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Mededelingen
Tja, en dan zit je daar op je zolderkamertje, klaar om met
de Wisseltong te beginnen. Om al die verhalen eens goed
door te lezen en vervolgens in jullie clubblad te plaatsen. Al
die foto’s die beoordeeld moeten worden, of ze geschikt zijn
voor plaatsing.
Wanneer ik daar zat? Nou, op 26 februari. Om 20:00 uur
startte ik de PC op, maar om 21:00 uur kon ik al met iets
anders beginnen. We hadden op dat moment maar één artikel
ontvangen.
Nu zijn we bijna 3 weken verder en komen de artikelen druppelsgewijs binnen. Na het lezen van die nieuwe artikelen ben
ik begonnen om ze een mooi plaatsje in het blad te geven.
Dat heeft als gevolg dat jullie Wisseltong, jullie Clubblad, nu
pas verschijnt.
Veel leesplezier met de eerste uitgave van 2016.
Hopelijk is dit een seintje om toch eens in de pen te klimmen, of om over het toetsenbord te rammelen. En dat verhaaltje dat al een tijdje in je hoofd rondspookt, een verhaaltje waarvan je het idee hebt dat het in jullie Wisseltong
past, nu toch eens op te schrijven of in te kloppen. We zijn
benieuwd naar jullie inbreng voor de 2e Wisseltong van 2016.
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Van de bestuurstafel

Door Martin Lankreijer
Beste lezers,
Dit is dan eindelijk de eerste Tong van 2016.
Deze keer helaas wat later dan afgesproken,
mede door dat de kopij wat later aan geleverd
werd.
De Jaar vergadering is inmiddels al weer achter de rug. Nieuw is hier een jonge aanwas in
het bestuur. Wij heten Ashwin Zondag van
harte welkom en zien zijn inbreng met vertrouwen tegemoet.
De regelmatige bezoekers van de clubavonden
zullen inmiddels de verandering wel zien.
En dan bedoel ik ook de vorderingen aan de
berg. De lange achterwand is inmiddels door
Jens helemaal van luchtblauw voorzien, nu
alleen de wolkjes nog, maar ook daar hebben
wij een specialist voor in huis.

Het NS gedeelte wordt aangepast in verband
met de betere bereikbaarheid in geval van
reparaties. Je zal zien, er wordt best wel
gewerkt.
Ja, en dan Ontrax, buiten dat deze tentoonstelling een topper is binnen Europa, kan ik
dat zeker van onze leden zeggen. Naar mijn
mening zijn verre weg de meeste wel geweest.
Er werd door een van onze leden dan ook een
interessante opmerking geplaatst voor volgend jaar.
De vraag is dan wel of we iedereen op dezelfde dag bereid kunnen krijgen, en ze dan ook
vroeg op willen. Wordt vervolgd.
Inmiddels is ook de 2e clubavond langzaam op
gang gekomen, maar het is nog wel even wennen.
Zo dit is het weer voorlopig en veel lees plezier.
Martin Caboose
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Duitse baan

Door Jos van Pinxteren
Het Duitse station voor op de clubbaan in
voorbereiding. De gevels zijn reeds bezand en
de verlichting is klaar.
Het gehele gebouw bestaat uit drie delen en
worden met een dak overstek van hout afgewerkt. Op het grootste gebouw komt nog een
dakkapel.
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Nu zijn we bezig met de juiste kleuren te
kiezen voor het kozijn, raam en deurwerk en
de kleur van de gevels die bezand zijn.

Ontraxs!

Door Gert van Dam
Vrijdag 11 maart 2016 was het weer zo ver:
OnTraxs! in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Deze tentoonstelling van modelbanen is de
eredivisie van modelbouw, ik ga hier dan ook
graag naar toe om inspiratie op te doen. Maar
dit keer was het doel tweeledig: ik heb sinds
kort een nieuw fototoestel en die moest dus
uitgeprobeerd worden.
Er waren zoals zo vaak van diverse landen
modelbanen ik wil me beperken tot een paar
landen want het is ondoenlijk om alles de revue te laten passeren.

Foto 1 La Rose Harbour. Ik kon er niet achter
komen Frans of Belgisch maar wel erg mooi
vol met details, tijdstip rond 1920 schat ik.

Foto 2 Beautiful South Africa. Dit diorama
ademde de typisch Afrikaanse sfeer uit, diverse soorten dieren zoals giraffen en zebra’s die aan het drinken waren, neushoorns
en een deel van de wateroversteek die jaarlijks veel slachtoffers maakt. Diverse soorten
treinen reden door dit landschap.
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Dan foto 3 en 4 Een typische Engelse baan:
The Worlds End een erg mooie baan vol met
details maar zoals iemand opmerkte: er ligt
helemaal geen rotzooi op de straat en dat
schijnt toch het geval te zijn in Engeland.

Foto 5 en 6 één van mijn favorieten een Belgische module: Bouilliere naar voorbeeld van de
werkelijkheid maar de maker heeft de gebouwen iets ingekort en het railbeeld iets
gewijzigd, dit om er een module van te kunnen
maken.

Foto 7 Een Zweeds tafereel gemaakt door
een echtpaar. Het rijdend materieel is van
Heljan wat de maker van de module verouderd
heeft en het ziet er erg levensecht uit.

Dan foto 8 t/m 13. Dit is voor mij de mooiste
baan die ik deze dag gezien heb. La Gare de
Primary wat een mooie baan eenvoudig, sfeerWisseltong februari ‘16 pagina 6

vol, goed opgezet. De bomen van de overweg
tot in detail en alles beweegt hieraan om een
minderwaardigheidscomplex van te krijgen…..In de NS groep zijn we hier mee bezig
om dat ook te maken maar het is geen doen
eigenlijk.

Foto 14 Klutz een Nederlandse module die me
ook erg aansprak.

Foto 15 en 17 Een Amerikaanse baan dit soort
locs daar beleef ik altijd veel plezier aan vanwege de grootte. Deze loc had best veel wagons achter zich zoveel dat hij doorsloeg en
niet weg kon komen daarom hadden de makers
er een loc achter gezet die hem opduwde en
dat ging jammer genoeg niet altijd goed.

Foto 18 Ook een Amerikaanse module barstens vol met van alles en nog wat iets over de
top maar ook een genoegen om naar te kijken.
1 ding viel mij op dat er buiten de treinen in
de scenery niet veel beweging was, ik heb er
naar lopen zoeken maar eigenlijk niets gezien
alles was statisch dit vind ik geen minpunt
maar ik miste het gewoon. Het was een fijne
dag die voor mij omgevlogen is, ik heb veel
foto’s gemaakt en veel inspiratie opgedaan.
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De RET in de jaren 60

Door Louis Holleman
Nou ik toch al “afgegleden” ben van treintjes
naar ander OV, kan ik ook nog wel iets vertellen over het OV in Rotterdam – wel over de
periode dat ik daar gebruik van maakte. In
augustus/september 1965 verkaste ik nl. van
de HBS die ik in Rijswijk had gedaan naar de
opleiding voor Radio-officier die ik bij de
school van Radio Holland in Rotterdam ging
doen, drie jaar lang.
Ik woonde toen nog aan de Nassaukade in
Rijswijk (de reeds eerder genoemde wijk
Leeuwendaal) en het lag voor de hand dat ik
met de trein van daar naar Rotterdam zou
reizen en met het lokale OV de rest zou doen.
Station Rijswijk was dacht ik al gebouwd maar
lag mijlen van mijn ouderlijk huis dus lag het
voor de hand met de inmiddels bekende lijn
37 naar Delft te tuffen en daar de trein naar
Rotterdam CS te nemen. Aldaar kon je met
lijn 50 of 52 van de RET naar Zuidplein, alwaar je met lijn 49 via Charlois (dat heet op
zijn Rotjeknors dus Sjaarloos) op de Sluisjesdijk kon komen, waar ook al de RH-school
zat. De metro was toen nog in aanleg (en in
Amsterdam lagen ze toen nog te slapen, zoals
gewoonlijk).
Het reisje naar Delft ging toen nog van halte
Hoornbrug tot het station in Delft, inmiddels
waren dat de PCC cars geworden.
In Rotterdam liep lijn 50 van CS naar Zuidplein, via het centrum en de Maastunnel. Uitgang stad en dat waren doorgaans nog ouwe
Crossleys of Saurers, die kriskras door het
centrum hotsten en botsten, want dat was
toen grotendeels nog bestraat met kinderkoppies. Als je op de achterbank zat had je na
de rit zo ongeveer alles wel door elkaar geschud èn een houten kont en met wat pech
een paar builen op je kop. Bovendien liep de
route zo ongeveer elke dag iets anders in
verband met die metro-aanleg.
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Die Saurers waren volgens mij Zwitsers fabricaat; Saurer maakt nog steeds vrachtauto’s meen ik. Maar je werd wel “sauer” van die
dingen, als je er lang inzat.
Het was simpeler om met lijn 52 in een heel
korte route door de tunnel naar het Zuidplein
te reizen, ook al omdat lijn 52 gereden werd
door de nieuwe universeel bussen die zowel in
Amsterdam, Utrecht en Den Haag ook ingevoerd waren. Dat waren lucht geveerde dingen
met de motor achterin onder de vloer, uitgerust met tweetraps automaten en die reden
heel wat fijner, zelfs op de achterbank. Alleen, lijn 52 stopte voor uitgang Blijdorp, net
de andere kant dus.
We kwamen er al rap achter dat ongeveer op
de tijd dat wij aankwamen, er bussen uit de
spits werden gehaald die dan regelrecht naar
de garage op de Sluisjesdijk reden, vlak bij
de school dus. Dat scheelde een hoop tijd en
een overstap. De meeste chauffeurs namen
ons wel mee, maar er waren er ook die dan
stoïcijns naar het bord boven hun hoofd wezen (Garagedienst) en het vertikten ons in te
laden. Aan de andere kant waren er ook die
ons zelfs bij de Eekhoutstraat wilden afzetten en dan de paar honderd meter terugreden
naar de garage.
Zo ook ’s middags: om kwart over vier ging de
school uit en ook daar ontdekten we dat dan
lijn 52 weer aangevuld werd vanuit de garage
met spitsbussen. Dat scheelde een heleboel
tijd met het reguliere vervoer en helaas waren ook daar er chauffeurs die het vertikten
je bij de garagehalte op te pikken. De meesten namen je wel mee, reden een korte route
naar de tunnel en met wat mazzel kon je één
of twee treinen eerder op CS pakken. Die
tunnel was meestal al een stuk filerijden, toen
al.
Na verloop van tijd – 1968 - ging de metro
rijden. Toen werd het weer metro en lijn 49
rijden, want lijn 52 werd tegelijkertijd uitgedund of opgedoekt.

De metro reed elke 3 minuten, dat had lijn 52
in de spits ook gedaan, maar lijn 49 reed maar
eens per half uur.
Goddank had een klasgenoot uit Den Haag
inmiddels een oude Skoda van zijn pa gekregen en die wilde à raison van het NS maandabonnement je wel thuis op komen halen en
ook terug afleveren. Met drie aldus betalende
passagiers reed ie zo ongeveer gratis en wij
hadden het RET abonnement niet meer nodig.
Daar zijn nog wel wat verhalen over te vertellen maar die vallen echt buiten het bestek van
een treinenclub.
Wat ik nog wel weet, is dat we in het eerste
jaar dus met een stel klasgenoten in de trein
naar Den Haag en verder zaten; een paar jongens moesten naar Leiden. Ik stapte doorgaans in Delft uit. In die tijd waren de automatisch sluitende deuren er nog niet in het
oude materieel (alleen de TT treinen hadden
dat) en het gebeurde een keer dat 3 schoolmaten me in Delft weerhielden uit de trein te
stappen. Zo van “haha, nou moet je mee tot
Den Haag”. De trein trok weer op en ik werd
weer losgelaten. Nou, met tas en al naar de
deuropening, ff wachten op die perrronoverkappingssteun en dan toch maar, ik denk dat
de trein al een flink vaartje had. Op het perron schrokken mensen zich een hoedje, maar
ach, je bent jong en…. het ging allemaal goed.
Een andere: we zitten in Rotterdam CS met
een TT te wachten op vertrek. Die stond daar
al even en een paar rotjochies van 10-12 jaar
waren continue met die automatische deuren
aan het spelen. Open, dicht, open, dicht. De
trein in en de trein uit. Wij zaten op het balkon en we wisten allang dat de dicht-knop
voorrang had boven de open-knop.
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Dus op een gegeven moment staan er twee
jochies buiten, ik druk op de dicht-knop, de
deuren gaan dicht en die jochies natuurlijk op
de open-knop douwen zonder resultaat, want
ik hield die dicht-knop ingedrukt. Zo ongeveer
op hetzelfde moment draait de conducteur
zijn sleutel om, waarmee alle deuren dicht
gaan en de jochies kregen de deur dus niet
meer open. Schooltassen in de trein, zij op
het perron.
Ik heb zelden zulke beteuterde koppies gezien toen de trein wegreed ☺
Nog ééntje: in die tijd had je nog “Tussen de
rails”, een NS uitgave die gratis in de trein
werd verspreid. Ongeveer A-4 formaat en her
en der in zo’n blad zat een kartonnen blad met
4 voor-geperforeerde “antwoordkaarten”, die
je eruit kon scheuren om nadere informatie
over weet ik veel wat te vragen. In 1 nummer
van Tussen de rails zaten wel 10 of 15 van die
kaartbladen. Wat we wel deden op CS terwijl
we wachtten op vertrek, was een hele stapel
van die Tussen de rails verzamelen, alle kaarten er uit scheuren en dan bij een spoorwegovergang ging er een heel pak kaarten naar
buiten. Je had van die overgangen waar hordes mensen stonden te wachten, dat wist je
en daar liet je het dan kaarten regenen… nou
ja, die kaarten werden tenminste nog ergens
voor gebruikt, toch?

Ach jee, zit opa weer op zijn praatstoel?

Buiten dienst

Door Adri Ruitenberg
Beste allemaal,
Op de ledenvergadering heb ik afscheid
genomen van de functie als algemeen
bestuurslid. Met veel plezier heb ik de
afgelopen vier jaar dit werk mogen doen,
echter heb ik door veranderingen in mijn
leven met moeite dit besluit genomen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het
mogelijk maken van het bovenstaande en ook
het dankwoord van de voorzitter heeft me
geraakt.
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De prachtige bloemen hebben thuis een mooi
plekje gekregen.
Met Ashwin in mijn plaats is er een
iniatiefnemend
en
stimulerende
man
aangetreden die zijn sporen nu al heeft
verdiend. Ik hoop dat hij met veel plezier zijn
werk als bestuurslid kan uitvoeren en wil hem
hiermee veel succes wensen.

Adri Ruitenberg,
Algemeen bestuurslid b.d.

Frans bedankt Adri voor de tijd dat
hij in het bestuur heeft gezeten.
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OC reports

Door Ashwin Zondag
Er is alweer heel wat gebeurt op de clubbaan
sinds onze laatste artikel in de Wisseltong.
Zoals jullie alle al hebben kunnen zien op de
clubbaan is er aan de zijde van het NS kopstation heel wat gesloopt. Dit om de onderconstructie straks opnieuw te kunnen bouwen
voor de nieuwe uitneembare bak waarop heel
het stations emplacement gebouwd zal gaan
worden. Graag willen wij als OC commissie aan
alle leden vragen, om de waterpas te gebruiken tijdens het bouwen van de constructies
van de clubbaan.
Op het NS gedeelte zijn diverse constructies
aangetroffen die nog net niet zo scheef als
de toren van Pisa stonden. Als we nu tijdens
nieuw te bouwen constructies de waterpas
goed hanteren, dan kunnen we straks ook vanaf die constructies op een makkelijke manier
haaks en waterpas verder bouwen aan de rest.
En dus zonder dat we de bekende plankje op
plankje methode hoeven te gebruiken om iets
weer recht te krijgen.
Het houtwerk voor het stations emplacement
wordt op korte termijn geleverd door Kees
Kocken, waarvoor onze dank. Zodra we deze
bak in ons bezit hebben in de clubruimte,
kunnen we verder gaan meten om de onder
constructie op de juiste hoogte te bouwen.
Om dit te doen, zijn we ook druk doende om
lijnen uit te zetten richting leveranciers en
gebruikers van het product Delrin, dit wordt
veelal in de machinebouw gebruikt voor geleidende delen.
Als OC hebben we ook besloten om langs de
wand van de gehele clubbaan 3cm ruimte aan
te houden, alvorens we beginnen aan echt
landschapsbouw. Op deze strook van 3cm zou
dan in de toekomst eventuele led verlichting
kunnen komen te liggen.
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Ook willen we ervoor zorgen dat het landschap niet op een haakse manier op de muren
gaat aansluiten, deze willen we in een aflopende lijn richting de muur brengen voor extra diepte werking in de baan, dit in samenspel met de toekomstige verlichting. Dit is
ook al zo besproken richting de diverse bouwgroepen.
Afstand vanaf muur tot landschap 3cm
en minimaal 3cm diep tbv verlichting
Landschap laten weglopen richting muur
voor diepte werking

Ook gaan de werkzaamheden aan de bergconstructie en de vakwerkbrug bij de spiraal in
een lekker tempo door. Jan Berkenstein is
reeds bezig om de delen van de berg op een
hele nette manier te voorzien van begroeiing.
Verder gaat er begonnen worden aan het
blauw schilderen van de muren van de clubruimte. Nu kunnen we alle muren nog goed
bereiken, zodat we hier later de wolken partijen op kunnen gaan aanbrengen. Deze werkzaamheden starten op korte termijn.
We zijn ook aan het nadenken over de koofconstructie boven de berg op de spiraal. Ook
hier kunnen we op dit moment enig sinds nog
goed bij het plafond, hetzij met enige spieroefeningen. Daarom zullen we dit eerder moeten gaan oppakken voordat we de koof constructie gaan oppakken bij het NS gedeelte,
op deze manier lopen we het NS team ook nog
niet in de weg zodra hun daar met de stationsbak aan de gang zijn.
Als laatst worden er enkele test gedaan met
de reedcontacten van het MCC car system.
De huidige reedcontacten die we gebruiken
zijn uiterst kwetsbaar omdat deze van glas
zijn. Hier zijn we in de loop van de tijd achter

gekomen doordat diverse reedcontacten niet
meer lekker schakelde.
Om de kwetsbaarheid aan te passen zijn we
met een experiment bezig om de reedcontacten in te gieten met een 2 component giethars. De eerste tests hiermee zijn succesvol
verlopen. De volgende stap wordt om de in
gegoten reedcontacten in te bouwen in het
car system testbaantje en daarmee een duurtest te gaan houden om de betrouwbaarheid
te garanderen.
Voor zover onze uitleg vanuit het OC richting
de leden.
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De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?

Door Mark Scholten
Oftewel hoe de Rotterdamse tram van het vierassertype door mijn leven loopt als een rode draad….

In Heesch legde ik een treinmodelbaan naar
NS-voorbeeld in HO-gelijkstroom uit. Die heb
ik in stand gehouden tot onze verhuizing naar
een koopwoning in Oss. De modelbaan heb ik
daar niet meer opgebouwd. Daar lag ook mijn
passie niet echt. Ik was meer een verzamelaar van

DEEL 4: met o.a. Oprichting MBV De Wissel.
In voorgaande delen beschreef ik het ontstaan van mijn treinhobby, maar vooral ook de
belangstelling voor trams, met name de Rotterdamse vierasser. Ook van mijn werkzame
leven bij Albert Heijn en de gemeentepolitie
Amsterdam. In dit deel het vervolg van een
en ander… De enkele maanden dat ik op de
Grafische School afdeling UTO in Amsterdam-Zuid heb gezeten, vergeet ik maar: dat
was niet bepaald een goede keuze geweest….
BRABANT
Vanwege de woningnood en de niet bepaald
meewerkende korpsleiding om aan een passende woning te komen, kwam ik uiteindelijk
terecht in Oss. Een vriend van mij, die ik
leerde kennen bij mijn eerste werkgever,
Albert Heijn in Amstelveen, was na mij, ook
bij de politie in Amsterdam gaan werken en
was naar Oss vertrokken alwaar het krijgen
van een woning heel makkelijk was. Een poging
hem achterna te gaan lukte en ik kon trouwen
met Liesbeth Hermans waarna we een mooie,
nieuwe eengezinswoning konden betrekken in
het nabijgelegen Heesch. En daar hadden we
een grote zolder. Mooie ruimte voor een modelbaan!
Inmiddels was ik lid geworden van de Autobus
Documentatie Vereniging (zie www.advweb.nl),
afgekort ADV. Ik ben geen actief lid. Het is
een landelijke vereniging. Mijn aandeel bestaat uit het consumeren van de artikelen en
foto’s en het lezen van de Autobuskroniek. Ik
ben daar sinds 1972 lid van.
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De Autobuskroniek van de Autobus Documentatie
Vereniging in de laatste opmaak. Verzameling Mark
Scholten

modellen naar Nederlands voorbeeld maar
vooral van documentatie, zoals tijdschriften
en boeken over het Nederlandse openbaar
vervoer. De oorsprong lag dus in het platgebombardeerde Rotterdam waar de wederopbouw het stadscentrum tot één grote bouwput maakte en inmiddels een metro reed. Ik
bezocht de stad nog trouw, reed met de inmiddels geïntroduceerde Düwag-gelede trams
en de metro.

RET 259, enkelgelede Duwag motorwagen, bouwjaar
1965 op de Maasbruggen op lijn 9. Ca 1968, gelet op de
reclame op de voorzijde van Fyffes-bananen. Ansichtkaart: verzameling Mark Scholten.

“MODELBOUWVERENIGING DE WISSEL”
TE OSS
Ik raakte betrokken bij de oprichting van
Modelbouwvereniging De Wissel in Oss. Een
krantenartikel in De Sleutel berichtte dat
enkele modelspoorders gelijkgestemden zochten voor

Notulen oprichting MBV De Wissel. Archief MBV De
Wissel.
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het oprichten van een treinmodelbouwvereniging. Op 17 maart 1977 kwamen toen geïnteresseerden bij elkaar bij Eddy Kocken in Oss.
Het was een groep van 9 man. Omdat ik een
pen en een kladblok in mijn handen had, werd
ik aangewezen (!) tot secretaris en werd MBV
De Wissel feitelijk opgericht. Hans Vos, verkoper bij de firma Speet in de Heuvelstraat,
werd penningmeester. Eddy Kocken wees
zichzelf aan als voorzitter omdat hij, zo vond
hij, immers de vereniging had opgericht! Kort
daarna, op 19 januari 1978, werd ik “gepromoveerd” tot voorzitter en heb deze functie
langere tijd, met een kleine onderbreking,
mogen vervullen. Het lid René Uijtdenwilligen
is tussentijds gedurende korte tijd, voorzitter geweest. Echter, mijn gezondheid liet mij
in 2005 in de steek hetgeen mij deed besluiten definitief met bestuurswerkzaamheden
binnen de vereniging te stoppen.
Van de oprichtingsgroep van 9 is niemand, met
uitzondering van mijn persoon, nog lid.

Even: waarom had ik een pen en een kladblok
meegenomen? Ik zal eerlijk zijn: om een plek
te verwerven binnen een mogelijk op te richten modelbouwvereniging. Want ik kwam van-

uit de “Grote Stad” en ik merkte, ook binnen
mijn werk, dat ik anders werd aangekeken
maar ook behandeld dan een Brabander! Ik
wilde integreren en misschien…. En ja, het
lukte dus om een bestuursfunctie te verwerven. Of ik geïntegreerd ben, laat ik aan over
aan het oordeel van anderen!

“De Loepkijker”, Jo Peters van het Brabants Dagblad,
plaatste deze tekening in het BD op 21 april 1977 voor
de tentoonstelling in “D’n Iemhof”. Op het laatste
moment plaatste hij er nog “en vliegtuigen” bij. Archief
MBV De Wissel.

“De Wissel” had vanaf de oprichting echte
dadingsdrang! Een uitnodiging van Modelbouwvereniging “Delta” (modelvliegtuigen) om op
23 en 24 april 1977 deel te nemen aan een
grote modelbouwtentoonstelling samen met
“Oceanus” (schepen) namen wij gretig aan. En
terecht: het was een druk bezocht evenement
in “D’n Iemhof” maar ook, net zo prettig, een
financiële steun voor onze verse oprichting!
In datzelfde jaar hielden wij onze eerste
ruilbeurs op 12 en 13 november 1977 in de
toen door ons betrokken zijvleugel van de
kerk “’’t Trefpunt” aan de Van Maanenstraat
te Oss. De entreeprijs bedroeg toen fl. 1,-.
Ik heb in het begin wel meegebouwd aan de
clubbaan. Deze baan bestond uit modules,
want elke keer diende de baan te worden opgebouwd en te worden opgeruimd. Meer nog
heb ik energie gestoken in de vereniging zelf.
Met name het verkrijgen van de huidige clubruimten in De Lievekamp, de contacten naar
de gemeente en gemeenteraad, het “algeheel
leiding” geven aan de vereniging, de subsidiesores, de activiteiten naar buiten, etc etc.
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De Sleutel, 14 april 1977. Archief MBV De Wissel.

Natuurlijk deed ik dat niet alleen. Bestuursleden om mij heen en ook andere nauw bij de
vereniging betrokken leden, droegen hun
steentje bij. Zo is de vereniging actief geweest bij de Welzijnsmarkt op de toen nog
open plek tussen De Lievekamp en het gemeentehuis aan de Raadhuislaan: in een grote
tent konden alle verenigingen zich presenteren.
Als project van de gemeenteraad was er
“Welzijn Erbij Zijn” en als uitvloeisel daarvan
het verkrijgen van de eigen ruimte in de kelder van De Lievekamp. Ook hebben wij een rol
gespeeld in de tentoonstelling “100 jaar
spoorlijn Nijmegen – ‘s-Hertogenbosch – Tilburg” in 1981 door het aanleggen van een gro-

te modelbaan en een verzameling modellen
naar het voorbeeld van de NS, en wel in het
Jan Cunencentrum, nu Museum Jan Cunen in
Oss. Vele duizenden bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten kwamen op de grote
tentoonstelling af.
Tot op de dag van vandaag vind ik het regelen
van bijvoorbeeld een regelmatig terugkerende
veiling of het geven van lezingen nog het allerleukste. Zoeken in documentatie en het
schrijven van artikelen voor het door mij
eveneens opgezette clubblad De Wisseltong is
ook zo’n passie geworden. Ik kom op dit blad
later nog wel terug….
Al in april 1977, naar aanleiding van een tentoonstelling in D’n Iemhof , kwam een groep
van nieuwe leden er bij: 9 in totaal. Daar onder Henk Anbergen. Door diens toedoen konden we ruimte vinden in de inmiddels niet
meer bestaande parochiekerk “’t Trefpunt”
in de Van Maanenstraat te Oss. O.a. Jos van
Pinxteren trad naar aanleiding van de gehouden ruilbeurs aan als nieuw lid. Beiden gingen
ook deel uitmaken van het eerste “echte”
bestuur: Hans Vos (penningmeester), Henk
Anbergen (secretaris), Hans Diesel, Jos van
Pinxteren (algemeen bestuursleden) en ik als
voorzitter. In het oprichtingsjaar werd ook
onze huidige penningmeester Willie de Kort
lid (13-11-1977).

Mijn inschrijving als lid op 17 maart 1977. Archief MBV
De Wissel.

Bij de start van de vereniging bij Eddy Kocken thuis werd onderling geïnformeerd wat
men wel niet aan treinen deed en bezat. Ik
had inmiddels een Lima NS 1220, een Lima NS
1310 en een beginset van Fleischmann.

Lima NS 1220, zoals die afgebeeld stond in de catalogus van 1977. Verzameling Mark Scholten.

Ik en de anderen werd bij de oprichter van de
vereniging, Eddy Kocken, thuis uitgenodigd te
komen kijken bij zijn modelbaan op zolder.
Nou, daar werd ik wit van rond de neus: een
loei van een Märklin-modelbaan met “alles-erop-en-er-aan”. Omdat ik toen net secretaris
was geworden, moest ik naar mijn mening op
treinmodelbouwgebied natuurlijk ook wat
voorstellen en ik schepte groots op wat ik
allemaal niet had. Met nadruk op “niet”….
In de loop van de tijd bouwde ik een grote
verzameling modellen naar voorbeeld van de
Nederlandse Spoorwegen op. Dus ik maakte
mijn grootspraak uiteindelijk wel wat waar….
Ik noemde reeds de leden Jos van Pinxteren
en Henk Anbergen. Samen met hen behoren
wij tot de “eerstelingen” van MBV De Wissel.
Hier hoort echter ook onze huidige penningmeester, Willie de Kort, bij. Toen nog een
uitermate verlegen en stille jongen maat later
dus een verdienstelijk penningmeester, lid van
de Ontwerp Commissie, redactielid van de
Wisseltong.
Allen 39 jaar lid van de vereniging en in mijn
ogen meer dan verdienstelijk, zeker bij en
rond de oprichting!
In de volgende Wisseltong onder andere de
realisering van ons clubblad.
(Wordt vervolgd)
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Interview

Door Mark Scholten
Mark
Zou het een idee kunnen zijn als jij mensen gaat interviewen?? Een idee dat al lang speelt: Clem heeft zijn
Lego-treinen. Maar hij geeft aan dat hij geen verhaal
kan schrijven....

Hoi Willie,
Naar aanleiding van jouw mail en die van Martin over het niet hebben van voldoende copy
voor De Wisseltong, mijn reactie hierop.
Ik weet niet wat je nog meer kan doen dan
roepen om copy. Het is vanaf het eerste
nummer van De Wisseltong zo geweest en zo
zal het wel blijven. Zo lang de nummers blijven verschijnen is het voor de meesten wel
goed zo. Niet prettig en niet dankbaar voor
de redactie.

Reeds beproefd, maar toch weer doen: redactieleden die leden actief benaderen. “Jij bent
nieuw lid. Hoe bevalt het op de club? Wat doe
jij op de clubavonden? Waarom lid geworden?
Hoe beoefen jij je hobby thuis? Kan jij een
keer over jou een stukje voor De Wisseltong
schrijven? Wij kunnen als je dat moeilijk
vindt, jouw teksten wel redigeren!”
Nou ja, zoiets dan. Ga je het zelf schrijven in
een interviewvorm, dan zullen geen initiatieven voor artikeltjes worden ondernomen want
artikelen komen dus toch wel in het blad.
Ik wil best zo af en toe een interview afnemen en insturen, maar niet als een terugkerend item. Dat is te makkelijk voor onze leWisseltong februari ‘16 pagina 20

den! Tevens moet voorkomen worden dat De
Wisseltong een “Scholtenblad”, of “Hollemanblad” wordt of naar welk ander lid dan ook
wordt genoemd die regelmatig schrijft.
De zogenaamde pennen die na een artikel naar
een ander lid gingen, verdwenen telkenmale op
vreemde wijze. Dat werkte dus ook niet.
Wat men wel vergeet is dat de inkomsten uit
ons blad in de vorm van advertenties gewoon
nodig zijn voor onze financiën. Dus geen clubblad (meer) leidt onherroepelijk tot hogere
contributie.
De schroom om te schrijven zit ‘m ook vaak in
het denken dat je geen verhaal kan schrijven.
Ik daag deze denker uit door te zeggen dat
dat flauwekul is. Je kan hooguit denken dat
jouw verhaal niet lekker loopt, niet lekker
leest of niet interessant is. Niet iedereen
schrijft vlot. Dat is waar. Waar zit die uitdaging door mij dan in? Nou, lever jouw “beroerde” tekst digitaal dan bij mij of een redactielid in, liefst met digitale foto’s met het
verzoek je tekst te laten redigeren. Wij beloven je dat je de betreffende Wisseltong
met trots zal lezen!

Nog zoiets. Je zit met opgetrokken benen op
de bank. Bakje koffie met koekje erbij. Op
RTL4 de serie “Goede tijden, slechte tijden”
op de achtergrond. Je kijkt toch zelf niet!
Andere huisgenoten wel. Je hebt daar geen
last van. Je leest in de of ander tijdschrift

over treinen of aanverwante zaken. Of je
surft op je tablet of PC. Hé, dat is een leuk
artikel! Je zoekt er andere gegevens bij want
dat zullen anderen op de club ook wel interessant vinden. Je zoekt er ook bijpassende
foto’s bij. En zo heb je ineens een artikel
voor De Wisseltong. Tekst niet goed of niet
lekker? Wij helpen je!
Weet je wat ook zo ontzettend leuk is? Dat
onze treinhobby vaak in de jeugd is ontstaan
door eerste ervaringen met trein of tram. Je
hoort dan de leukste verhalen. En je hoeft
daarvoor nog niet eens in de grote stad zijn
geboren en/of opgegroeid. Zelfs verhalen
over de stoomlocomotieven (tja, de club vergrijst…).
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Best lid van De Wissel: dat verhaal, dat vinden wij interessant! Klop dit verhaal of de
wanhopige pogingen daartoe in de tekstverwerker en geef dat aan een van ons: wij maken er een mooi verhaal van en foto’s proberen wij er eventueel wel bij te vinden!
Willie, zo doende met jou een antwoord te
geven op jouw hulproep, heb ik zo maar ineens
een artikel geschreven dat misschien geschikt
is voor ons blad! Tja, schrijven vind ik leuk
(vond ik bij mijn werk als politieman ook:
schrijven doet blijven!). Ik heb er foto’s uit
mijn verzameling bijgezocht die wat hebben
met mijn hobbygeschiedenis en –terrein:
trein, tram en bus, te weten een treinstel uit
de serie Materieel ’46 in Utrecht CS, trams
en
bussen
van
de
RET:
de
Düwag/Werkspoorwagens 611 en 606 en een
bus Leyland-Panther/Hainje uit de serie 200
op Rotterdam CS.

Archief

Door Gert van Dam

was een zeer gedreven persoon en verscheidene mensen zullen hem zeker missen.

Enige tijd terug heb ik de dia’s van Arno Verbeek gedigitaliseerd en je kan zeggen een
pittige klus ongeveer 15000 dia’s.

Voor diegenen onder ons die niet weten wie
Arno Verbeek was, Arno was o.a. de secretaris van onze vereniging. Hij en Willie de Kort
zijn de ontwerpers van de Wissel modelbaan.
Helaas is hij veel te jong gestorven.

Genomen op het station van Halberstadt
In de dia’s is terug te vinden de sfeer van de
huidige modelbaan en omdat die dia’s maar
weinig bekend zijn bij de leden wil ik er een
aantal in de Wisseltong plaatsen, misschien in
de toekomst nog meer?

Arno was zeer gecharmeerd van de Oostenrijkse Spoorwegen en ging dan ook vrijwel elk
jaar op vakantie naar Oostenrijk alleen, met
familie of met Ronald Heijnen en Willie de
Kort. De zakken en tassen vol met analoge
filmrolletjes.

De reden dat ik die dia’s heb gedigitaliseerd
is dat ik vind dat Arno Verbeek een grote
invloed gehad heeft op MBV de Wissel. Hij
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Voor wat betreft de documentatie bij de dia’s
die zal van andere leden moeten komen omdat
ik niet kan achterhalen waar Arno allemaal
geweest is en hij onthield alles maar schreef
niets op bij hoge uitzondering.

Tja. En dan wordt de pen naar mij, Willie,
doorgeschoven. Gert schrijft: Het artikel wat ik
over de dia’s van Arno geschreven heb daar dacht
ik van dat jij een aanvullend artikel erbij zou maken en eventueel aan zou geven waar de betreffende opname genomen was door Arno.?
Maar dat valt dus niet mee. Ik ben echt niet
iedere fototrip met Arno meegegaan. Sterker
nog, Arno stond eens plotseling bij mij in de
tuin. Er was een band van zijn auto kapot gegaan en daarmee was zijn zin voor een vakantie in Oostenrijk ineens over.
Van bijna alle plaatjes op de vorige bladzijde
kan ik helaas niet vertellen waar ze zijn gemaakt. Arno had een voorkeur voor het oudere materieel en wist daarover dan ook veel
informatie te vertellen. Informatie die niet
altijd op internet te vinden was.

Dit plaatje wel, want volgens mij ben ik daar,
samen met Arno en Ron, geweest. We zien
hier een duo van de HSB (Harzer Smalspur
Bahnen).
We hebben samen vele reizen gemaakt naar
interessante groot- en modelspoor taferelen.
In het begin waren het tripjes van een dag of
ergens gaan kijken nadat we naar een beurs
of tentoonstelling waren geweest.
De eerste meerdaagse trip was naar Kassel,
waar we een bezoek brachten aan de open dag
van de werkplaats. Deze reisjes werden
steeds langer in tijdsduur, de laatste jaren
was het regelmatig een hele week.
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En zoals Gert al schreef, hadden we daarbij
altijd voldoende dia-rollen bij ons. De camera
moest blijven klikken. En dat er dan wel eens
triples ontstaan, alle drie een foto die op
nagenoeg dezelfde seconde was afgedrukt,
geeft je bij het samenstellen van een voorstelling de keuze om de beste opname te nemen. Dit samenstellen gebeurde altijd bij één
van de drie en waren altijd gezellige avonden
(nachtwerk).

Dit is zo’n oldtimer. Dit type lok werd in de
jaren ’90 toch nog regelmatig ingezet. Op een
van onze reizen hadden we geluk. We waren
op weg naar een modelbouwvereniging, Arno
wist hoe we daar konden komen. Maar helaas,
net die week natuurlijk geen clubavond. Op de
terugweg naar ons pension komen we langs het
station en ik (meestal de chauffeur) draaide
af en zei dat ik naar de verse sneeuw wilde
gaan kijken. Toen we daar op het station waren, werden we gevraagd of we belangstelling
hadden om op een lok mee te rijden. Nou, zo’n
belevenis vergeet je niet snel meer. Maar dat
is een verhaal op zich.

Laser gesneden

Door Jos van Pinxteren
Het merk Noch heeft enkele prachtige gebouwen van karton die laser-cut gesneden
zijn. Hier enkele afbeeldingen van het resultaat van een kleine locomotievenloods.
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Een hele leuke ervaring wat betreft het in
elkaar zetten van zo 'n bouwpakket. Maatvoering technisch zeer goed en het is heel iets
anders dan een plastic bouwkit elkaar zetten.
De structuur en kleur is heel goed uitgevoerd.
Volgende project is een gebouw van een wijnplantage uit Duitsland.

Automobielbedrijf Van Hunnik Oss B.V.
Onderdeel van Van Hunnik Autogroep
voor uw Peugeot, Citroën en DS
Griekenweg 26
5342 PZ OSS
Telefoon: 0412-632933
Fax: 0412-635736
oss@vanhunnikautogroep.nl
www.vanhunnikautogroep.nl
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