepalen mede m.b.v. van foto’s 

en filmpjes, maten opnemen van de baan waar 
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en hoe kan ik het inpassen en ik moet het 

kunnen maken aan mijn werktafel, als het hele 

gebeuren klaar is en het werkt maar wat als 

er iets niet goed gaat? Het moet handzaam en 

demontabel blijven om er altijd bij te kunnen. 

Dus ben ik gaan inventariseren wat moet de 

bouw volgorde zijn en die heb ik kunnen vast-

stellen. Toen een plank genomen te groot na-

tuurlijk maar liever teveel dan te weinig zo 

min mogelijk lijmen tot ik zeker wist en dan 

pas lijmen. Daar heb ik een proefopstelling op 

gemaakt om uit vinden welke maten / verhou-

dingen ik moest gaan gebruiken en een filmpje 

gemaakt en maar goed ook want in de verdere 

bouw heb ik wat probleempjes gehad dat ik 

met deze video heb kunnen oplossen. Lang-

zaam maar zeker ben ik tot een resultaat 

gekomen dat ik een bewegende brug heb ge-

creëerd met vallen en opstaan. 

 
Ik bouw op een manier dat ik naderhand er in 

kan veranderen. Eigenlijk altijd teveel dat is 

vaak wat  makkelijker en wat een ijzeren wet 

is: proefstukjes maken. Als je geen proef-

stukjes maakt dan wordt het heel erg moeilijk 

om een goed resultaat te krijgen. Maten zijn 

zeer belangrijk maar wat nog belangrijker is 

zijn de verhoudingen, de maten kunnen in orde 

zijn maar dan hoeft de verhouding nog niet te 

kloppen en daarom moet je bijna altijd con-

cessies doen. Tijdens het bouwen heb ik ge-

bruik gemaakt van styreen met een dikte van 

1,5 en 2mm, 4mm MDF en 12mm berken multi-

plex. Toen diende de vraag zich aan hoe ga ik 

die brug aandrijven? Met behulp van een erg 

klein motortje één die al bij 0,5V gaat draai-

en. Compleet met een tandwiel kastje en er 

zit ook nog een V-snaartje op 

 
 

 
Op 2V draait hij de juiste snelheid. Alle pro-

blemen die ik tegen kwam heb ik kunnen op-

lossen zoals hoe lang moet de trek/duwstang 

worden? De lengte hiervan is nogal bepalend 

voor een goede werking en ik ben hier dan ook 

behoorlijk lang mee bezig geweest. 

Toen weer test draaien en ik vond de brug 

nogal stotterend bewegen en dat bleek na 

lang zoeken speling op verschillende assen te 

zijn, want als de beweging op de korte arm 

weinig is dan wordt die beweging een paar 

keer versterkt op de lange arm een onregel-
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matig snelheid en dat is niet om aan te zien. 

(zie tekening). Om er zeker van te zijn dat dit 

effect er niet meer is, heb ik een filmpje 

ervan gemaakt en het is nu acceptabel. Met 

het maken van een filmpje kun je van erg 

dichtbij “kijken” en als er iets mis is dan zie 

je wat er gebeurd, dit principe heeft me al 

heel wat voordelen opgeleverd. 

De bedoeling is dat er een Amsterdamse tram 

over de brug gaat rijden, dus moest ik ook 

rails bevestigen wat een zeer nauwkeurige 

klus was. Als dit ook maar iets afwijkt dan 

heb je een tram die gaat huppelen als hij op 

de brug komt. Dan het inpassen op de model-

baan: 

 
 

 
 

 
de gracht eruit gezaagd en het hele gebeuren 

geplaatst en er dan achter komen dat als de 

brug naar beneden is er teveel speling op zit 

1,5mm te hoog en daar rijdt geen tram dan 

over. Eén van de oorzaken was het MDF van 

4mm waar teveel beweging in zat. Dit heb ik 

opgelost door de ondergrond, de basis te ver-

stevigen. En als je nu denkt nu is die verkeer-

de hoogte eruit?  Neeee, nog te hoog. Dit 

bleek ook te komen van de constructie die ik 

heb gebruikt die heb ik aangepast en nu is het 

wel oké. 
 

 
 

Het eerst volgende wat gemaakt moest wor-

den is het brugwachtershuisje en hoe moet 

dat eruit gaan zien? Bouwen van een foto van 

vroeger? Of me laten inspireren door vroe-

ger? Het zelf verzinnen vind ik erg fijn om te 

doen, ik houd wel de werkelijke maten aan 

anders gaan de verhoudingen de verkeerde 

kant op. Ik denk dat het me gelukt is. En nu 

er toch beweging op mijn baan komt: de 2 

slagbomen die gaan ook bediend worden door 

een zelfde soort motortje. Het huisje ge-

bouwd met interieur mét de brugwachter die 

achter zijn bedieningspaneel staat waar 2 

flatscreens zijn + 2 rode en 2 groene lampjes 

(SMD led).  De bedoeling is: de brug omlaag, 

dan branden er aan de zijkant van de brug 

(linker- en rechterzijde) rode lampen, en 

groene lampen voor de slagbomen dit wisselt 
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om als de brug omhoog gaat. Doorvaart groen, 

slagbomen omlaag en op rood. Dit is te zien in 

het brugwachters huisje. 

 
 

 
 

De brug gaat handmatig bediend worden 

d.m.v. drukknoppen en tuimel schakelaars. Er 

is uiteraard diverse elektronica voor te ver-

zinnen om dit te automatiseren, maar ik doe 

dit zo vanwege het speelelement. 

De voedingsspanning komt van een printje met 

een regelbare spanning (LM317) die gebruikt 

gaat worden om de brug omhoog/omlaag te 

laten gaan en om de slagbomen te openen. 

De verlichting gaat op 5V branden en die 

wordt geschakeld via een relais. 

 

 
 

 
 

Het brugwachtershuisje staat nu voor de 3e 

keer in de verf, nog voegen en plaatsen, de 

omgeving maken: wegdek aanbrengen, gracht-

muren maken, water maken met alle accessoi-

res de brug helemaal afschilderen en zijn 

omgeving. 

Voorlopig ben ik nog wel effe bezig met af-

werken maar als dit project klaar is dan zal ik 

dat met foto’s in De Wisseltong weer laten 

zien. 
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