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Mededelingen
Ja hé, zit ik weer gezellig op zolder naar mijn mailbox te
kijken om te zien of er al stukjes zijn aangeleverd voor een
nieuwe TONG. Een TONG die een paar dagen voor onze Open
Dag van 2016 via diezelfde mailbox aangekondigd zal worden.
In de termijn die we gepland hadden, is er maar erg weinig
binnengekomen, maar daarna vallen er toch een paar artikelen op de ‘deurmat’. De meeste wel weer van onze vaste
schrijvers, vermoedelijk zien zij via deze weg de mogelijkheid om anderen iets te laten meebeleven van hún hobby.
Sterker nog, ze zijn bezig om elkaar de loef af te steken
over een stukkie geschiedenis vanuit de verre randstad uit
een ver verleden …
Bij één van de artikelen zat een treffende uitdrukking, die ik
jullie niet wil onthouden: ”Voordat ook Tong nr 5/2016 weer

helemaal vol zit en bovendien voornamelijk geschreven door
derden (en indien dat toch zo is, so be it) nog maar even een
stukkie van mijn kant.”

En oh ja, de Open Dag, de dag dat we de deuren voor de bezoekers weer wagenwijd open zetten. Zodat ze in de gelegenheid zijn om de vorderingen van het afgelopen jaar te
komen bekijken. Nog een paar dagen en het is zover.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Mark Scholten,

Op 3 augustus 2016 is onze secretaris en
clublid Martin Lankreijer niet geheel onverwachts na een kort ziekbed overleden.
Het overlijden van Martin kwam bij ons hard
aan en hij laat een grote leegte achter. Het is
vaak zo vanzelfsprekend dat mensen zoals hij
binnen onze vereniging veel inzet hebben en
van alles doen binnen die vereniging maar ook
elders enorm actief zijn. Hij echter, was zo
veelzijdig binnen onze vereniging, dat zijn
afwezigheid zich direct doet voelen. Hij was
niet nadrukkelijk aanwezig, maar was bescheiden, kalm en binnen de intermenselijke
contacten van de vereniging zo rustig en weloverwogen, daarbij vol humor, attent en alert.
Een oproep in de krant voor informatie over
het station Oss wekte bij hem de belangstelling voor de vereniging en per 1 oktober
1995 werd hij lid van de club. Om kort daarna
bestuurslid te worden. Binnen zijn functie was
hij onder andere verantwoordelijk voor de
organisatie van publieksgerichte activiteiten
en organiseerde hij de jaarlijkse Open Dagen,
onderhield contacten met de pers en de organisatoren van de rommelmarkt.
Martin was verwoed modelbouwer in de modelspoorbouw, met zijn interesse vooral in de
Amerikaanse spoorwegen. Niet door middel
van grote modelbanen maar met diorama’s en
kleinschalige modelbanen met ontzettend veel
details. Hij maakte bijna alles zelf. Delen van
zijn modelbaan maakten meer dan eens deel
uit van de Open Dag van de vereniging. Prijsvragen over deze details maakten ook nog wel
eens onderdeel uit voor de belangstellenden.
Hij ging aan de slag met een modelbaan in de
zitruimte van De Wissel vooral gericht op de
kleine details. Bezoekende kinderen vergaapten zich aan deze mooie baan!
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Vanaf 5 maart 2012 werd hij secretaris, een
taak die hij overnam nadat Arno is overleden.
Dit was een heel andere functie. Wat minder
qua taakomschrijving gericht op de modelbouw binnen de vereniging maar meer op inen externe contacten. Maar hij liet je de kaas
niet van zijn brood eten. Hij deelde zijn kennis binnen de leden, zonder opdringerigheid
maar bescheiden en met vakkennis.
Zowel als algemeen bestuurslid en later als
secretaris, viel de uitgave van het clubblad
De Wisseltong onder zijn verantwoording.
Niet alleen de verantwoording voor de uitgave
van dit blad maar ook als redactielid deed hij
zich gelden. De kwaliteit van dit blad, nu in
digitale vorm, nam zienderogen toe. Onder de
naam Martin Caboose schreef hij telkenmale
een redactionele noot, waaruit zijn humor,
zijn relativering maar ook zijn gevoel voor
wat er speelt binnen de vereniging bleek.
De Open Dagen vielen in eerste instantie onder hem als algemeen bestuurslid. Daar waar
de spanning binnen de leden in de aanloop naar
die dag voelbaar was, bleef hij er rustig onder. Maar het was telkens keurig geregeld.
Ook als secretaris zette hij zijn stijl van sturing voort. Vooral de intermenselijke contacten waren voor hem zo logisch. Toen medebestuurslid Arno ernstig ziek was, zorgde Martin voor vervoer van Arno naar en van de club
en dat gold ook voor de voorzitter, Frans.
Niks was teveel voor hem.
Je zou denken dat hij dan geen tijd meer
over had om buiten De Wissel om, nog iets
aan de modelspoorhobby te doen, zoals thuis
bijvoorbeeld. Nee, ook thuis, naast de bouw
van de eerder door mij genoemde modelbaan,
verzamelde hij enkele gelijkgestemden om
zich heen die zich bezig hielden met het bouwen van gedetailleerde kleinschalige modelbanen. Enkelen uit die groep stelden hun kunnen
tentoon op gerenommeerde beurzen.

Nadat Martin lid geworden was, ging hij al
snel aan de slag bij de groep Sporend Oss. De
groep die bezig was met het bouwen van het
station Oss zoals dat er stond in 1977.
Alles, maar ook daadwerkelijk alles, werd
zelfgemaakt. Denk aan het stationsgebouw
van Oss, de fritestent van de Platte Vos, Hotel van Alem, het seinhuis, de markante woningen aan de Spoorlaan: nou noem maar op:
letterlijk alles kun je er terugvinden. Ook
Martin heeft enkele typerende bebouwingen
op zijn naam staan.

Martin Caboose, we gaan hem missen tijdens
de clubactiviteiten.
Namens de vereniging MBV De Wissel willen
wij hem bijzonder danken voor zijn inzet. Hij
was een bijzonder mens en zo zullen we hem
blijven herinneren.
Thea, Eric en Mayrin, Linda en Jürgen, Thijmen en Noud en Alex: wij wensen hen veel
kracht toe met de verwerking van zijn verlies.

Leden en bestuur van de MBV De Wissel,
De secretaris a.i.
Mark Scholten
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De voorzitter
Frans Knechten

Nogmaals de RET, maar nu de Metro

Door Louis Holleman

Jaja, alweer deze Parijswijker die het over
het OV in Rotjeknor gaat hebben. Die onvervalste Rotjeknorder van ons is alleen maar
bezeten van 4-assers. Tijd voor een kleine
correctie.

In 1968 mochten prinses Beatrix en prins
Claus de Metro openen. Het was een lijntje –
ook wel ooit de kortste metrolijn ter wereld
genoemd – van nog geen 6 km, van Rotterdam
Centraal naar Zuidplein (waar toen nog helemaal geen echt winkelcentrum was, alleen de
ouwe Ahoy lag daar in de buurt). En een eind
verderop, als je de Breeweg verder afreed
kwam je bij Fainoord uit. Nu ook nog.

Rotjeknor, ik heb er al heel lang iets mee.
Niet alleen maar omdat ik gevaren heb, maar
Rotjeknor heeft het. Doodgewoon. Was het
niet Fainoord, die als eerste Nederlandse
club een Europacup won (en toen sting ik ook
op de Coolsingel!). En dus ook een Metro. Zo
hadden ze ooit ook de eerste Nederlandse en
ook Europese wolkenkrabber, het Witte Huis,
al in 1898. Nu een monument, want dat ding
kregen de Duitsers in 1940 niet plat.
Maar terug naar de Metro. In 1960 begon
men met de bouw. De reeds genoemde Coolsingel is jaren afgesloten geweest t.b.v. die
bouw. Ik schreef het al, er was een periode
dat je elke dag anders moest rijden omdat
dan weer die straten en dan weer andere
straten afgesloten waren.
Maar in februari 1968 was het zover dat de
eerste lijn klaar was. In noord reed de metro
ondergronds, na passage van de Maas kwam
de lijn bovengronds.
Dus Rotterdam Centraal is toen al jaren een
zootje geweest omdat het metrostation er
nog effe onder gebouwd moest worden. Daarna hebben ze gebouw De Delftse Poort er
weer bovenop gezet, waardoor het nogmaals
jaren een zootje werd en recentelijk hebben
ze heel Centraal weer opgekalefaterd zodat
we nu e-i-n-d-e-l-ij-k eens van een fatsoenlijk
Centraal Station kunnen genieten. Want vergeet ff niet dat de spoorlijn richting Zuid ook
en passant nog de grond ingewerkt is. Maar in
Rotjeknor kan dat zomaar. Ze weten daar dat
sinds het eind van de oorlog Rotjeknor een
permanente bouwput is. Nu nog.
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Bouw metro Coolsingel © Ton Hermans

De metro liep op 750 volt, middels een derde
rail. Die lag dan weer links, dan weer rechts
van het spoor, maar de treinen hadden voorzieningen om daar zonder problemen mee te
rijden. De eerste (tweebak) stellen waren
gebouwd door Werkspoor, latere aanvullingen
kwamen van Düwag. Maximum snelheid was 80
km/u en aanvankelijk zat er nog een bestuurder voorin (met pet). Rond de eeuwwisseling
zijn deze stellen vervangen.
Na verloop van tijd werd de lijn verlengd naar
Slinge en uiteindelijk via Hoogvliet naar Spijkenisse, waardoor die lijn toch een lengte van
21 km heeft gekregen.
Inmiddels was ook al een Oost-West lijn bedacht en aangelegd, die in 1982 van start
ging. Ook deze rijdt deels ondergronds en
deels bovengronds. Ook deze is in de loop van
de tijd aan verschillende kanten verlengd. Ter
hoogte van het aloude station Beurs kruisen
deze lijnen elkaar ondergronds, want bovengronds zat Rotjeknor al vol. Inmiddels rijdt
deze lijn van Ommoord via Hoogvliet (en een

inmiddels aangelegde extra buis in de Beneluxtunnel) zelfs door naar Spijkenisse.
Ooit heeft de Noord-Zuidlijn de Erasmuslijn
geheten en de Oost-Westlijn de Calandlijn
maar in 2010 zijn die namen weer verdwenen.
Als alles ooit klaar is zou ik van station Parijswijk naar Hoek van Holland, Spijkenisse of
weet ik veel wat kunnen reizen want met
Randstad Rail kan ik over het oude Hofpleinlijntje ook naar Rotjeknor komen. Of met de
NS via Schiedam/Rotterdam West of gewoon
toch weer naar Rotterdam Centraal.
Voor de Oost-Westlijn werden weer nieuwe
stellen gefabriceerd door Düwag en voorzien
van de derde rail opnemers alsmede bovenleiding, dit mede omdat er gedacht werd aan
gebruik op het Randstadrail traject. Ook deze hadden een maximumsnelheid van 80 km/u.
Inmiddels zijn deze stellen buiten dienst,
hebben een museumbestemming gekregen of
zijn verkocht naar Duitsland of Turkije. Een
paar zijn er gebruikt voor oefeningen van
Defensie. Eén stel is zelfs compleet opgeblazen om een zo realistisch mogelijke oefening
mee te houden. Overigens bestonden van deze
stellen zowel twee- als driewagenstellen.
© MetroRET, de eerste stellen type MG2 die in
1968 gingen rijden.
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Na de eerste series kwamen de MG2/1 en
SG2/1 stellen, gebouwd door Bombardier als
tweebak-stellen, de MG2/1 voor alleen 3e
railvoeding en de SG2/1 ook voor bovenleiding. Deze hadden een maximale snelheid van
100 km/u.
Inmiddels rijden er stellen van het type
RSG3, SG3 en HSG3, allen 3 bakken en voor
zowel 3e rail voeding als bovenleiding, gebouwd door Bombardier.
Düwag heeft nog de RSG2 geleverd als tweebakstel voor beide typen voeding, maar inmiddels zijn deze niet meer in dienst.
Is de Rotterdamse Metro daarmee compleet?
Nou, eg nie! Er zijn nog zat plannen om andere
wijken en plaatsen in het net op te nemen,
alsmede nieuwe lijnen aan te leggen. Zo ligt er
onder station Rotterdam Lombardijen een
compleet gebouwd metrostation wat nog nooit
gebruikt is. Maar ja, zoals de politiek de ene
keer de ene kant uit wil en de andere keer de
andere kant uit, gaat het ook met de metro.
En hoewel de metro nog steeds een RETaangelegenheid is, hebben ze ook te maken
met de HTM, Randstadrail en weet ik veel
wat. Mogen we nog blij zijn dat het allemaal
op “normaalspoor” rijdt… 
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Workshop landschapsbouw

Door Jan Berkesteijn

Al een tijdje wordt er door meerdere mensen
nagedacht over mogelijkheden om onze vereniging meer in de belangstelling te krijgen,
andere manieren van aandacht krijgen aan te
boren dan alleen een open dag of een rommelmarkt, concepten die al te lang op dezelfde manier draaien en daardoor een gewenningsfactor hebben gekregen bij het publiek,
bij mogelijke belangstellenden voor onze vereniging. Eén van de opties die daarbij is besproken bestaat uit het geven van workshops,
kort lopende workshops waarin niet-leden
kennis kunnen maken met onze hobby c.q. onze
aanpak daarvan, waardoor we wellicht nieuwe
leden over de drempel kunnen helpen.
Om het idee van een workshop meer te laten
leven willen we tijdens de open dag een paar
mini-workshops organiseren, een workshop
van een kwartier tot een half uur, waarin
mensen actief zelf iets kunnen maken. Snel,
omdat de tijd beperkt is, maar we bieden
bezoekers meer dan een rondje langs vaak
dezelfde dingen die ze al vaker hebben gezien
en we geven ze de mogelijkheid
actief bezig te zijn met wat aspecten van onze mooie hobby. In
dat kader zal ik zorg dragen voor
een mini workshop waarin mensen
in een heel kort tijdsbestek een
struikje kunnen maken met behulp
van bloemendraad, spuitlijm en
wat strooisels.
In het verlengde daarvan is een
opzet gemaakt voor een complete
workshop landschapsbouw. Gepland worden zes bijeenkomsten
waarin de deelnemers van een
werkstuk opzetten wat begint met
een kaal plankje en wat langzaam
uit gaat groeien tot een minidiorama, waarin de nodige tips en
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trucks verwerkt zitten. Geen hocus pocus,
geen bijzondere technieken, alles is te vinden
in de literatuur en op internet, maar wel met
een voorbeeld wat klaar staat en met de toelichting van iemand die de technieken al eerder heeft toegepast en die dus nadere informatie kan geven waar mensen louter op basis
van de theorie even vast dreigen te lopen.
Tijdens de workshop komen ook onderwerpen
aan bod als “de vormen van een boom”, “hoe
groot is een boom”, “hoe vlak is een vlak landschap eigenlijk”, “welke materialen kunnen we
gebruiken”. Dat wil niet zeggen dat alles ook
meteen toegepast kan worden, daarvoor zijn
zes bijeenkomsten weer erg weinig, maar er is
zoveel te bespreken als het over landschapsbouw gaat dat er waarschijnlijk terloops nog
allerlei andere aandachtpunten naar voren
gebracht zullen worden. Dat geeft het dan
net weer dat beetje extra en maakt het persoonlijker, lijkt me.
Het voorstel voor de workshop ligt er, nu is
het afwachten of er daadwerkelijk belangstelling voor te genereren is.

Open Dag 2016

Door Willie de Kort
Aan de reclame kan het haast niet meer liggen, of het moet zo zijn dat ze er niets meer
mee doen. Wij hebben in ieder geval ons best
gedaan om het nieuws – dat we weer een Open
Dag organiseren - zo ruim als mogelijk te verspreiden. We hebben vele wijkkranten, dagen weekbladen, agenda’s aangeschreven of ze
onze Open Dag willen aankondigen. Ook op
internet hebben we op diverse plaatsen een
melding geplaatst, denk daarbij aan onze
facebook-pagina, LinkedIn en diverse fora.
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Jullie zijn allemaal ingeseind door Jos, wat we
die dag willen laten zien. Ook heeft iedereen
die iets wil en kan laten zien een plekje gekregen.
Nu maar zien hoeveel belangstelling we krijgen. En wat misschien nog wel belangrijker is,
of er mensen zijn die lid willen worden. Probeer in deze laatste dagen voor de Open Dag
nog zoveel als mogelijk onze Open Dag van
2016 bij familie en vrienden bekend te krijgen.
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Terug naar Toen - 2016

Door Jan Berkesteijn

Bij de Veluwsche Stoomtrein Mij.

Het evenement is eigenlijk te splitsen in twee
delen: Het rijden met stoomtreinen van de
VSM (meerdere locs, rijtuigen en goederenwagons) en diverse activiteiten op de diverse
stations/emplacementen.

Vaak komen nog locs van andere museumorganisaties de feestvreugde vergroten, zoals dit
jaar de Stoom Stichting Nederland, waardoor
een zodanig groot aantal dienstvaardige locomotieven kan worden ingezet en een redelijk
stevige dienstregeling kan worden ingepland
op het traject Dieren-Apeldoorn. Het aardige
van dit traject is, dat er vele kleinere spoorwegovergangen zijn, zodat het spoor en de
directe omgeving goed bereikbaar is om
stoom te snuiven en mooie foto's te maken.
Al meerdere jaren weet ik dat de VSM jaarlijks dit evenement op de agenda heeft staan
in het eerste weekeinde van september. Altijd wel en reden gehad om niet te gaan en
ook dit jaar was het de vraag of het zou lukken. Toch maar eens een keer andere prioriteiten gesteld en om een uur of tien richting
Loenen gereden.
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Daarbij moet dan wel weer worden aangetekend dat er veel, heel veel hobbyfotografen
op af komen die, laat ik het voorzichtig uitdrukken, niet altijd even collegiaal en sociaal
begaafd zijn.
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Gelukkig zijn er veel fotopunten, waar het mij
opviel dat soms hele mooie plekjes volledig
vrij waren, omdat de meeste fotografen toch
allemaal voor hetzelfde punt kiezen. Ikzelf
heb me beperkt tot het opzoeken van plekjes
langs de baan. Het is, tegen een redelijke
vergoeding, ook mogelijk om de stations en
emplacementen te bezoeken, waarbij ook onbeperkte toegang tot de treinritten is inbegrepen. Als evenement, wat mij betreft, zeker aan te bevelen.

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 6: De geschiedenis van de huisvesting
van De Wissel.
DE EERSTE MAANDEN.
Na de eerste schreden in maart 1977 ter
oprichting van onze vereniging door initiatiefnemer Eddy Kocken in diens woning, was er
meteen al een grote klus te klaren. Op korte
termijn was er al een grote uitdaging door
deelname aan een grote modelbouwtentoonstelling in dit wijkcentrum, een initiatief van
modelbouwvereniging “Delta”, een modelvliegtuigvereniging en wel op 23 en 24 april 1977.
En we waren pas kort tevoren, in maart, opgericht….

staan voor een financieel debacle, dus liepen
wij geen risico. “Delta” ging daarmee akkoord, waarmee wij ons verbonden aan een
actieve bijdrage.
De firma Speet uit de Heuvelstraat te Oss,
leverde divers materiaal voor de bouw van een
HO-baan wat een ovaalbaan werd met een
klein raccordement. Ook kwamen er door de
(adspirant)leden een tweetal N-banen. We
moesten dit met 7 leden klaren! Al met al
werd de beurs een groot succes. Wij hadden
een financiële opsteker doordat wij fl. 1000,mochten ontvangen . Dit was een goede basis
voor verdere uitbouw van de vereniging!

In ca 1955 vergaapten kinderen zich aan de Märklinbaan die de firma Speet aan de Heuvelstraat in
de etalage tentoonstelde. Het zal wel rond de Sinterklaas zijn geweest… Foto Daan Scholte, stadsarchief Oss.

De eerste deelname aan een modelbouwbeurs. “De
Sleutel” van 21 april 1977” uit archief MBV De
Wissel.

Door “Delta” uitgenodigd werd een vergadering belegd voor deze beurs. Daarbij ook de
voorzitter van “Scheepsmodelbouwvereniging
Oceanus”, Ben Goldenbelt. Met name hij
maakte zich hard te delen in de opbrengst van
deze beurs want hij nam geen genoegen met
bij wijze van spreken een fles wijn of een
cadeaubon. De gemeente bleek garant te
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In vervolg op die beurs kwamen er 9 belangstellenden naar de volgende bijeenkomst, ook
weer in “D’n Iemhof”. Daaronder Henk Anbergen. Zo en passant deelde hij mede dat hij de
sleutelbeheerder was van de kerk “Het Trefpunt” aan de Van Maanenstraat. Het zou best
mogelijk zijn, daar onze clubactitiveiten te
houden.
En zo geschiedde. We konden aanvankelijk in
een kleine zijruimte terecht , voldoende voor
ons. Het gebruik kostte ons niets, maar als
tegenprestatie hebben wij het gebouw ’n keer
een verfbeurt gegeven.

EERSTE CLUBBAAN.
Wij bouwden aan een clubbaan, bestaande uit
modules die elke keer moesten worden opgeborgen in een halletje in speciaal daartoe
ontworpen rekken. De opstelling van de baan

Kerkgebouw en wijkontmoetingscentrum “Het Trefpunt”aan de Van Maanenstraat medio de jaren ’60.
De Van Maanenstraat en De Kempenaerstraat
rechts, zijn nog niet be-bouwd. Foto: stadsarchief
Oss

was vastgelegd middels een heuse blauwdruk
op kalkpapier, ontworpen door Jos van Pinxteren en Bob Janssen. Centraal was een groot
station met een rondloopbaan.

Blauwdruk van de modulebaan met het station boven
en stoomlocbehandelingsplaats met, jawel, een
draaischijf! Foto Jos van Pinxteren.

Dus geen bergen o.i.d., dat kon ook niet omdat
de modules transportabel moesten blijven en
moesten worden opgeruimd nadat er aan was
gewerkt. De baan was schaal H0.
Van de firma Lima Nederland kregen wij een
forse hoeveelheid modeltreinmaterieel, voor
te houden tentoonstellingen.
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Op de vergadering van 18 augustus 1977 werden de statuten en het huishoudelijk reglement van De Wissel goedgekeurd. De vereniging kreeg steeds meer gestalte!
Op 18 november 1977 werd een treinenruilbeurs in “onze” clubruimten gehouden.
In 1978 werd deelgenomen aan de manifestatie “Welzijn er bij zijn”, waar alle Osse verenigingen zich konden profileren. Het was
een zeer groot gebeuren aan en langs de
Raadhuislaan, die toen nog deels onbebouwd
was. In grote tenten toonden vele verenigingen hun kunnen. En hier ligt de oorsprong van
onze huisvesting in De Lievekamp. Dat is een
hele geschiedenis overigens, voortgekomen uit
deze welzijnsmarkt. Uit die welzijnsmarkt,
groeide een overleg tussen de verenigingen en
de gemeente Oss. Knelpunt was onder andere
de huisvesting en dat onderwerp kwam in het
vele overleg uitgebreid en serieus aan bod. Ik
kom hier in deel 7 uitgebreider op terug.
100 JAAR BESTAAN SPOORLIJN NIJMEGEN-TILBURG
We werden in 1980 uitgenodigd voor een gesprek in het Jan Cunen Centrum, het huidige
Jan Cunen Museum. Er waren plannen om het
100 jarig bestaan van de spoorlijn Nijmegen –
Tilburg veel aandacht te geven, onder andere
door een grote tentoonstelling. Wij mochten
daaraan deelnemen, welke kans wij direct
grepen. Veel overleg was het gevolg. We waren een serieuze partner!
De modules van onze clubbaan werden in een
grote kamer van de voormalige villa van Simon
van den Berg cq Anton Jurgens opgesteld en
aangepast aan de beschikbare ruimte en zelfs
moest een stuk aan een in de weg staande
pilaar worden aangepast. We kregen bij de
opbouw echt alle medewerking van de technische dienst van het museum.

Het Lima-materiaal werd op de baan gezet
maar als er werd gereden, dat werd eigen
materieel ingezet.

Op 30 mei 1981 werd station Oss-West geopend. En ja, daar waren wij ook weer bij als
officiële gasten.

Opening van het station Oss-West op 30 mei 1981.
Foto verzameling Mark Scholten

De tentoonstelling werd gehouden van 3 mei
tot en met 28 juni 1981. Het was een van de
grootste tentoonstellingen in het museum met
vele duizenden bezoekers, uit binnen- en buitenland!

Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de
tentoonstelling ‘100 jaar bestaan spoorlijn Nijmegen
– Tilburg’. Verzameling Mark Scholten.

In een andere ruimte heb ik mijn verzameling
NS-materieel kunnen exposeren.
Uiteraard werden wij regelmatige bezoekers
van de tentoonstelling en op donderdagavond
waren wij daar uiteraard ook. Het museum
was volledig ingericht met een tentoonstelling
over de NS en “De Verbindende Schakel”
zoals de 100-jarige spoorlijn werd genoemd.
Wisseltong oktober ‘16 pagina 15

Wijkagent Brans houdt toezicht op het andere perron op het vele publiek bij de opening van het station. Foto verzameling Mark Scholten

In het volgende deel: verhuizing naar De Lievekamp.
Wordt vervolgd
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Vrachtautootjes

1:87

Door Louis Holleman
Tja, afgegleden van treinen en elektronica
naar trams en bussen, de metro en nu weer
vrachtautootjes.
How can?
Simpel, vrachtautootjes in schaal Half Nul
zijn scenery en dus OK.
Bovendien was ik ooit in de jaren 80 zelf
vrachtautocoureur. Daar begon dus ook het
verzamelen van die dingen, eg wel!
En als je dan 350 pk onder je kont had zitten
en vooral 2 meter boven die andere idioten in
hun luxe autootjes zat, was je King of the
Road!
Want zo heette dat, een personenauto was
een luxe autootje of simpelweg een gebakkie.
Als ik tegenwoordig zo’n moderne moeder
haar kroost naar school zie rijden, 100m verderop in de straat, met haar 4-wheel drive
Volvo XC70 denk ik ook “daar gaat ze weer in
haar vrachtwagen, maar ja, ze moet ook nog
naar de Albert Heijn”, maar da’s weer een
heel ander verhaal…
In de jaren 80 was ik al blij met een 220 pk
DAFje met een dubbelgeklutste 5-bak, niks
geen 4-wheel drive (nou ja, ik had ook 4 achterwielen) en dan sjorde je met 40 ton in de
rondte, desnoods door de pukkels van de Ardennen.
Blij was ik ook met het eerste 1:87 model van
een Herpa Volvo+oplegger wat ik op het dashboard van mijn eigen luxe gebakkie kon vastzetten met behulp van een opengebogen paperclip. Dan nog een sticker Les Routiers op
je achterruit en je was mini King of the Road.
Vroegah had je niet zoveel keuze. Er waren
wat (oudere types) van Wiking en ook Herpa
bestond al, maar dan was het zo’n beetje op.
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Nu zit elke zichzelf respecterende Chinees ’s
avonds in zijn schuurtje supermoderne combinaties te gieten.
We hadden hier ooit een firma Efsi. Dat was
het gevolg van praktisch denken van de
Staatsmijnen met behulp van het opgerichte
Fonds voor Sociale Instituten om uitgerangeerde mijnwerkers toch nog iets zinnigs te
laten doen in de jaren 60. In het begin hadden ze schijt aan schalen, ik heb nog een reclame-autootje waar op de trekker 1:90 staat
en op de oplegger 1:87 (dus klopt het niet
helemaal maar het lijkt er wel op) maar als
reclameautootje voor de firma Huppeldepup
was het natuurlijk kaassie. Het was in elk
geval al een stuk beter dan de oude Matchbox
wagentjes, de ene in schaal 1:210 en de andere in schaal 1:37. De gekleurde plastic korrels
voor de plastic kapjes werden weer door DSM
geleverd. Zo snijdt het mes aan twee kanten!
Efsi is later weer opgegaan in Holland Oto.
Ook Lego bouwde ooit in “ongeveer 1:87” modellen. Ik bezit nog steeds een Bedford ladderwagen – waarvan ik jarenlang gedacht heb
dat het een Opel Blitz was – en die is NIET te
koop.

De Lego Bedford A3LC, geproduceerd tussen 1955
en 1963

Ook vermeldenswaardig is de firma Lion Car.
Ene meneer Van Leeuwen bouwde metalen
schaalmodellen in 1:50. Later kwam daar ook
1:87 bij. Tegenwoordig heet het Lion Toys en
is onderdeel van het deense Tekno en een

groot deel van de produktie komt uit – hoe
raad je het, China – en is bestemd voor opdrachtgevers die vaak eigenaars van de 1:1
modellen zijn.
Rond 2005 kwamen diverse bedrijven met
zulke modellen te koop, ik weet nog de Blokker en ook de Marskramer, die werden incl.
keurige tampondruk of bestickering voor 2
euro in de winkels verkocht. Nieuwe series
hebben dan nog plastic spiegels die je erop
kunt steken; het is al heel wat anders dan het
jaren 50 blikken busje wat met lipjes in elkaar zat “made in Western Germany” en alleen maar de tand des tijds heeft doorstaan
omdat ik er nooit bovenop ben gaan staan.

Kruppstahl product van na 1945… made in US-zone.
Het was tenslotte voor ons bestemd.

Moet je nu eens kijken wat firma’s als Herpa
of AWM in plastic produceren… Ja, ze kosten
dan ook rap 25 euro, maar toch.
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Als een twee-assig kipwagentje van Märklin al
40 euro moet kosten, mag 25 euro voor een
vrachtgebakkie toch zeker ook?Wat doe ik
nou met al die vrachtgebakkies? Gebruiken als
scenery voor mijn NL goederenbaan natuurlijk. En ik wil het een beetje modern houden,
dus een hoop oudere Wikingmodellen zijn
inmiddels al via o.a. de Wisselveilingen verdwenen.
Intussen woon ik ook alweer 38 jaar in Oss –
how can? – en heb ik iets met Ossische transportbedrijven. Zo ook Vos, waar ik nog een
jaar of 5 voor gereden heb. Inmiddels zijn er
al heel wat verschillende Vos-modellen verschenen dus ik ben weer een nieuwe verzameling aan het opbouwen.
Het resultaat zal vermoedelijk op de a.s. open
dag te zien zijn in de vitrine, want combineren
met onze clubbaan doet het natuurlijk niet. Ik
herinner me een artikel in 1 van de (model-)
spoorbladen waar door een Belg een leuk antiek jaren 50 baantje was gebouwd. Op één
van de bijgeplaatste foto’s stond een hypermoderne (2005) Scania combinatie geparkeerd bij een antieke loods. Dat zelfs de fotograaf dat niet opmerkte… maar dat was dan
ook ene L. de V. en geen L. H.
Een modern relatiegeschenk van WSI/Promotoys,
zonder bijgeleverde spiegels, made in China… De silo
kan omhoog gezet worden, dus een handige klusser
bouwt daar een elektro-mechaniekje onder. Even 35
ton suiker lossen…

Open Dag 2016 - 2

Door Willie de Kort

Foto’s die we hebben verstuurd en die u dus
zou kunnen zien in de vele krantjes:
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Treinvereniging

Door Mark Scholten
“We zijn geen Tramvereniging maar een
Treinvereniging”
Als een opstokertje bedoeld, poneerde een
van onze leden – ik noem geen naam – deze
stelling. Ik probeer deze stelling vanachter
deze dam weg te halen. Want is het niet zo
dat de doelstelling van onze vereniging luidt
“het bevorderen van de modelspoorbouw in al
zijn facetten”? Binnen onze vereniging behoren huizenbouwers, wegenaanleggers, railleggers, wisselmakers, schilders, timmerlieden,
landschapsbeheerders,
computerkenners,
materieeldeskundigen, dus ook tramkenners,
ergo tramconducteurs en – bestuurders tot
de brede groep van gangmakers van onze vereniging. Een tram rijdt immers ook op rails!
Tja, en ik ben trambestuurder. Machinisten
noemen sommigen mij, maar dat is incorrect.
De officiële functiebenaming is ‘wagenvoerder’. Ook toegegeven, ik ben gek op deze
baan. Ik mag als oud-Rotterdammer op de
aloude vierassers van de RET rijden. Nostalgie, ja dat klopt. Maar ook oud Haags en Amsterdams trammaterieel kan mij bekoren en
het moderne materieel interesseert mij.
En als ik de kans krijg op een Amsterdamse
tram te rijden, zoals bij de Elektrische Museum Tram Amsterdam (EMA), dan pak ik die
kans graag! En een combinatie van Rotterdamse tram op de Amsterdamse baan, versmaad
ik al helemaal niet! Ik kom hier nog op terug!
Het mooist van de aanleiding tot dit artikel is
het feit dat omschreven lid helemaal al geen
dam legt om de tram, nee verre van dat zelfs.
Hij bezit en rijdt met modeltrams!!! Zijn eerste modeltrein is een Combino van het GVB,
het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam.
Eentje uit de serie 2000.
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Genoemd clublid rijdt met de tram op de baan
met een fabrieksmodel van deze wagen. Het
model is op schaal H0 en is van het merk
Hödl/Linie 8. Het model is inmiddels uitverkocht maar er komt mogelijk een model van
de 2200-serie, een tweerichtingwagenl van
lijn 5.

GVB 2015 in de Marnixstraat, ter hoogte van de
Elandsgracht, op lijn 10, komende van de Westergasfabriek en op weg naar het Azartplein op het
NDSM-eiland. Oktober 2009. De tram is een Combino, waarmee nagenoeg het hele tramvervoer in
Amsterdam wordt ger gereden. Foto verzameling
Mark Scholten.

Model van de Combino 2001 van het GVB Amsterdam. Bron Hödl lijn 8.

Het mooiste komt nu: genoemd clublid heeft
er inmiddels nóg 2 trams erbij gekregen. En
wel de RET 520 en de GVB 46, beide van de
firma Atlas.
De Combino is een rijdend model. De 520 en
465 echter zijn showmodellen, zonder motor
dus. Zij zijn populair onder de modelbouwers.
Zij zijn relatief goedkoop: voor zo’n € 50,zijn ze via Marktplaats bijvoorbeeld te koop.
Een aandrijving is in te bouwen.

Als gast van het EMA heb ik een dag mogen
rijden op de RET 507, die in 1931 is gebouwd
door de firma Allan. Ik heb enkele slagen
gemaakt van Amsterdam Haarlemmermeerstation naar Bovenkerk v.v..

RET 520 van de firma Atlas in 1:87. Verzameling
Mark Scholten

De RET 507 van de EMA op weg van Amsterdam
Haarlemmermeerstation naar Bovenkerk. De wagen
is van 1931, gebouwd door Allan. Amsterdam Koenenkade, 2 juni 2015. Foto: EMA.

De RET 520 is nu in het bezit van het Openluchtmuseum te Arnhem. Ik sta te wachten als wagenvoerder op deze wagen vol met kinderen op het
afrijdsein van de conducteur. De tram heeft de
kersversiering op de neus. 19 december 2015. Foto
verzameling Mark Scholten.

Als vrijwilliger rijd ik onder andere op de
RET-vierassers 520, 535 en 536 die in 1931
bij Werkspoor zijn gebouwd. In het Openluchtmuseum zijn deze wagens recent volledig
gereviseerd en kunnen weer 30 jaar mee.
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Model van de GVB 465, nu in eigendom van het
Elektrisch Tram Museum Amsterdam (EMA), uitgave
van de firma Atlas in de schaal 1:87. Verzameling
Mark Scholten.

De 465 is gebouwd door Beijnes in 1929, dus
twee jaar jonger dat de 520 van het Openluchtmuseum. Het is een twee-asser, een zgn
Blauwe Wagen. Ik heb als gastbestuurder ook
op deze wagen mogen rijden.

De GVB 465 van de EMA bij de overweg Mo-lenweg te Amstelveen ingetuigd als lijn 20. Foto Ema.

Ik heb in dit stukje willen aantonen dat modelbouw op het gebied van trams een uiterst
serieus onderdeel is van de modelspoorbouw.
Ik wens bedoeld clublid heel veel plezier met
zijn trammodellen en hoop dat hij geen dammen opwerpt tegen tramactiviteiten op de
club! Kijk verder bijvoorbeeld ‘ns op
www.gemeentetramwaelstede.nl
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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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