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Mededelingen

Weer die aandrang om een nieuwe TONG in elkaar te zetten.
Valt het toch weer tegen om JULLIE blad gevuld te krijgen.
We hebben nóg een artikel in de TONG kunnen plaatsen,
want wat blijkt: Op de voorzijde van uitgave #1 van 2016
stond vermeld dat er een artikel van de Centovalli Bahn in
zou staan. Komt Mark met de opmerking dat hij dat artikel
niet kon lezen, omdat het er dus niet in staat.
Niemand van de redactie kon zich dit artikel herinneren en
ook niet direct vinden in de archieven. Dus ten rade bij
Mark, maar die geeft als reactie “Ergo, het is geen artikel
van mij......”. Snuffel ik nog eens wat dieper, kom ik daar dit
artikel van Jan Berkensteijn tegen. Dit artikel kunt u dus nu
wel lezen.

Tja en dan zit de vakantie weer aan de deur te kloppen. Het
weer zit nog niet helemaal mee, maar het gevoel voor de pe-
riode van rust is hardnekkig aanwezig. Beslist dat jullie op de
een of andere dag ergens iets zien dat een link heeft met
het vervoer over rail. En of dat nu de treinen of trams zijn,
waar we als mens in kunnen meerijden. Of een modeltrein
waar de familie Preiserlein zich in kan verplaatsen, als ze
tenminste de deur open kunnen krijgen. Het mag natuurlijk
ook over die oude locomotief of treinstel gaan die daar bij
dat museum te zien was.
Kortom, alle verhalen waarin iets kan worden voortbewogen
over een aantal van die metalen trapleuningen kort bij de
grond zijn zeer welkom bij de redactie.
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Van de bestuurstafel
Door Martin Lankreijer,
Willie de Kort en Mark Scholten

BERICHT VAN “MARTIN CABOOSE”.

Al voor vele uitgaven van ons clubblad “De Wisseltong” schrijft onze secretaris Martin veel
columns onder de naam “Martin Caboose”. Met humor, met prikkelende opmerkingen, tips en
noem maar op. Als redactielid is hij mede verantwoordelijk voor de bijzondere kwaliteit van
ons blad.

Zij ziekte echter, verhindert hem om zijn functies en taken goed uit te voeren en heeft de
werkzaamheden dan ook deels uit handen gegeven. Als secretaris a.i. neem ik, Mark, deze dan
ook over.

Ondanks dit, prikkelt MBV De Wissel Martin toch. Hij nam een aanvang voor een artikel, dat
hieronder is weergegeven. Hij slaagde er echter niet in dit af te maken. Zijn lichaam liet hem
in de steek…. Omdat de essentie in zijn stukje er wel stond, heeft Willie de Kort dit uit han-
den van Martin en Thea gekregen en besloten wij dit als zodanig en zonder aanpassingen te
plaatsen als eerbetoon aan de vele stukken onder de naam “Martin Caboose”.

“Beste leden,

Inmiddels zal het wel bekend zijn dat Frans en ik heftig in de lappenmand zitten.
Wij als bestuur, zijn dan ook aan het brainstormen om dit zo goed mogelijk op te van-
gen.

Verder hoorde ik dat de werkzaamheden aan de Nederlandse zijde, goed verlopen.

Ik had, zie foto’s elders in dit blad, wat bakken gemaakt om de Evergreen voorraad
wat overzichtelijker op te ruimen. In plaats van zoeken in de stapel, kun je nu de tijd
gebruiken om te bouwen.”

Martin Caboose
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2,1 miljoen
Door Willie de Kort

Dat is het aantal blokken dat ze nodig hadden
om iets van Amsterdam in het klein na te
bouwen. En daarmee is, zoals beloofd, de
start gemaakt van een kort verslag van ons
bezoek aan Legoland in Billund, Denemarken.
Ons weekje Denemarken hebben we afgeslo-
ten met een bezoek aan Legoland en dat was
op de vrijdag na Hemelvaart. Ook in Dene-
marken wordt dan een vrije dag opgenomen
voor een lang weekend en dat hebben we ge-
merkt.

Toen we bij de kassa kwamen stonden daar
honderden mensen te wachten om een kaartje
te kopen. Maar eenmaal binnen was het het
wachten wel waard. Daar zie je nu eens wat er
allemaal met Lego mogelijk is, als je er genoeg
steentjes van hebt.

Ze hebben daar delen van de wereld in deze
kleine steentjes nagebouwd en dat gaat van
kleine gebouwen tot enorme dingen als het
vrijheidsbeeld in New York.

Er was ook een deel van Nederland nage-
bouwd, uit Duitsland maar natuurlijk ook uit
Denemarken of Amerika.
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Daarbij werden de kleine Lego mannetjes en
vrouwtjes natuurlijk met de trein vervoerd.

Weet je nog van het verslag van de Veteran-
banen in Bryrup, Denemarken, geschreven in
Tong #3 van 2015. Nou, die hebben ze ook
nagebouwd.

Het was een mooie, maar ook warme dag. On-
ze zoon heeft de vele stenen en blokjes be-
keken, net zoals wij.
Het was verrassend dat ze niet alleen onder-
werpen uit Denemarken, maar ook stukken uit
de wereld hebben nagebouwd. Natuurlijk is
voor de TONG het spoorse als thema in uw
blad naar voren gebracht. Maar er is meer te
zien, zoals een aantal wilde dieren, beroemde
gebouwen, etc.
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Centovallibahn
Door Jan Berkesteijn

Deze zomer was één van de reisdoelen tijdens
de vakantie naar het Lago Maggiore een uit-
stapje naar de Centovallibahn. Netjes door de
bus afgezet voor het stationnetje van Do-
modossola, waar de trein al klaar stond. He-
laas voor mij niet het oude treinstel met
schuifraampjes, maar een moderne met airco
en grote ramen met zonwerende folie. Niet
ideaal dus om een foto impressie te maken,
maar ik heb er toch een poging toe gewaagd.

De wagons hebben grote panoramaramen met
zonwerende folie. Lastig fotograferen, weer-
spiegeling, rond lopen van het glas etc. Na een
tijdje ben ik dus aan de wandel gegaan door
het treinstel. In eerste instantie bij de deu-
ren gestaan, dat scheelde al wat en gaf mis-
schien wat kans bij de korte stops. Daarna
verder door de trein gelopen en toen bleek
dat beide stuurcabines maar de halve breedte
van de trein beslaan. Er was dus een schitte-
rend uitzichtpunt voor- cq achter in de trein
te vinden. Weliswaar ook hier weer met die
ellendige folie, maar je moet wat.

De trein staat voor vertrek helemaal binnen
in het station van Domodossola. Je ziet het
buitenterrein dus niet en dat was best jam-
mer, want meteen na het vertrek zag ik bui-
ten het station nog wat werkmaterieel opge-
steld staan. Evenzo staat er ergens halverwe-
ge het traject naar Locarno een oud treinstel
als statisch monument langs de baan, je bent
er voorbij voor je het door hebt.

De trein volgt een sterk kronkelend spoor
met veel krappe bogen. Er wordt dus met een
lage snelheid gereden. Het landschap wisselt
wel wat, maar je zit echt in het zuidelijke
deel van de Alpen, dus het grootste deel van
het traject zijn er fraaie berglandschappen
te bewonderen.

Af en toe passeer je een berggalerij of een
kort tunneltje. Uiteindelijk kom je dan in Lo-
carno aan, waar een paar straten voorbij het
station een “Funicular” te vinden is die je in
een vijf minuten tot de bovenste randen van
de stad brengt. Wat mij betreft zeker aan te
bevelen, het uitzicht was zeer aangenaam.
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Tijdens een tussenstopje in Vitznau (Zwitser-
land)  zag ik dit tweetal in de loods staan.
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Evergreen opbergen
Door Willie de Kort

We kunnen sinds kort al de evergreen profie-
len, die kunststof strips, netjes opbergen in
sorteerbakken.
Martin was een paar weken geleden aan deze
bakken begonnen om ze te maken. En afgelo-
pen week mocht ik ze ophalen om ze naar de
club te brengen.
De bakken zijn inmiddels al weer ruim 2 we-
ken in gebruik.

De bakken zijn allemaal gesigneerd:
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Leuke plaatjes

Een paar met pure intelligentie.

En een met passie voor het werk.
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Groenpraat
Door Jan Berkesteijn

Met enige regelmaat komt er een medeclublid
even kijken wat ik nu weer voor groen uit de
“kwekerij” heb gehaald. Voor mij niets bij-
zonders, maar het spreekt, denk ik, voor zich
dat er enorm veel manieren zijn om groene
scenery aan te maken. Daarom hier even een
korte toelichting hoe ik te werk ga.

Bij het opzetten van bomen en struiken ga ik
altijd van een aantal criteria uit. Ik ga op
zoek naar wat karakteristieken van een be-
treffende soort, wil daarbij zowel de monu-
mentale kracht van een boom ervaren, maar
ook de soms bijna paradoxaal lijkende trans-
parantie.

Jarenlang heb ik eigenlijk alleen maar spoor-
wegmodellen verzameld en nauwelijks iets

gebouwd, wel veel gelezen over het onder-
werp. Toen ik dan ook gedwongen thuis kwam
te zitten en ook nog eens wat beperkingen
mee kreeg wilde ik wel wat gaan maken, maar
hoe en waarmee? Voor mezelf had ik al be-
paald dat ik de methode wilde volgen waarbij
de structuur gemaakt wordt in bloemendraad
maar hoe dan weer verder? Hoe werk je bij-
voorbeeld de stam dan af? Op internet vond
ik methoden met DAS klei, met schorspasta
van AnitaDecor en nog veel meer technieken
en materialen. Ik heb het een en ander uitge-
probeerd, maar het werkte niet voor mij.
Vervolgens ging ik experimenteren met af-
plaktape en papier-maché, gaf een redelijk
resultaat, maar de stammen werden veel te
dik, dus was dat ook geen optie, althans niet
voor mij. Wel gaf het papier-maché me de
ingeving dat ik het kon proberen met pure
houtlijm en zaagsel. Dat werkt wel voor mij,
daar kan ik eventueel in meerdere lagen mee
werken en dan zelfs zo nodig nog voorzichtig
schuren of vijlen.
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De volgende hindernis waren de kronen. Het
aloude IJslands mos was geen optie, het werd
allemaal veel te massief, de transparantie was
niet aan te brengen, tenminste niet naar mijn
zin. Ook hiervoor weer gezocht op internet.
Na wat experimenteren met materialen die
aan de draadstructuur geplakt kunnen worden
maar die ook uitgeplozen kunnen worden heb
ik mijn voorkeursmateriaal gevonden: watten.
De kunst is om na het plakken van de uitge-
plozen watten nog eens zoveel weg te halen
als je nog durft. Na een aantal bomen heb ik
wel geleerd dat je al snel te veel laat zitten.
Tenslotte wordt alles zwart gespoten, stam-
men en takken zoveel mogelijk of waar nodig
gekleurd en breng ik loof aan. Daarvoor ge-
bruik ik foliage van Noch wat ik naar eigen
smaak meng tot een acceptabele kleur.

Voor naaldbomen gebruik ik ook weer de
draadstructuur en de houtlijm met zaagsel
ingestrooid. De takkenstructuur vul ik hier op
door de takken in te lijmen en te bestrooien
met 12 mm grasvezels van Noch of Heki. Ook
dit wordt weer met de spuitbus bewerkt,
waarbij ik hier vaak hoogglans groen in het
natte matzwart spuit (of omgekeerd), zodat
er een groenige gloed overblijft. Voor dennen
en sparren bestrooi ik dit geheel met 2,5 mm
vezels en eventueel wat Woodlands scenic
turf. De grove den wordt met de elektrostaat
van vezels voorzien, zodat ze mooi rechtop
staan. Geeft toch weer een ander beeld.

De moraal van dit verhaal? Het lijkt me voor
eenieder belangrijk dat de methode gevonden
wordt waarmee je een resultaat krijgt wat je
zelf mooi en prettig vind, wat die methode
ook is. Daarnaast is het belangrijk dat je een
techniek vind die bij je past, want alle verha-
len en methodes die je leest kunnen knap
frustrerend zijn als je het zelf niet in de
vingers krijgt. Blijven experimenteren met
materialen en technieken kan je daarbij hel-
pen en nieuwe inzichten geven.
Op verzoek van een paar mensen heb ik me
bereid verklaard om bij voldoende belang-
stelling in een workshop van enkele avonden
of middagen te laten zien hoe ik een en ander
maak en daarbij dus ook de deelnemers te
begeleiden in het zelf gebruiken van deze
technieken. Als er meer belangstelling voor is
zou dit na de open dag ingepland kunnen wor-
den.
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Koopje
Door Willie de Kort

Word ik laatst op een leuk koopje gewezen op
Ebay. Het model past niet helemaal in mijn
collectie, dus ben ik niet overgegaan tot het
kopen van het wagentje.

De reden dat de koop niet is doorgegaan zit
‘m niet zo zeer alleen in het model, ook niet in
de prijs van het wagentje.

Maar wel in het bedrag dat voor Post and
Package betaald zou moeten worden. Dat be-
drag is wel heel erg hoog uitgevallen…
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Jeugdverhalen over de HAAGSE tram
Door Mark Scholten

Wim Noordhoek, een bekende Haagse
schrijver, schreef onder andere ook een boek
over zijn Haagse jeugdjaren onder de titel
‘Muzenstraat En Andere Haagse Verhalen’. In
gesprek met toenmalige buurjongen Wim de
Bie gaat het over trams, duinen, de vloedlijn
en oneindigheid. Over hoe Haags je kunt zijn.
Natuurlijk ben ik bijzonder geïnteresseerd in
zijn tram, ook al ben ik Rotterdammer….

Noordhoek: ‘Als kind had ik twee mogelijk-
heden om in gedachten weg te vluchten: de
radio en de tram. De radio was “de wereld” en
met de tram ging je “naar de stad”. Zo
noemden alle bewoners van onze buitenwijk
dat: ‘naar de stad gaan.’
Radio- en televisiemaker/schrijver Wim de
Bie: ‘Ja, wij kenden elkaar toen niet, maar ik
woonde een straat verder dan jij en dat was
de rand van de stad. Het einde van de Laan
van Meerdervoort, “de langste laan van
Europa” werd daar altijd bij vermeld, daar
hield Den Haag echt op.’

HTM 1003 op lijn 16 16-9-1971 Lorentzplein. Foto Ab
van Donselaar, ansichtkaart verzameling Mark Scholten

Noordhoek: ‘En de stad was iets
geheimzinnigs. Ik ging met mijn moeder twee
keer per jaar: een broek kopen voor de zomer
en een broek kopen voor de winter. Bij Peek &
Cloppen- burg.’
De Bie: ‘De tram reed niet verder, bij ons was
het eindpunt van lijn 2. En beginpunt,

waardoor er iets magisch plaatsvond: wat
eerst de voorkant van de tramwagen was,
veranderde in de achterkant. En de
zitrichting transformeerde compleet, daar
ging het om.’
Noordhoek: ‘De conducteur kon met een zwiep
aan de koperen handgrepen alle banken de
andere kant op zetten, je hoorde beng, beng,
beng. Dan liep de bestuurder van achteren
naar voren en stelde de stuurhendel aan die
kant in gebruik.’
De Bie: ‘Met je vriendjes stond je urenlang te
kijken. Het waren speciale trams, de
Ombouwers. Het zal filosofisch te duiden
zijn, en dat doen we nu niet, maar een
eindpunt dat beginpunt wordt, stoelen en
banken 180 graden gedraaid: het is een mooie
gebeurtenis.’

HTM Ombouwers 21 en 45 op lijn 5 7-9-58 Prinsessen-
gracht. Foto E.J. Bouwman, verzameling Mark Scholten

Noordhoek: ‘Er was nog een andere eindhalte
in de wijk. Op een kaal zandlandje, eind
Savornin Lohmanplein, eindigden twee trams,
lijn 7 en lijn 14. Op een dag verscheen daar de
nieuwe tram, die opzien baarde in heel Den
Haag. De pcc-car, een Amerikaans ontwerp.’
De Bie: ‘Ik moet de eerste proefrit in 1949
gezien hebben, op de Laan van Meerdervoort.
Daar vormden zich opstootjes bij elke halte,
zo bijzonder was die tram. Begrijpelijk, hij is
nog steeds bijzonder, een spacecar!’
Noordhoek: ‘Een raket, een ruimtevaartuig!
Met de vering van een Pontiac of Cadillac.
Veel passagiers werden misselijk, ik ook hoor.
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Dat ding deinde over de rails. Later is die
vering bijgesteld.’
De Bie: ‘Je was gewend aan trams uit 1920.
Met houtwerk, koper, conducteurs. Dit waren
strakke eenmanswagens, heel erg Amerikaans
en nieuw. Den Haag is helemaal overgegaan op
pcc-cars, tot 1993 hebben er honderden
gereden. Voor mij het symbool voor een
veranderende wereld, de nieuwe tijd die
aanbreekt.’

Tot zover de tram-mijmeringen van
Noordhoek en De Bie. Redenen om heel even
in te gaan op de tramtypes die ze noemen. Op
lijn 2 reden onder andere zogenaamde
“ombouwers”. Voor de grote uitbreiding van
het tramnet tot 1907 had men veel
motorwagens nodig. Dit werd de serie 21-150
die tussen 1905 en 1907 werd afgeleverd.
Deze wagens, die vanwege hun grote aantal de
bijnaam 'Fordjes' kregen, werden gebouwd
door Werkspoor Amsterdam. Tussen 1929 en
1930 ondergingen 81 van deze wagens een
grondige verbouwing. Het motorvermogen nam
toe en deze wagens kregen een beugel
(pantograaf). Hun bijnaam wordt
'Ombouwers'. Het waren tweerichtings-
wagens die dus aan het eindpunt “kop moesten
maken”. De wagenvoerder bouwde de wagen
om door het elektrisch gedeelte om te
schakelen naar het andere balcon, de bel- en
zandpen mee te nemen en het andere balcon
in de andere volgorde weer op te bouwen. De
conducteur zette de rugleuningen in de
rijrichting en zo kon iedereen weer “vooruit
rijden”.
Net als vele andere trambedrijven heeft de
HTM in de Tweede Wereldoorlog veel te
lijden gehad. Door overbelasting en gebrekkig
onderhoud was de toestand van het materieel
en de infrastructuur sterk verslechterd. Een
deel van het trammaterieel werd door de
Duitse bezetter in 1940-'45 gevorderd of
raakte onbruikbaar. Na de bevrijding werd
veel gevorderd materieel teruggevonden en
gerepatrieerd. Een aantal trams moest echter

door onherstelbare schade of vermissing
afgeschreven worden.
Na de oorlog bleek het voor de HTM
praktisch om in Den Haag het Amerikaanse
PCC-'totaalconcept' te introduceren. In juli
1949 werd de eerste PCC, 199, in Den Haag
afgeleverd. Deze PCC-tram was door
constructiebedrijf La Brugeoise et Nicaise &
Delcuve (BND), het latere La Brugeoise et
Nivelles (BN) in Brugge gebouwd. De 199 werd
al spoedig vernummerd in 1001. In december
1949 werd de tweede PCC, 1002, afgeleverd;
deze kwam in januari 1950 in dienst. Beide
trams waren geassembleerd uit
bouwpakketten die in de Verenigde Staten
waren geproduceerd en identiek waren aan
een serie PCC's voor Detroit (Michigan). Ze
behoorden tot het model Postwar PCC 1945
van de Saint Louis Car Company met een
elektrische installatie van Westinghouse naar
het voorbeeld van wagen 1600 voor
Pittsburgh. Ze werden door BND aangepast
aan de eisen die de HTM stelde. Zo werden
de wagenbakken smaller en korter gemaakt.
Beide wagens waren - evenals alle volgende
Haagse PCC's - eenrichtingsvoertuigen en
konden alleen ingezet worden op lijnen die bij
de eindpunten van een keerlus of
keerdriehoek waren voorzien.
Opvallend aan de Postwar PCC 1945 (en dus
ook aan de 1001 en 1002) waren de vele kleine
zijruitjes met daarboven zogenaamde standee
windows (kleine bovenraampjes voor de
staande passagiers). Hierdoor kwamen deze
Haagse PCC's erg Amerikaans over. Verder
bezaten ze een voorinstap en achteruitstap,
terwijl een middenuitstap ontbrak. Achterin
de trams was een plaatsje gereserveerd voor
een zittende conducteur. Later verdween
deze conducteurszitplaats, omdat de HTM
overging op het eenmanwagen-principe. De
1001 en 1002 hadden soepel geveerde
draaistellen van het type 'B3'. Later werden
ze, na problemen bij de reizigers, wat stugger
afgeveerd. Schrijver Noordhoek benoemde
dat deinen ook en werd er zelf misselijk van!



Wisseltong juni ‘16 pagina 17

Begin jaren 70 waren de 1001 en 1002 door
de afwijkende deurindeling zorgenkindjes
geworden. Het ontbreken van een
middenuitstap bemoeilijkte de doorstroming
van reizigers. Ze werden dan ook nog
sporadisch ingezet, maar konden nog niet
gemist worden. In 1974-'75 werden zij door
de HTM zelf grondig gerenoveerd. Uiterlijk
werden zij gelijk gemaakt aan de nieuwe
1300-serie, maar ze behielden hun smallere
wagenbak, zoals de 1100-serie.

Door het aanbrengen van Scharfenberg
koppelingen en stuurstroomverbindingen
konden ze voortaan ook in treinschakeling
rijden, met elkaar of met een 1100 of 1300
(in dat laatste geval alleen als tweede wagen).
In 1993 werden de PCC’s uit de dienst
genomen en opgevolgd door dubbelgelede
zogenaamde GTL’s.

PCC 1006. De zgn standee-windos zijn nog aanwezig. Wel is het venster naast de bestuurder vervangen door een mo-
derner type. Foto verzameling Mark Scholten
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De RET-bussen
Door Louis Holleman

Kijk, zo zijn we weer fijn bezig. De ene
schrijft iets, de volgende reageert daar weer
op en vervolgens heeft de ene weer een aan-
leiding daar op te reageren. Tot meerdere
glorie van ons clubblad.
Tja, die RET, in de jaren 60. Nou zeg ik er
heel eerlijk bij dat ik in het Haagse nooit
echt gebruik van de bus heb gemaakt omdat
ik met de tram zo ongeveer overal kon komen
waar ik moest of wilde zijn. Toen ik nog heel
klein was en in Drachten woonde ging ik wel
eens met pa, ma en zusjes met een bus van
Drachten naar Leeuwarden en wat voor bus-
sen dat nou weer waren weet ik echt niet
meer, al was het alleen maar omdat dat in de
jaren 50 was. En toen had Drachten zelfs nog
niet eens een vliegveld!

Ik weet wel bijna zeker dat ik in Rotjeknor
ook in Crossleys (met twee ss-en) heb gere-
den. Ik herinner me dat die nl. zowel een
voor- als een midden-instap hadden, waar ze
bij de Saurers die voorinstap vergeten wa-
ren…

Bijgaand nog een foto van zo’n Nederlandse
Crossley type SD42/1 die na de oorlog mas-
saal naar Nederland kwamen om het in puin
liggende OV op te krikken.
Foto © Pimvantend via Wikipedia.

Die Crossleys op lijn 50 reden denk ik alleen
maar in de spits als er meer bussen moesten
rijden, vaak waren het ook die door Mark
genoemde Kromhout V-voorruit dingen, die
stukken comfortabeler waren, ook voor de
chauffeur.
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Niet meer aan een meterslange pook hengsten
(waarschijnlijk met dubbel klutsen) maar di-
rect naast het stuur rechts zat een bakkie
met een pookkie wat je met je pink in de juis-
te stand kon zetten waarmee de bus “voorge-
schakeld” werd. Gas loslaten en de hap sprong
in de volgende versnelling.
De “standaardbussen” hadden een vol-
automaat (twee versnellingen) waarmee ze
iets van 70 km/u konden halen.

Tja, en dan die “tunnelpolitie”. Die was volgens
mij in latere jaren alleen maar bezet tijdens
de spits. Op ongeveer 1/3 en 2/3 vanaf de
ingangen zat in het midden een hokje voor een
geüniformeerde ambtenaar die van daaruit
het verkeer een beetje in de gaten kon hou-
den, aan twee kanten.

Het waren niet alleen auto’s die konden
stranden, je mocht ook niet van de ene rij-
strook naar de andere vanwege een ononder-
broken dubbele streep op het wegdek. Ook
niet als jij in de filerij stilstond en de andere
rij gewoon met 50 km/u voorbij kwam. Wach-
ten tot de takelwagen kwam en je ook weer
verder kon. Daarvoor hadden ze ook 3 takel-
wagens, want ook een takelwagen met sleep
kan pech krijgen 

En terwijl je stilstond waren wij in de diverse
autootjes druk bezig schuttingwoorden in
morse op de claxon naar elkaar te seinen – we
zaten tenslotte niet voor niets op de opleiding
“radio-officier ter koopvaardij”.

Tegenwoordig wil ik nog wel eens – als ik rich-
ting Duh Haag moet – de ouwe tunnelroute
nemen. Die scheelt echt een aantal km verge-
leken met de Van Brienenoordroute en zeker
in het weekeind is ie net zo snel.

Trouwens, ook in Duh Haag kon je met de
tram in de file raken. Als je pech had, kwam
er net een railreiniger voor je op de baan
zitten en kon je met maximaal 5 km/u achter
dat herrieding blijven rijden. Je hoorde ze al
5 straten ver aankomen (en dan te bedenken
dat als onze Dapol weer eens ergens op een
vrij blok staat te wachten er minstens 3 club-
leden overspannen raken).
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Digitaal tekenen en printen
Door Jan Berkensteijn

In de tijd dat ik nog beroepsmatig werkzaam
mocht zijn was ik al dagelijks bezig met te-
kenprogrammatuur. Programmatuur die door
mij gebruikt werd om aansturingstekeningen
te maken voor snij- en borduurmachines, maar
die ik ook gebruikte om besteltekeningen te
maken voor onderdelen en de casco’s voor
meubelen, de zogenaamde blinde rompen. Het
programma, Solidworks, beviel me goed en,
hoewel ik maar een heel klein deel van de pro-
grammatuur gebruikte, kon ik er na een tijdje
aardig mee uit de voeten. Zodanig, dat ik
zelfs in de pauzes begonnen was met het op-
zetten van tekeningen voor een 3D te printen
oersik. Natuurlijk was dat veel te ambitieus
als startproject en het is dan ook nooit tot
een geprint model gekomen.

Toen ik niet langer werkzaam was verloor ik
ook de toegang tot de tekenprogrammatuur,
een zoektocht op internet leverde veel free-
ware op, maar het duurde lang voordat ik te-
recht kwam bij Autodesk 123D Design. Free-
ware en de werkwijze komt sterk overeen
met de werkwijze bij Solidworks, het voelde
dus meteen vertrouwd voor me en toen ont-
stonden dan ook de eerste printsels: ANWB
wegwijzers, sigarettenautomaat, vuilnisbak-
ken, fietsenrekken, het liep aardig. Tegenval-
ler was het model van een frietkot, waar ik de
wanddiktes ver had teruggebracht waardoor
“warping”, een vervorming door onvoldoende
materiaaldikte, ontstond. Maar goed, daar
leer je dan ook weer van.

Volgende modelletjes waren de driewielers,
een open bakkie zoals in gebruik bij bijvoor-
beeld plantsoenendiensten en een ventkar
zoals in gebruik bij de melkboer, want zo
mocht je de melkventer in de jaren zestig nog
probleemloos aanspreken.

Ongeveer tegelijkertijd maakte ik ook de
sectiekasten, verdeelkasten zoals die ge-
bruikt werden (en op sommige plaatsen ook in
Oss nog steeds gebruikt worden) voor de
verdeling van de elektriciteitslevering aan de
diverse woningen. Ook hier zocht ik weer li-
mieten op, maar met inmiddels wat meer in-
zicht in de eigenschappen van het printproces
en het materiaal kwam het nu wel goed.

Een volgend project was de éénroeder, een
kleine hooimijt met een enkele staak in het
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midden. Door de afmetingen van dit object
zou de prijs in het “FUD” materiaal wat ik tot
nu toe gebruikte te duur worden. Daarom
tekende ik dit object met de specificaties van
de veel goedkopere “SenF” kunststof, een
polyamide(Nylon)-achtige. Ook dit liep weer
goed af, de fijnheid van dit materiaal was
nauwkeuriger dan ik had verwacht en de eind-
prijs was daardoor zeer acceptabel gebleven.

Als laatste heb ik een paar handkarren gete-
kend, nog niet geprint, ik wacht nog even op
een kortingsactie van Shapeways.

Al deze objecten zijn voor derden bestelbaar
bij Shapeways en te vinden in mijn “shop”
daar “Sixties in h0”. Mocht er belangstelling
zijn, dan is het door de prijsopbouw bij Sha-
peways doorgaans interessanter om alles wat
je zou willen in één bestelling bij elkaar te
proppen. Op verzoek doe ik dat graag voor de
liefhebbers. Shapeways berekent namelijk
startkosten per order, dus als je alles terug
weet te brengen tot een enkele order kan dat
veel geld schelen.

Voor nu ben ik met wat nieuwe, ambitieuze
projecten bezig. Druk bezig met het verza-
melen van data om te bekijken of ik een kap
en onderstel voor een NS OmC kan tekenen,
in eerste instantie voor een statisch model,
later wellicht ook met de mogelijkheid om het
model te motoriseren. Daarnaast een 2D pro-
gramma opgezocht en aan het inleren. Handig
om ter zijner tijd te gaan experimenteren
met etsen en/of lasersnijden/graveren. Ook
dat kan tegenwoordig in opdracht gedaan
worden bij bijvoorbeeld Fablabs. Nog geen
ervaring mee, maar ik blijf proberen mijn
technische mogelijkheden uit te breiden.
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Ombouw Bob-cab
Door Willie de Kort

Net voor de geplande verschijningsdatum – 30
juni - van deze TONG, had ik aan Martin ge-
vraagd of hij nog zin had en in staat was om
het artikel ‘van de bestuurstafel’ te schrij-
ven.
Willie: Even een gewaagde vraag....
Heb je nog zin en kun je het opbrengen om
het bestuursstukje voor de TONG te schrij-
ven?
Martin: Het bestuursstukje wil ik afronden
nadat in donderdag geweest ben.
Ik heb ook nog een klein stukje betreft het
inbouwen van een nieuwe aandrijving in mijn
Boc-cab locje. past dat nog? (Ik bedoel het
stukje).
Willie: Tuurlijk past dat (in het locje, want
dat heb ik zelf gezien bij je) Fotootjes er-
bij??? Ik plaats het artikel er gewoon bij. Nu
28 pagina's met jouw plaatjes en nog een paar
van mij (2 pagina's) We hoeven niet meer te
voldoen aan n*4 pagina's om het af te druk-
ken in boekvorm  Kom maar op.

De foto’s daarvan heb ik wel gehad, de tekst
heb ik gemaakt naar aanleiding van wat Martin
me er bij hem thuis over verteld heeft. Het
betreft een gekoppelde set van een soort
locomotoren. Hier zijn ze los van elkaar te
zien.

Al een hele poos geleden heeft hij een nieuwe
aandrijving, een set van wielen met een motor,
bij Piet Peetoom besteld. Het duurde echter

een lange tijd voordat het motortje ver-
stuurd werd door Piet.

Na het uitpakken van de motor is deze eerst
op een rollerstand gezet om te controleren of
alles goed loopt.

Het idee was om dit motorblokje in één van
de twee delen in te bouwen. Dit is dan ook
gelukt, al moest er wel veel freeswerk aan
het locje gedaan worden om deze passend te
krijgen.
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Na het testen van de aandrijving op gelijk-
stroom is deze doorgegaan naar de volgende
stap. De treinen rijden allemaal digitaal, dus
dat moest bij deze dus ook.

In het andere locje is vervolgens de DCC-
decoder ingebouwd, het betreft een soundde-
coder.
De volgende werkzaamheden aan het setje
zijn het afstellen van de decoder, zodat het
geluid klopt met het rijden en dat het geluid
niet te hard door de hobbykamer galmt. En de
decoder moet afgeregeld worden op de goede
rijeigenschappen, dat wil zeggen dat de op-
trek- en afrem-parameters maar ook de
maximum snelheid goed ingeregeld moeten
worden.
Als je dan ziet wat Martin allemaal in huis
heeft om zo’n treintje aan te passen aan zijn
eigen wensen, dan zeg ik “petje af”.
Alle treinen hebben bij Martin een naam mee-
gekregen van zijn kinderen en kleinkind. Zo
heet deze bob-cab Thijmen, naar zijn klein-
zoon.
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Bouwidee
Door Willie de Kort

Op de InterModellBau in
Dortmund zagen we dit kleine
hoekje op een baan. Doordat
het gebouw aan één kant over
de rand ‘hangt’, waren de
bouwers genoodzaakt er een
stuk vanaf te zagen. Door
deze actie moest de in-
richting van het gebouw tot in
de puntjes worden afgewerkt.
Zouden we ergens op onze
baan ook ergens zo’n hoekje
krijgen (in de toekomst)??
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Malermeisters
Door Willie de Kort

En dan ga je met het label dat op de emmer
geplakt zit naar dezelfde verfwinkel om er
nog een emmer bij te gaan kopen. De kleur
blauw die dit nummer voorstelt is naar veler
idee een goede kleur om de lucht mee weer te
geven.
Maar ja, dan vertellen ze daar dat de label al
meer dan 15 jaar geleden is geplakt en dus de
kleur ook al zolang in die emmer opgesloten
zit. En dat het merk van destijds een andere
menustructuur heeft om kleuren te mengen
en natuurlijk ook een andere basisverf in het
programma.

Maar ja, toch de nieuwe verf maar gekocht.
En vervolgens heeft Jens in een paar avonden
de hele muur achter de baan met deze kleur
hemelsblauw gemaakt. Het ziet er ineens heel
anders uit.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het
landschap van de berg, dat zich bovenop de
spiraal bevindt. Jan is daar bezig om bomen
te plaatsen, gras te zaaien en maaien, rotsen
te vormen en nog veel meer. Zo staan er sinds
kort een aantal vrachtwagens die het hout uit
het bos komen halen.
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Spreekt voor zichzelf, niet dan?
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Werving
Door Ashwin Zondag

We hebben een idee om te proberen nieuwe
leden te werven. Dit willen we doen door
workshops voor buitenstaanders te organise-
ren. Deze workshop(s) worden niet op een
clubavond gegeven, maar op een andere dag.
Om de workshops bekend te maken, willen we
op de Open Dag (op 6 november dit jaar) een
tweetal miniworkshops organiseren. Een tafel

met daarop de benodigde materialen voor het
maken van een eenvoudige dennenboom en een
andere tafel voor het maken van een ‘nog na-
der te bepalen item’. De bezoekers kunnen
gewoon aanschuiven en proberen de artikelen
te maken met een beetje hulp van de leider.
Als er belangstelling is voor deze workshops,
dan zullen ze snel na de Open Dag worden
gestart. Op die manier komen de mensen
meerdere keren naar de club en wij zullen ze
uitnodigen om ook eens op een donderdag te

komen kijken. Zodat
ze ons al een beetje
leren kennen en mis-
schien dan ook wel lid
van de vereniging wil-
len worden.

En ja, de workshops
worden ook voor de
belangstellenden on-
der de leden georgani-
seerd.
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