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Mededelingen
Het is weer gelukt, een Wisseltong samen te stellen uit al
die ingezonden verhalen. Deze uitgaven verschijnt ook weer,
net als de vorige keer, later dan gepland. Maar dat heeft een
reden. Het samenstellen van de TONG kost niet zo heel veel
tijd, de teksten kunnen namelijk via copy-pasta in het blad
worden opgenomen. Hier en daar de tekst nakijken of er
geen sgrijvvauten in staan en dan via omzetten gereed maken
voor opslaan op de server. Maar dit keer had een deel van de
redactie een vakantie ingepland (na de verschijningsdatum)
en als dan de ingezonden toch weer met de postduif verstuurd worden en niet via het snelle internet, dan loopt zo’n
planning dus mis. Een deel van de TONG was klaar voordat de
vakantie begon, maar de laatste verhalen kwamen pas binnen
nadat de vakantie al weer was afgelopen.
Van die vakantie houden jullie nog een verhaaltje te goed,
want door de drukte na de vakantie – er waren immers een
hel kolonie duiven op het redactie adres geland – heb ik geen
tijd gehad om mijn verhaal te schrijven. En daarbij komt dat
dit toch pas in de volgende TONG kon verschijnen als de
originele verschijningsdatum van deze TONG was gehaald .
Maar mede omdat deze TONG vertraagd is, hebben we toch
mooi weer een nieuwe adverteerder kunnen toevoegen.
Inhoudsopgave

De Wisseltong – Colofon
Mededelingen
Van de bestuurstafel
Nieuwe aanwinst
Intermodellbau Dortmund 2016
De Wissel gaat DCC
Lijn 50 RET
Beleving van de hobby
De RET-vierasser als rode draad of pure nostalgie?
Hoge brug
NS 2225
Volgende halte

2
2
3
4
5
10
11
15
19
21
23
25

Van de bestuurstafel

Mede doordat ook inzichten gedurende een
project wel eens anders uitpakken.

Beste lezers,

Maar laten we uiteindelijk er voor zorgen dat
een project, welk dan ook tot een goed einde
gebracht wordt. ook, als we het er niet helemaal mee eens zijn.
Ook worden er al voorbereidingen ten behoeve van de digitalisering getroffen.

Door Martin Lankreijer

In deze tong wat historia, Het artikel over
een beetje geschiedenis van mijn modelbouw
perikelen, maar ook het artikel van Mark wat
dan een leuke terugblik op de geschiedenis
van onze club weergeeft.
Tevens kan ik mededelen dat we een nieuwe
sponsor hebben. Het is Fitnezz Plaza waar ik
al jaren gezellig mijn spieren en conditie oefen. pfffff. Echt een aanrader.
Ook, mede door grote ingrepen zoals het
blauw maken van de muren, het plaatsen van
de koof en grote wijzigingen van het Nederlandse station zit er weer flink, maar nu
zichtbaar schot in de zaak. Het moet nog wel
even van mijn hart, dat bij een project nog
redelijk wat onenigheid is. Maar let wel, ook
in het bedrijfsleven wordt een project wel
eens aangepast gedurende de looptijd.
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Aan de andere kant zien wij als bestuur toch
graag wat meer en vooral werkzame opkomst.
Maar wij weten ook als geen ander dat privé
en werk omstandigheden voorgaan. Dus probeer een juiste keuze te maken.
Zo dit is het weer voorlopig en veel lees plezier.

Martin Caboose

Nieuwe aanwinst

Door Willie de Kort
Weten we het nog, vorig jaar heeft Martin
Welberg bij ons op de vereniging de workshop
grasland maken met behulp van onder andere
een hoogspanningsapparaat. Tijdens deze
workshop raadde hij ons een boek van Brandl
aan.
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Dit boek hebben we op de beurs InterModellBau in Dortmund gevonden en dus ook
gekocht.
In het boek staat met verhaal en plaatjes
aangegeven nog eens uitgelegd hoe het graslandschap met vezels en een hoogspanningsapparaat gemaakt kan worden. Maar ook andere aspecten van landschap komen aan de
orde.
Lees het eens door en ga ermee aan de slag.

Intermodellbau Dortmund 2016

Door Foto Reporter

Het is weer april, dus volgens de modelbouw –kalender tijd voor de grote tentoonstelling Intermodellbau in de Westfalenhallen in Dortmund. Daar het toch een hele rit is en we er toch niet
laat wilden zijn hadden we besloten dan maar vroeg weg te rijden. Dit betekende dat we om half
acht zouden vertrekken.
Om half 10 hadden de ingang van de beurs bereikt. Eenmaal binnen zijn we meteen begonnen in
hal 4. Dit is 1 van de 2 hallen waar het modelspoorgebeuren staat. Wat opviel was dat er dit jaar
veel handel stond maar weinig banen. Wat de handel betreft waren alle grote fabrikanten wel
aanwezig met hun noviteiten. We hebben hier uiteraard goed gebruik van gemaakt. Doordat we
met onze vereniging de digitale weg zijn ingeslagen waren er nog wel wat vragen die we hier
natuurlijk uitgebreid konden stellen. We hebben dus de nodige informatie mee naar huis kunnen
nemen.
Ook in hal 7 bleek veel handel te staan. Waren het in hal 4 voornamelijk fabrikanten, hier waren
het vooral handelaren. Sommige beursbezoekers gingen dan ook met tassen vol naar huis. Maar
wij kwamen toch ook voor de modelbanen. Zoals reeds vermeld waren deze dun gezaaid dit jaar.
Toch wil ik een beschrijving en een enkele foto van deze banen jullie niet onthouden.
Laten we eens beginnen met een vereniging uit het Ruhrgebied genaamd “Reviermodule”. Deze
baan heeft in 2012 op Ontraxs gestaan maar de heren hebben ondertussen niet stilgezeten en
er een stuk aangebouwd. De baan is gesitueerd in het Bergische land, een gebied ten zuidoosten
van het Ruhrgebied.

Ook het alom bekende “Modellbau-Team Köln” was weer van de partij. Dit keer met een gedeelte van de Semmeringbaan in Oostenrijk. Zoals we van deze heren gewend zijn was dit weer een
baan van “formaat”.
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De “Eisenbahnfreunde Lahnstein – Koblenz” lieten een stukje “Moderne Bahn” zien. Er werd
zowel aan de weg als aan het spoor gewerkt en ook in de wei tussen de schapen was volop activiteit. De foto’s van dit laatste kwamen helaas niet door de censuur.

De “Leuvense Spooreen Vrienden” waren er uit België met een grote spoor 1 baan.

Ook uit België kwamen de mannen van Modelspoor Atelier Oostkamp met een spoor 0 baan genaamd Thanasse en Cabusart. Ook deze baan was eerder op Ontraxs te zien en wel in 2012.
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Uit Engeland was de “Orange River” overgekomen, een Fn3 baan die in Nederland reeds te zien
was op Ontraxs 2015. Dit Fn3 is een smalspoorbaan op schaal 1:20,32 en rijdt op 45 mm spoorbreedte. Deze spoorbreedte is afgeleid van het in Amerika gebruikte 3 voet (= 91,4 cm). De
schaal komt ongeveer overeen met het in Europa meer bekende LGB.

Ook diverse Nederlandse modelspoorverenigingen stonden weer met hun bouwwerken op de
beurs. Zoals “Oost-Brabant uit Helmond, MSG Valkenswaard, MSC Veluwezoom. Maar ook Gebrand Haans stond er met “Doarginder”.

Zelfs uit Polen was er een vereniging uit Poznan. Op de verschillende grotere tentoonstellingen
zie je de laatste jaren regelmatig modelbouwers uit het voormalige Oostblok.
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De “Modellbahnclub Holzminden” was naar Dortmund gekomen met hun modulebaan “Stadtoldendorfer Gipsbahn” Dit is een smalspoorbaan in schaal 0e. Ze laten hier zien hoe het gips als
grondstof wordt gewonnen en de complete verwerking.
Daarnaast laat de baan een mooi stukje scenery zien.

Dit was het verslag van een interessante beursdag. Rond 18.00 uur vertrokken we weer naar
huis. Maar voor we daar waren moest er natuurlijk eerst ergens worden gegeten.
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De Wissel gaat DCC

Door Willie de Kort

Zoals jullie weten hebben we besloten om
onze treinen middels DCC te gaan laten rijden. De opzet van de besturing blijft daarbij
voor een groot gedeelte gelijk, alle signalen
zullen via CAN naar de onderdelen van de
baan gestuurd worden.
Om in de toekomst (delen van) de baan automatisch te kunnen laten rijden gaan we het
computerprogramma ‘RocRail’ gebruiken. Dit
programma kan ons helpen om de beveiliging
van de baan eenvoudiger te beheersen.
In het verleden is vastgelegd dat de treinen
door een machinist gereden worden. Doordat
RocRail hierin heeft voorzien, ze zetten daarvoor bijvoorbeeld een tablet of telefoon in,
kunnen we dit goed gebruiken. Via wifi kan
dan vanuit een telefoon een trein geselecteerd worden en over de hele baan worden
gereden. Met tablets kunnen de sporen en
wissels op een emplacement geschakeld worden en zo de rijwegen ingesteld, die de machinist vervolgens kan en mag rijden. RocRail
zal dan bewaken of de betreffende trein over
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dat spoor mag rijden, denk daarbij aan rijden
door rood of een elektrische locomotief op
een spoor zonder bovenleiding.
Hebben we tijdens een rij-dag – bijvoorbeeld
een open dag – niet voldoende machinisten of
wisselwachters, dan kan RocRail dit voor ons
overnemen.
We beginnen met DCC op het Duitse ‘HauptBahnhof’, waar het idee is om met de open
dag een paar treinen te laten rijden met alleen een DCC-setje van een van de leden. RocRail wordt daarbij nog niet ingezet. Wel gaan
we met de servo-kaarten een aantal wissels
aansturen en de bijbehorende puntstukken
schakelen.
Het sporenplan van dit station is al getekend
in RocRail.
Maar ja, hoe onthoudt je straks nu al die
adressen van al die treinen?
Nou, op InterModellBau in Dortmund van dit
jaar hebben we de oplossing gezien. Je ‘tagged’ gewoon iedere locomotief met een vlagje
en daar schrijf je dan het DCC- adres op 

Lijn 50 RET

Door Mark Scholten
Lijn 50 RET: Een reactie op het artikel van Louis
Allereerst is het natuurlijk van de zotte dat
een ‘Rijswijker’ (een halve Hagenaar dus) na
diens artikelen over de Haagse tram, ineens
over de Rotterdamse tram en bus schrijft.
Nou, ik heb inmiddels een klein artikel over de
Haagse tram ingestuurd als gezonde tegenhanger! (opm. red.: dit leest u in de volgende TONG)

Als rasechte Rotterdammer wil ik toch even
reageren over dit toch wel bijzonder leuke
stukje van Louis. Allerlei herinneringen kwamen boven. De plat gebombeerde binnenstad,
de Maastunnel en ook de lijnen 49, 50 en 52
van de RET die hij veelvuldig (mis)bruikte.
Louis kwam in Rotterdam terecht in 1966,
juist het jaar dat ik aldaar moest vertrekken
naar Bloemendaal!
Even buiten de railhobby om wat herinneringen. De Maastunnel was in de Tweede Wereldoorlog gereed gekomen en stilletjes in
gebruik genomen door Rotterdamse jochies.
Zij kwamen bij de tunnel kijken. Werden door
niemand tegengehouden en konden zomaar
met de roltrappen naar beneden en liepen de
voetgangerstunnel in. Niemand die ze wegstuurde!
Er is tijdens de Tweede Wereldoorlog nog
sprake geweest van het inzetten van een trolleybus door de tunnel. De bus kwam er, de
bovenleiding was aangebracht en de eerste
experimentele ritten volgden.

Tunnelingang met bovenleidingsmasten, net na de
Tweede Wereldoorlog 1945. Foto Beeldbank Rotterdam.
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Eind 1944 was er geen elektriciteit meer
verkrijgbaar en kwam er een einde aan de
trolleybusplannen. Het einde van de oorlog
maakte aan verdere plannen en ingebruikstelling van de trolley een definitief einde.

De eerste trolleybus van de RET nr 911. Juni 1944
op de Rochussenstraat voor een proefrit. Foto
ANP

Na de oorlog werd de tunnel voor het autoverkeer met de dag drukker. Een kwartier in
de tunnel stilstaan was helemaal geen uitzondering. De tunnelpolitie had aan beide zijden
van de tunnel een takelwagen in de garage
staan om de boosdoener (een pechvogel dus)
uit de buis te slepen. Ik zag de dienders bij
een groeiende file vanuit hun werkplek rennen
naar de garage om vandaar uit met de takelwagen de buis in te rijden. Men kwam dan aan
de andere kant van de rivier uit waar intussen
de tweede kraanwagen naar de andere kant
werd gereden. Het was een prachtig gezicht!

GMC-takelwagen, in de werkplaats gebouwd op
basis van een Amerikaanse legerauto, wagenparknummer 3. Aan beide ingangzijden stond altijd 1
kraanwagen paraat om defecte auto’s uit een tunnelbuis te slepen. Uit: De Maastunnel, uitgave
1952.

In de file stonden ook de autobussen van de
RET, onder andere van de lijnen 50 en 52.
Het vervoersaanbod vloog de pan uit, hetgeen
de directe aanleiding was voor de aanleg van
de eerste metro in Nederland. Ik nam niet
graag voor zomaar een ritje deze lijnen. De
kans dat ik vast kwam te staan in de tunnel
was veel te groot en dan verliep de tijdsduur
van mijn kaartje en kon ik voor hetzelfde geld
niet terug!

door Crossley Motors zelf. Slechts 6 wagens
kwamen ook nog tweedehands (van de
N.A.C.O.), in 1952 bij de RET terecht onder
de wagenparknummer 151-156. De wagens
waren bedoeld voor groepsvervoer. Maar,
toegegeven, het uiterlijk zou bij vluchtige
waarneming kunnen lijken op de bussen die de
RET betrok uit Zwitserland van de firma Saurer.

Louis had het over Crossleys en Saurers van
de RET. Ik wil hier even ingrijpen. De RET
had 6 autobussen van het merk Crossley. Van
Crossley in Engeland arriveerden in 1947 en
1948 in totaal

RET 208 Saurer/Verheul voor de fabriekshal van
Verheul in Waddinxveen in 1947. Fabrieksfoto
Verheul. Verzameling Mark Scholten.

Bus 153 (ex N.A.C.O. 1022), Garage Sluisjesdijk,
18-8-1956. Foto P.E. van Gaart.

925 autobuschassis’ in Nederland om het vervoer weer op gang te brengen en het oude,
totaal versleten dan wel vernietigde wagenpark autobussen te vervangen. De bijbehorende carrosserieën werden geleverd door de
vaste leveranciers van spoorwegmaterieel:
Werkspoor (195 stuks), Beijnes (95, waarvan
47 uitbesteed aan Smit Appingedam) en Allan
(66). Busbouwer Verheul vervaardigde er zelf
slechts 18, maar besteedde de bouw van honderden exemplaren naar Verheul-ontwerp uit
aan scheepswerf De Schelde (185, waaronder
128 van aluminium) en vliegtuigbouwer Aviolanda (200). In kleine aantallen leverden ook
de carrosseriebedrijven Lamboo (13), Jongerius (2) en Hoogeveen (10) een bijdrage. Tenslotte werden 150 carrosserieën geleverd
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Zijn we meteen bij ‘Saurer’. Kort na de oorlog
kocht de RET dus bij Saurer de eerste 14
chassis waarvan het eerste exemplaar in
1947, na opbouw van een carrosserie van de
Nederlandse firma Verheul, onder wagenparknummer 201 in gebruik werd genomen. Er
volgden nog diverse series met verschillende
carrosserieën, gebouwd door ook weer Verheul, maar ook Allan en Hainje. Ook kwamen
er aanhangwagens bij om de capaciteit, vooral
van de ‘tunnellijnen’ op de lijn 52, te vergroten
In 1954 kwam de ‘Holland-Saurer’ bij de RET
in dienst met de serienummers 501-585. Deze
serie bussen was het resultaat van de samenwerking tussen Saurer, Werkspoor en Hainje.
Saurer leverde het chassis, Werkspoor de
technische componenten en Hainje uiteindelijk de carrosserie. Het leeuwendeel van het
busvervoer werd door deze serie uitgevoerd.

Breda, ’s-Hertogenbosch, Groningen, Maastricht en in andere kleuren in Zwolle en Dordrecht.

RET 517 Holland Saurer /Saurer-WerkspoorHainje in de Schielaan te Rotterdam-Overschie in
1958. Foto verzameling Mark Scholten.

In de jaren ’60 werden de Saurers zo langzaamaan opgevolgd door bussen van het merk
Kromhout met opbouw van Werkspoor en Verheul. Opvallend waren de voorruiten waarvan
het bovenste gedeelte in V-vorm was geconstrueerd hetgeen het kenmerk werd van de
RET-bussen.

RET 403 DAF SB 200 DOL/Hainje te Rotterdam,
Parkkade 1967, foto RET, verzameling Mark
Scholten. Dit was een der eerste z.g.n. Standaardwagens Grote Steden.

Louis verhaalde over de ritten via inrukkende
bussen naar de bus garage ‘Sluisjesdijk’. Op
10 april 1947 werd deze garage officieel in
gebruik genomen. Er was plaats voor 200 autobussen. De garages Lusthofstraat en die in
Capelle aan de IJssel werden toen gesloten.

Een bus van lijn 50, de RET 733, Kromhout/Verheul/werkspoor met voor de RET kenmerkende voorruit, Koninginneweg, 28-02-1965.
Foto J. Oerlemans.

Nog een zonder twijfel zonder meer tot tevredenheid van Louis leidende gebeurtenis: er
kwamen Haagse bussen naar Rotterdam! Zowel door koop als door huur! Het betrof bussen van Kromhout-Verheul, zoals die ook in
Amsterdam rondreden en waarvan er ook enkele naar Rotterdam kwamen!
De laatste Saurer ging eind jaren ’60 uit de
dienst toen de zogenaamde ‘Standaardbussen
voor de Grote Steden’ het vervoer geleidelijk
overnamen. Deze bussen waren bordeauxrood
en kwamen, naast Rotterdam, ook te rijden in
Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen,
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Na veel zoeken naar een kleurenopname (bewijsvoering!) van een HTM-bus in dienst bij de RET,
deze opname van de HTM 2 op lijn 30 op het station Hofplein in 1964. Foto ROVM.
Geraadpleegde literatuur:
 De Maastunnel, door A.C. Vreugdenhil, uitgave NV
De technische Uitgeverij H. Stam, 2e druk 1952.
 75 jaar Autobussen in Rotterdam, 1906-1981, door
Martin Wallast, uitgave 1981.
 Het Mysterie van de Rotterdamse Trolleybus, door
Jacques Levering, uitgeverij H.A. Voet 1994
 Rotterdamse Autobussen 1928-1968 door Martin
Wallast, uitgave Deboektant1991.
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Beleving van de hobby

Door Martin Lankreijer
Ik zit hier op mijn gemak in een super de luxe
stoel van duizenden euries. Er wordt koffie
rond gebracht en zelfs een tosti tussendoor,
mijn artikel te schrijven. Het nadeel is, dat er
wel wat slangentjes mijn lijf ingaan.
Maar goed, intussen schrijf ik wat over mijn
beleving van de hobby. De meesten zullen het
na zoveel jaar van mij wel weten, maar voor
de nieuwe leden onder ons wellicht interessant.
Met nadruk vertel ik over mijn persoonlijke
invulling van deze leuke hobby.
De voorgeschiedenis is eigenlijk standaard.
Een setje van Fleischmann, ovaaltje op de
grond. Maar alras werd het plan 123 uit het
Fleischmann boek M3

toegepast op zolder, waar moe ook de was
droogde.(!) En in de toenmalige onwetend en
onervarenheid op een hoogte van 70 cm. Maar
toen, in de begin van de jaren 70, werden er
al meterrails gebruikt en de rails natuurlijk
roestig geschilderd. Maar de railbedding, met
echte steentjes was nog veel te grof.

Na ons trouwen en tegelijkertijd het bouwen
van ons huis, ja ook zelf gedaan, lag de modelbouw een paar jaar stil. Al snel, ca 1976
werd de zolder gereed gemaakt voor een modelbaan. Wel nog steeds te laag. Ook was het
nog steeds Duits georiënteerd, maar wel al
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redelijk in een vast tijdperk, eind 60er jaren,
hoewel ik de term en vast schema van de
Duitse aanduiding "epoche" niet gebruikte.
Maar met techniek en ervaring en het veel
lezen met name in Amerikaanse bladen werd
al snel gewerkt met overgang radius en verkanting. Maar in 1977 werd ook onze eerste
zoon geboren. En in 1980 onze dochter. In die
jaren ook nog 3 avonden in de week naar
school. Al met al ook weer weinig tijd voor de
trein hobby.

In 1983, kwam ik op het idee om naar in Lagos
in Nigeria te verhuizen. Gelukkig liet ik mijn
lijfblad "de Modelrailroader" daar aankomen
en ik had ruim de tijd me in te lezen op de
Amerikaanse manier van bouwen, die toen in
Europa totaal onbekend was. Onder andere
het bouwen in echt 1:87, en niet 1:100 of andere mengelingen van schalen.
Ook het bouwen met schaalhout en kunststof
en met vergaande detaillering. Natuurlijk ook
veel aandacht voor de planning en constructie
van de baan.
Na ons Afrikaanse avontuur eind 1985, was ik
in de gelegenheid een aanbouw van 25m3 te
bouwen voor mijn modelbaan. Nu kon ik ook op
de meer gemakkelijke hoogte van ca 120 cm
te bouwen. En alles wat op de grond onder de
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baan, staat op wielen en is er binnen een minuut er onderuit.

Door verandering van werk, lange dagen en
veel reizen en een jaar in Noord Yemen weer
weinig tijd. Ook mijn werk daarna , veel buitenland , laat thuis en werk voor de club en
Spoorlaan Oss 1977 hielpen ook niet mee.
Op een gegeven moment, eind 2011 met pensioen. komen ze voor 2015 vragen of ik toch
weer wat kon werken, weer reizen.
Dus als iemand vraagt, waarom is je baan niet
klaar, weet je waarom. Mede daaraan schuldig
dat ik erg ver ga in detail (gezichtjes van zelf
geschilderde figuren)
en een aantal malen veel aandacht aan het
interieur van gebouwen.
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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….

DEEL 5: met introductie van clubblad De Wisseltong.

kunnen zich dat niet voorstellen hoe zo’n apparaat werkt. Het leek op een kleine drukpers. De benodigde teksten en afbeeldingen
werden ingetypt met een typemachine of
aangebracht op een moedervel, beter bekend
als stencilvel. Correcties waren nog mogelijk
en daarbij werd soms heel veel nagellak (!)
gebruikt. Het

DE WISSELTONG
Mijn grote wens was het opzetten van een
clubblad. Dat kwam er ook en wel in november
1981 verscheen nummer 1 van een lange reeks
gevolgde uitgaven. Bob Janssen, Frank Keurentjes en ik vormden in eerste instantie de
redactie. De bedoeling was het blad tot een
echt communicatiemiddel te maken: voor iedereen en door iedereen.

Gestetner 410 stencilmachine, zoals wij die voor
De Wisseltong ook lang hebben gebruikt. Het min
of meer beruchte inbrandvel zit nog op de rol.

De eerste Wisseltong van november 1981 met
welkomstwoorden van de toenmalige voorzitter
en namens de redactie, Frank Keurentjes. Uit het
archief van MBV De Wissel.

Frank had op de school waar hij lesgaf een
stencilmachine geregeld. Jongeren van nu
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stencilvel bestond uit een laag was op een
dunne sterkere, doorlaatbare laag. Door middel van een typemachine verwijderde je die
laag waardoor inkt kon worden doorgelaten.
Je moest er dan wel voor zorgen dat van de
typemachine het lint werd geblokkeerd (“op
wit werd gezet”). Daarna werd het stencilvel
ingebrand. Vervolgens ging het vel de machine in door deze op inktrollen te spannen. Dat
was ook zo’n spannend moment want er moest
dan ook inkt worden aangebracht. Ging dat
verkeerd, dan was het hele vel vol inkt geraakt en kon het domweg weggegooid worden!
Opnieuw beginnen dus weer. Ons apparaat was
elektrisch en slaagde er in wel 60 afdrukken
per minuut te draaien, tenminste als er met
het vel niets gebeurde….. Op een kwaad moment spatte de hele inktvoorraad door de

clubruimte en het kostte veel tijd en moeite
die boel weer enigszins te beredderen.

wat ik voorstond? Ja, deels wel. De ziekenboeg,

We hebben het apparaat toch vrij lang gebruikt totdat de kopieermachine het toch
bewerkelijke drukprogramma overnam. Ik kan
hier niet vermelden waar die machine stond
omdat het gebruik was “geritseld”(!). De
Wisseltong was aanvankelijk een zwart/witblad.

Dat was al een hele stap: een gekleurde omslag.
We hadden ze in blauw, rood en groen en konden
dus variëren! Uit het archief van MBV De Wissel.

Het 5e nummer van De Wisseltong was het
kerstnummer van 1982. Juist de eventuele afbeeldingen gebruikten nogal wat inkt en de procedure was erg tijdrovend. Uit het archief van MBV
De Wissel.

Na enige tijd werd het voorblad in kleur uitgegeven. Nou ja, in kleur, het was een gekleurd velletje A-4 met een zwart/witfoto
met een spoors motief. Maar later kregen we
zelfs kleurenuitgaven!
Is het in de jaren dat De Wisseltong bestond
ook echt een communicatiemiddel geworden
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instroom van nieuwe leden en daarnaast lezenswaardige artikelen, weetjes en dergelijke
passeerden en passeren de revue. Jammer is
en blijft dat de inbreng niet door iedereen
wordt geleverd. Nou ja, sla de eerste of de
laatste Wisseltong er maar even op na: altijd
maar de roep om copy. Je kan als lid natuurlijk roepen dat de communicatie van bestuur
naar leden slecht is, maar wat heb jij er bijvoorbeeld via De Wisseltong aan gedaan?
In de volgende Wisseltong ga ik verder in op
onze gebruikte ruimten en eigen clubruimten.

(wordt vervolgd)

Hoge brug

Door Willie de Kort
Weet je het nog? In de Wisseltong nr 4 van
2015 schreef ik een artikel over de spoorbrug
bij Rendsburg, waarbij de trein op grote
hoogte het Noord-Oostzee-kanaal over moet
steken. Aan deze brug hangt (of kan ik beter
zeggen hing) een zweef-veer om auto’s, fietsers en voetgangers over te zetten.

Hing is dus het juiste woord, want op de terugreis na onze vakantie in Denemarken wilde
ik dit laten zien. Maar daar aangekomen blijkt
het zweef-veer weg te zijn.
Op informatieborden bij de veerstoep was te
lezen dat er op 18 januari een ongeluk had
plaatsgevonden tussen veer en een boot. Het
veer, dat aan 12 staalkabels aan de wagen
onder de brug hangt, is daarbij flink geraakt.
Het veer heeft daarbij flink geslingerd en
zijn er van de 12 kabels tenminste 2 gebroken.
Het veer is nu verwijderd en naar een werf
gebracht voor inspectie en reparatie. Brug en
veer zouden binnenkort op de Unescoerfgoedlijst komen.
Bij het ongeval is de machinist ernstig gewond
en de enige passagier licht gewond geraakt.
De volgende links geven wat extra informatie:
http://www.wsa-kiel.wsv.de/Tunnel-BrueckenFaehren/Bruecken/Eisenbahnhochbruecke_Re
ndsburg/Schwebefaehre/index.html
Of een film waarin in het begin te zien is dat
het veer flink heen en weer geslingerd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=MDErrxM
szJw
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NS 2225

Door Gert van Dam

weg) gaan staan ter hoogte van Kemkens,
waar ik een goed uitzicht had op het kop maken.

Enige tijd terug werd aangekondigd dat de
NS2225 van de SMMR (Stichting Museum
Materieel Raillion) met wagons van de SSN
(Stoom Stichting Nederland) een rondrit
door Nederland ging maken met name naar de
raccordementen te weten: Lage Zwaluwe, Oss
en Lage Weide te Utrecht. Dit leek me leuk
om in Oss hiervan foto’s te maken, zeker omdat het de NS2225 in de originele kleur bruin
was.
De eerste foto is gemaakt in station Oss ik
had gehoopt dat hij op een van de 2 zijsporen
zou gaan om kop te maken maar dit bleek ter
hoogte van Kemkens te gaan gebeuren.

Dan naar de Rijnstraat hoek Waalkade waar
ik toch een paar redelijke foto’s kon maken
want het weer werd erg slecht hagel en zo……

NS 2225 op station Oss

Ik ben als 2e naar de Spaanderstraat gegaan
en het uitzicht op deze ouderwetse diesellok
was prima.

Vervolgens naar de Merwedestraat om de
auto kwijt te kunnen. Ik ben toen in de middenberm van de Megense baan (de nieuwe
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In 2004 op 9 oktober ben ik naar een open
dag geweest in Tilburg, waar deze 2225 er
erg slecht aan toe was. Men was hem dan ook
aan het restaureren.

Ook heb ik een videootje gemaakt dit vanwege het geluid.
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Volgende halte

Ingezonden door Rob Boeser via Mark Scholten
‘VOLGENDE HALTE’ IN HET OPENLUCHTMUSEUM TE ARNHEM, EDITIE 2016.
Door Rob Boeser, organisator van dit evenement
en bestuurslid van modelspoorvereniging Maas &
Waal, tevens bouwer van de modelbaan “Tram
Waelstede”.

Op 18 en 19 juni staat het Nederlands Openluchtmuseum in het teken van historisch
stads- en streekvervoer. Op 4 april 2016 was
het twintig jaar geleden dat een historische
tram zijn eerste rondjes reed in het Arnhemse museumpark. Tegenwoordig rijden er maar
liefst vijf motorwagens en een gelede wagen
uit Rotterdam, Den Haag en Arnhem en een
railreiniger uit Amsterdam in het museumpark. Zo bezorgt het museum zijn bezoekers
dagelijks een onvergetelijke kennismaking
met de geschiedenis van personenvervoer in
ons land.

In het weekend van 18 en 19 juni is er voor
jong en oud heel veel te zien, doen en beleven
rond historisch stads- en streekvervoer. Er
zijn historische autobussen en trams te gast.
Er worden unieke modeltrambanen tentoongesteld en voor de liefhebbers is er een infomarkt. Ook zijn er vele leuke activiteiten voor
het hele gezin.
Speciale gasten
Dit jaar is de vermaarde ‘blauwe tram’ van de
NZH te gast met de A106, A327 en goederenwagen C32. De A327 uit 1913 maakte z’n
debuut in het Openluchtmuseum in het seiWisseltong april ‘16 pagina 25

zoen van 1996. Tijdens het tienjarig jubileum
van de Arnhemse museumtram in 2006 was de
A327 ook te gast in het museum. Met de goederenwagen C32 en de T-Ford bestelbus van
Van Gend & Loos worden pakketten vervoerd.
Ook de opvolger van de trams, een ‘bolramer’
bus van de NZH, is aanwezig. In het museumpark staan diverse historische bussen opgesteld met dank aan diverse museumbusorganisaties. Het publiek kan bij enkele bussen instappen voor een ritje op en rond het
museumterrein.

Modelbanen
In de tramremise, de loods van Van Gend &
Loos en op de deel van de boerderij uit Midlum laten vermaarde modelbouwers hun unieke
trams en trambanen in model zien. Denk aan
‘De Helluf van Elluf’ een schitterend model
van de Haagse lijn 11 aan de Conradkade in de
jaren ’50. Daarnaast rolt de Rotterdamse
Tramweg Maatschappij (RTM) in miniatuur
van de Spijkenissebrug en zien bezoekers de
stoomtram van de Geldersche Tramwegen
(GTW) over de IJsselkade in Zutphen
schommelen.
Voor de liefhebbers bieden ideële en commerciële partners informatie over trams in
Nederland vroeger en nu. Ook zijn er boeken,
dvd’s, bouwpakketten en leuke gadgets te
koop. Leuk voor Vaderdag!

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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