1

De Wisseltong – Colofon
Jaargang
Nummer
December

:
:
:

35
5
2016

De Wisseltong verschijnt als officieel orgaan
van Modelbouwvereniging De Wissel vijf maal
per jaar op internet. De leden van de vereniging
worden per mail verwittigd dat er een nieuwe
uitgave beschikbaar is.
Het clubgebouw van M.B.V. De Wissel, in het
souterrain van schouwburg De Lievekamp,
Raadhuislaan 14, Oss, is geopend op donderdag
vanaf 20.00 uur.
Tel: 0412 - 66 76 74
Verenigingsbestuur:
Voorzitter
: Frans Knechten
Secretaris
: Mark Scholten (a.i.)
Penningmeester : Willie de Kort
Bestuurslid
: Jos van Pinxteren
Bestuurslid
: Ashwin Zondag
Correspondentieadres en ledenadministratie:
Modelbouwvereniging De Wissel,
p/a
Mark Scholten
secretaris a.i.
Leerlooier 15
5345 PJ Oss
Tel.
0412 – 62 64 18
e-mail: secretaris@mbvdewissel.com
Redactie Wisseltong:
Willie de Kort
Gert van Dam
Louis Holleman
Redactie adres:
e-mail: redactie@mbvdewissel.com
Of via het bovenstaande correspondentieadres
Contributie
2016
2017
Leden
€ 99,00
€ 101,00
Junior leden
€ 60,00
€ 60,00
ING:
NL06 INGB 0002 7971 01 t.n.v.
M.B.V. De Wissel, Herpen.
In verband met de administratie heeft het de
voorkeur als de contributie vanaf 1 januari wordt
overgemaakt.
Copyright:
Het copyright berust bij de auteurs. Het is
niet toegestaan zonder hun toestemming
artikelen en/of illustraties (of delen daarvan)
over te nemen. Contacten hierover verlopen via
de redactie van De Wisseltong.
Wisseltong 2017
Nummer Verschijnt
1
23 februari
2
27 april
3
29 juni
4
26 oktober
5
14 december

Inzenden tot
2 februari
6 april
8 juni
5 oktober
23 november

Wisseltong december ‘16 pagina 2

Mededelingen
De Open Dag van 2016 ligt alweer achter ons. De donkere
dagen voor de kerst naderen met rasse schreden. En daarmee is het bijna gedaan met het jaar 2016.
De respons op het benaderen van de media en daarmee de
bezoekers die in grote getalen bij ons naar binnen liep met
de Open Dag mogen we wel als geslaagd bestempelen. Wij
hebben alle aangeschreven media dan ook een bedankje gestuurd voor hun inzet.
Helaas hebben we de afgelopen tijd van een paar leden te
horen gekregen dat ze het lidmaatschap van de vereniging
willen beëindigen: Gerard Müller en Pim Stephan.
Frans, onze voorzitter, heeft alweer pech en is met een herseninfarct in het ziekenhuis opgenomen. Intussen gaat het
redelijk goed met hem en is hij overgeplaatst naar verzorgingshuis De Wellen in Oss.
De workshop landschap maken op een A4-tje is een groot
succes. Er hebben zich 10 mensen opgegeven en die zijn erg
fanatiek en leergierig om er een leuk landschap van te maken.
Het afgelopen jaar hebben onze adverteerders ons gesteund
om uw TONG in deze vorm bij jullie af te leveren. Wij willen
alle adverteerders dan ook weer hartelijk danken voor hun
steun.
Vanaf deze plek, hard aan het werk aan de PC om de laatste
TONG van 2016 in orde te maken, wensen wij jullie en jullie
geliefden een bijzonder warm en gezellige Kersttijd en een
voorspoedige overstap naar 2017.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Mark Scholten,
secretaris a.i.

Sinds het verschijnen van de laatste Wisseltong, is er weer een hoop gebeurd. Onze
voorzitter Frans, net na zijn laatste opname
in de St Maartenskliniek in Nijmegen weer
gestart met zijn werkzaamheden als voorzitter, was goed doende te revalideren van de
gevolgen van de amputatie van zijn linkervoet,
toen hij werd getroffen door een hersenbloeding. Hij herstelt gelukkig goed maar
revalideert nu in De Wellen in Oss. Als gevolg
van alles wat hieraan vooraf is gegaan, heeft
hij zich teruggetrokken als voorzitter. Hij
wil wel aanblijven als bestuurslid om specifieke taken te gaan vervullen, hieronder kan je
lezen welke. Wij wensen Frans veel beterschap toe!
Intussen gaat het leven van De wissel gewoon
door. Want ook binnen de vereniging gaat er
wel wat nieuws te gebeuren. De kogel is door
de kerk: de clubbaan wordt op uitdrukkelijk
verzoek van enkele leden omgebouwd met
digitale ondersteuning door het bekende computerprogramma “RocRail”. Een groep leden,
best wel wat teleurgesteld in de voortgang
van de clubbaan, gaat nu, onder leiding van
Ashwin en ondersteund door Frans, hiermee
aan de slag. Heren, succes hiermee!
Intussen is de “Open dag” op 6 november
achter de rug. Een meer dan geslaagd evenement. Je leest hierover in deze Wisseltong!
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De workshops “Het bouwen van een landschap”, opgezet door Jan van Berkensteijn als
vervolg op de Open Dag, vindt zijn voortgang
nu op de club tijdens 7 sessies en wel met 10
geïnteresseerde en enthousiaste deelnemers.
Ook hiervan kan je lezen in deze Tong!
De NS-groep van de baan is na volledige afbraak van “hun” baangedeelte bezig met de
opbouw en het uitzetten van de sporen. Een
flink karwei!
Terugkomend op workshops: er komen er ook
voor onze leden en wel op de laatste donderdagavond van de maand, beginnend in januari.
Leden worden wegwijs gemaakt in het tekenen van onderdelen. Die kunnen later gebruikt
worden voor het werken met een cncfreesmachine. Hiermee kunnen bijvoorbeeld
scenery-delen worden gesneden en geprint in
3D. Nou zal ik hier misschien iets niet helemaal juist hebben weergegeven, want ik heb
hier totaal geen verstand van, maar de meedoende leden zullen na deze workshops mij
haarfijn kunnen uitleggen hoe het werkt!
Nou, voorlopig werk zat!

Mijn Open Dag 2016

Door Louis Holleman

Mijn open dag? Niet onze open dag? Nee, de
mijne, zoals ik hem heb beleefd.
Daar werk je dus een jaar naartoe. Vanaf nu
ben ik alweer bezig met die van 2017.
Het is een vast ritueel bij MBV De Wissel.
Laat zien wat we eigenlijk doen (kunnen die
vrouwen van ons ook gelijk eens zien wat we
eigenlijk op die donderdagavonden uitvreten).
Wist je dat er mensen zijn die denken dat we
daar elke avond zitten te prutsen? Dan moet
ik me echt bedwingen om niet te zeggen “nee
hoor, we werken hier in drie ploegen dag en
nacht door”.
Je ziet op die open dagen best wel vaak dezelfde gezichten. En dan bedoel ik niet die
gezichten van mijn medeleden, nee die van
bezoekers.
Een vaste bezoeker is ook Mr. Murphy. Zijn
smoel heb ik nog nooit gezien, maar hij IS er
wel altijd. Daarover zo meteen meer.
Na wat weken opruimen, poetsen en testen
waren we dan zondagmorgen om 1000 uur eg
wel klaar om te gaan draaien. Fijn dat de
Paaskerk steevast om 1000 uur flink aan de
bel trekt. Het nadeel van eigenlijk maar 1
keer per jaar rijden is dat je dus ook dan pas
achter dingen komt die er al langer waren.
Wij rijden met “ouwe meuk”. Niet alleen omdat ons baantje de periode “late jaren zestig/vroege jaren zeventig” bestrijkt, ook een
hoop spul is al oud. Ja, vroegah heeft het ook
wel gereden, maar ook jaren niet. Daar kom je
dan op de open dag weer (of pas) achter.
We hadden een paar locs op de baan rijden
die het best wel een uurtje of 3 volhielden,
maar langer bleek toch ook problematisch te
zijn. Nou komt dat in het grootbedrijf ook
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wel voor – soms houdt het spul het daar nog
geen 3 sekonden vol – maar dan toch. Vuile
collectors, smeerolie die meer smeerkoek is
geworden, noem maar op. OK, er waren er ook
bij die 7 uur achter elkaar bleven lopen, van
1000 tot 1700 uur. Vermenigvuldig dat nou
effe met 87, dan weet je waar ik over praat.
Bovendien kom je op die open dag ook achter
dingen, die best anders (en dus beter) kunnen.
Ach ja. Gewoon meenemen naar de volgende
keer.
Onze WORM-groep bestaat eigenlijk al een
tijdje niet meer. Werkgroep Onderhoud Rollend Materieel is de officiele betiteling. De
voorzitter ervan is Mr. Murphy. Die is er nog
wel… Officieel komt hij niet voor op de ledenlijst, maar hij is vast aanwezig. Overal. Soms
hoorde ik Ashwin verzuchten “ik snap er geen
f… meer van!”, dus ook daar waart hij rond. En
hij heeft rotgeintjes hoor. Daar in die bocht,
waar je totaal niet bij kunt, moet je ontsporen of een wagentje afkoppelen.
Op 6 november wenste meneer wel eerst uit
te slapen. Hij kwam pas rond een uur of half
twaalf. Ineens trok een lok meer stroom dan
hij eerder had gedaan, wenste niet erg vooruit meer te gaan en dus reden er op een gegeven moment geen treinen meer. “Louis, het
stinkt hier!” hoorde ik uit een hoek roepen. Ik
riep nog terug “ga dan asjeblieft op tijd naar
de WC!”, maar toch maar even de voedingen
uitgezet. Ja hoor, een paar onderdeeltjes
daarop zagen er wat gerookt uit, maar na “ff
frotten” van Henri draaide het spul weer verder. Wel de lok met trein van de baan gehaald.
Later hadden we nog dezelfde verschijnselen
met een NS 1100; uit voorzorg die ook maar
van de baan gehaald. Ik begon met 5 treintjes
in het systeem, toen waren er nog maar drie.
Ach, we hebben zat materieel, dus maar een
andere lok gepakt. Eentje die het vorig jaar
en het jaar daarvoor probleemloos had gedaan. Nu niet. Elke keer 30 cm rijden en dan

weer stilstaan. Je snapt het al, de machinist
was Mr. Murphy. Nou, die trein dan ook maar
niet.
Ik had nòg één NS 1100, maar die reed ineens
de verkeerde kant uit. Toen maar zo’n “Duitse
blokkendoos” op de baan gezet. Die ging best
wel goed, alleen de bijwagen reed elk rondje
op dezelfde plek uit de rails en een eindje
verder op een wissel herspoorde hij zichzelf.
Nou ja, dan maar zonder bijwagen. We hebben uiteindelijk tot vijf uur met 4 treinen
kunnen rijden al was het dan met een aangepaste dienstregeling. Het lijkt potdomme NSreizigers wel!
Nou moet ik er eerlijkheidshalve wel bijzeggen dat we onze schoonmaaktrein niet hebben
kunnen inzetten, aangezien die (lok en stofzuigerwagen) al omgebouwd zijn naar digitaal
en het op het analoge spoor niet echt lekker
doen. Kunnen we wel meer spanning op de
blokken zetten, maar dan wordt de rest weer
HSL werk en dat klopt dan ook niet meer.
Goed, genoeg over mijn deel.
Het bergstation deed het geloof ik best wel
prima, net zoals de Kastbaan. Ook de zonen
Heijnen reden
af en toe met
hun
materieel
54 en plannen V
(of is het nou
toch plan V’s?) –
en zowaar, ze
reden er niet
mee alsof het
Fyra’s waren.
De heren die
anders de entreegelden inden hadden nu
meer tijd voor
praatjes,
en
zowaar, de geparkeerde fooienwagen bleek
aan het eind van
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de dag flink gevuld te zijn. Praatjes vullen
gaatjes, dus.
Dan mag ik natuurlijk de catering niet vergeten. Er was weer gezorgd voor voldoende
soep, broodjes-met-beleg en andere snacks
(daar kan de NS nog iets van leren) en Dagmar Vermeulen heb ik uren rond zien hollen
om iedereen te voorzien. Hulde!
O ja, nog iets. We hadden natuurlijk ook nog
Das DB Station, deze keer provisorisch digitaal. Af en toe had ik tijd om daar ook iets
heen en weer te laten rijden. Op een gegeven
moment komt er een klant die bij Mark een
digitale BR64 had gekocht en even op de baan
kon testen. Hij reed voor- en achteruit en het
licht deed het ook al prima. Klant blij.
Wij ook. Aan het eind van de dag geloof ik dik
350 bezoekers geturfd. Als er daarvan nou 1
procent ook lid wordt, kunnen we de Wormgroep ook weer nieuw leven inblazen! Mensen,
let op de Open Dag 2017! Vijf november, als
ik me niet vergis.
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OC Reports

Door Ashwin Zondag
Er is al weer bijna een jaar verstreken. Een
jaar waarin er toch weer veel is gebeurd.
Maar wellicht kan er het komende jaar nog
meer gebeuren, samen met de hulp van de
leden.
Het afgelopen jaar hebben we kunnen zien
hoe dat het NS hoofdstation volledig werd
ontmanteld. De keerlus onder het NS hoofdstation is verplaatst. En hoe we onder andere
een nieuwe solide basis hebben gecreëerd
voor het nieuwe emplacement.
Ook bij het Duitse bergstation zijn weer
mooie stappen gezet met de algehele scenery.
En we hebben daar voor het eerst sinds jaren
weer kunnen rijden. En de gehele open dag
heeft daar gereden zonder problemen. Ook
de verlichting voor het bergstation en de
koof zorgde voor een goede werking en aantrekkingskracht tot de scenery iets wat onze
clubbaan straks zal versterken.
Er staat weer genoeg op stapel voor het komende jaar. Het streven is er om weer veel te
kunnen laten zien op de Open Dag van 2017.
Hopelijk met extra inzet van leden, die op dit
moment niks om handen hebben, kunnen we
onze doelen ook makkelijker behalen. En kunnen we door trots onze vorderingen te laten
zien op de open dag van 2017 nog meer nieuwe
leden binnenhalen.
Een paar van de speer punten die we voor
ogen hebben op een rijtje:
Graag zouden we zien dat het komende jaar
weer stappen worden gezet aan het NS gedeelte, de sporen gelegd, het car-system
weer rijdend. En het stationsplein aangekleed.
Alleen met inzet van meer leden kunnen we
hier grote stappen maken, aangezien er op dit
moment 2 vaste leden aan werken. En hopelijk
een nieuw lid in deze groep toe treed. Maar er
is ook plaats voor eigen leden om deze groep
te versterken.
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De koof zal verder worden uitgebouwd over
delen van de clubbaan. Bij het NS gedeelte
worden de eerste dragers reeds geplaatst.
Het DB bergstation wordt verder getrokken
richting de zijmuur. En de vallei zal zijn verdere invulling gaan krijgen. Als we de vallei
zijn gepasseerd komen we bij de zijmuur terecht van de clubbaan. Hier willen we spoor
uitbreiding gaan doen vanaf het bergstation.
En grote stappen zetten met de scenery aldaar. Ook hier zal het car-system zijn intrede gaan doen. Rijden zal deze echter nog niet.
Maar de weg en al de bijbehorende elektronica daarvoor zal moeten worden gelegd. Wie o
wie voelt zichzelf geroepen om dit samen met
mij op te gaan pakken. Zodat ook deze techniek straks breder wordt uitgedragen onder
de leden.
Kees Kocken brengt zijn H0 digitale baan naar
de vereniging, en daarvoor hebben we plek
vrij gemaakt op het toekomstige haven deel.
Deze baan gaan we weer aan de gang slingeren
met koploper. En vervolgens omzetten richting RocRail. De lessen die we hieruit leren
gaan we omzetten richting de clubbaan.
En dat gaan we doen om te starten tussen de
boekenkast en het DB bergstation. De bedoeling is dat we tijdens de open dag van 2017
tussen de boekenkast en het DB bergstation
digitaal gaan rijden.
We rijden handmatig tussen de beide delen.
Maar wel met detectie via de computer en
RocRail zodat we weten waar de treinen blijven. Ook wissels en dergelijke worden handmatig bedient met de hulp van RocRail.
We hebben genoeg speer punten, en ik zal
vast nog de nodige dingen vergeten zijn. Maar
nogmaals alleen met hulp van JULLIE kunnen
we alles behalen. En kunnen we waarschijnlijk
en hopelijk afkomen van de uitspraak “we zien
niks gebeuren” die toch met regelmaat door
de leden wordt uitgesproken. Laten we alle
weer onze schouders onder het vereniging
leven plaatsen. En samen onze clubbaan naar
een hoger niveau tillen.
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Station Liege Guillemins, Belgie.

Door Gert van Spijk

Gedurende het afgelopen decennium zijn er in
de Lage landen een aantal interessante stationsgebouwen gebouwd. Als vorm van welkom
voor de desbetreffende stad zijn deze architectonisch interessante gebouwen het bekijken zeker waard. Naast Rotterdam CS, Antwerpen CS en Arnhem CS is ook Liege Guillemins in Belgie een bezoekje waard.
Waar Liege, Luik, bij veel Nederlanders bekend staat als een grauwe industriestad blijkt
er gedurende de afgelopen jaren in deze stad
een ontwikkeling gaande, waarbij tussen de
inderdaad soms wat naargeestig aandoende
bebouwing verrassende nieuwbouw wordt gepleegd.
Al vanaf 1842 bestonden er vanaf dit punt
nationale en internationale treinverbindingen
met Aken en Keulen. Het vroegere in 1958
geopende station in Luik, in gebruik tot Juni
2009, paste inderdaad in het beeld wat er
over het algemeen over deze stad bij ons in
Nederland bestaat:

Weinig inspirerend om in model na te bouwen.

Op het eind van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de hogesnelheidstreinen een specifieke infrastructuur vergden, met even grote
investeringen in de sporen als in de stations.
Langs de hogesnelheidslijn tussen Brussel en
Keulen (HSL 2 tussen Leuven en Luik en HSL
3 tussen Luik en Keulen) is Luik een belangrijk
hsl-station.
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Het oude station voldeed niet meer: de perrons waren te smal en gebogen en de gehele
stationsomgeving had een armoedige uitstraling. De gebogen perrons waren ongunstig om
reizigers te laten in- en uitstappen. Verder
ontbrak het er aan elke vorm van luxe en was
het station ronduit krap voor de passagiersstromen. Bovendien beperkten de vele spoorwissels de aankomst- en vertreksnelheid. De
komst van de hsl-treinen is aangegrepen om
het station naar de huidige standaards op te
waarderen en de stopplaats circa 100 m te
verplaatsen.

Na een internationale wedstrijd werd het
project van de bekende architect Santiago
Calatrava gekozen. Calatrava's ontwerpen
hebben de naam spraakmakend te.
Het station is gemaakt van staal, glas, wit
beton en Belgische blauwe hardsteen, en beschikt over een monumentale overkapping van
160 m lang en 35 m hoog. De datum van de
oplevering was oorspronkelijk gepland voor
april 2006. Uiteindelijk vond de feestelijke
opening van het station plaats op vrijdag 18
september 2009.
De overkapping heeft een open karakter,
waarbij de stationshal inclusief bijbehorende
faciliteiten zich op de verdieping onder de
sporen bevindt. De constructie van spanten en
glas vormt een fascinerend samenspel met
het licht en de rails.
Een bezoek waard en via Maastricht prima
per spoor bereikbaar.
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Workshop landschap

Door Willie de Kort

Zoals jullie wel zullen weten, wordt er op een
aantal dinsdagavonden de workshop landschap
bouwen op een plaatje zo groot als een A4.
Tijdens de Open Dag konden bezoekers zich
opgeven en we hebben daarmee een groep van
10 personen kunnen vormen. Het enthousiasme in de groep, maar ook van de cursusleider
Jan is ongekend. We kunnen dus echt wel
zeggen dat we een mooi initiatief hebben
ontwikkeld om de club naar buiten breder
bekend te krijgen.

Ashwin ondersteund Jan tijdens deze avonden en zorgt voor de rapportage op onze
facebook-pagina:
https://www.facebook.com/mbvdewissel/

Via dezelfde pagina krijgt het team alleen
maar interessante reacties en vragen. Zo
hebben ze al diverse keren de vraag gehad
waar ze de spullen voor de workshop hebben
gekocht of om nog eens uit te leggen hoe dat
ene dingetje ook alweer gemaakt moest worden.

het voorbeeld naast het eerste werkstuk
allemaal aan het werk

de werkstukken vorderen al flink
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Mijn ManCave

Door Gert van Dam
Door het Brabants Dagblad is de nieuwe artikelenreeks ‘Mijn Mancave’ gestart. Een reeks
waarbij de hobby besproken wordt waarbij
een man zich terugtrekt in zijn eigen honk.
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En daarin ben ik als eerste aan de beurt om
over mijn hobby te vertellen.
Ook Modelbouwvereniging De Wissel heb ik in
mijn verhaal aangehaald als mijn vereniging.
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Transploft - Containers

Door Louis Holleman

Oftewel dozen. Nou zijn er tig soorten containers en ik wil me hier eigenlijk beperken
tot de intermodale transportcontainer, omdat
die ook in treinverkeer gebruikt kan worden.
Laten we eens beginnen met hoe de container
is ontstaan. Het idee was een standaard vorm
voor transport te maken. Na jaren, zeg maar
decennia van experimenteren is daar uiteindelijk de ISO-container uit voortgekomen.
Eerst werden er in Europa al proeven met
laadkisten gedaan (de bekende NS en van
Gend&Loos “van huis tot huis” kisten die met
de trein vervoerd konden worden en ook op
vrachtwagens en daar weer op- en afgeschoven konden worden, zonder kraan, want ze
bezaten wieltjes)
Het idee was dat je vanuit Tietjerksteradeel
een compleet bankstel in zo'n kist kon zetten,
er een postzegel op kon plakken en een
kaartje aan hangen waar het naar toe moest
en zo kon je dat bankstel naar je tante in
Hendrik-Ido-Ambacht versturen die het dan
enige tijd later zelf weer vanuit de kist in
haar huis kon zetten.
Op zich wel handig, maar in de tijd dat het
bedacht was ging nog heel veel vervoer per
spoor en niet over de weg en voor de diverse
dingen moesten natuurlijk nog “regeltjes”
bedacht worden die uiteindelijk de haalbaarheid behoorlijk verknalden. Uiteindelijk is
daar dan toch nog de rollator uit voortgekomen.

Foto laadkist © Flickr
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Intussen werd er elders ook geëxperimenteerd en uiteindelijk ontstond in de jaren 50
en vooral 60 van de vorige eeuw de ISO standaardcontainer, die zowel met schepen, treinen als met vrachtwagens vervoerd kon worden. Multimodaal dus, of intermodaal zo je
wilt.
Ook daar werden standaarden voor bedacht,
want het moest wel altijd kloppen.
De standaard lengte werd 20 voet (6m en nog
wat), de hoogte werd 2,6 meter, de breedte
2,44m en op alle hoeken zat een standaard
bevestigingsvoorziening. Zo'n eenheid heette
een TEU (Twenty feet Equivalent Unit). Een
40 voet container is dan dus 2 TEU, alhoewel
de aanduiding FEU (Forty feet Equivalent
Unit) ook bestaat maar niet echt gangbaar is.
Zo'n unit moest te verhapstukken zijn vanuit
de lucht (door een kraan) en liefst ook door
een heftruck vanaf de zijkant, dus de meeste
20 voet containers hadden onderin sleuven
waar een heftruck zijn lepels in kon steken en
'm dus zo optillen. De containers moesten ook
nog eens stapelbaar zijn en dan met een los
insteekbare bevestiging aan elkaar vastgemaakt worden.
Verder moesten ze natuurlijk stevig zijn en
vooral ook weerbestendig, want de meesten
zouden ook over zee vervoerd moeten kunnen
worden. Je wilt niet, dat als jij 3 containers
boven op elkaar zet de onderste het direct
weer begeeft. Doorgaans kunnen/mogen containers maximaal 5 of 6-hoog op elkaar gezet
worden, dat wordt vaak ook op de unit zelf
aangegeven. Op treinen worden hier in Europa
geen containers op elkaar gezet, daar zijn wij
een veel te geëlektrificeerd werelddeel voor.
In o.a. Amerika worden op bepaalde trajecten
containers gewoon tweehoog gestapeld. Jammer dan als de massinist dat ene rotviaduktje
bij Crossroads vergeten is, dan wordt het
weer verbogen dozen rapen.

rap langer dan 18 meter en vroegah mochten
vrachtauto's maar maximaal 18 meter lang
zijn. Maar er was nog een regeltje “dat een
container lading is en lading mag uitsteken”.
Met name dat regeltje wist mijnheer Vos
goed te gebruiken.

Zoals hier in India. Als mensen op het dak van de
trein mogen zitten, dan mogen er ook containers op
staan.

Maar ja, al die standaardmaten hè? Dat
schreeuwt natuurlijk om afwijkende maten.
Behalve de 20 en 40 voet container was er al
de 30 voet container, hier niet zo populair
maar in bijvoorbeeld Engeland weer wel. Vervolgens kwam er ook een zg. high-cube doos,
geen 2,6 meter maar 2,9 meter hoog. Wil je
nog hoger inladen, dan heb je een open top
container nodig maar die moet dan wel altijd
bovenop staan.
Meer recentelijk ontstond de 45 voet container. Er zijn nog wel meer maten, zoals bv. de
53 voet container maar echt heel gangbaar
zijn die weer niet. Dat komt natuurlijk ook
omdat alle van toepassing zijnde regeltjes
elkaar in de weg zitten. Overigens geldt een
45 voet high-cube container nog steeds als
een 2 TEU geval.
Een andere ontwikkeling werd de swap-body.
Soms zit die weer verpakt in een standaard
20 voet frame, soms is het een bak die van
onder dezelfde bevestiging heeft als een 20
voet container maar die niet van boven verhapstukt kan worden. Zo'n bak heeft vaak ook
weer uitklapbare poten waar hij dan los op
kan staan. Bij latere typen kan zo'n bak dan
ook van boven opgepakt worden maar dan
moet hij opgepakt worden aan de bodem. Stapelbaar zijn ze dan ook niet. De in een eerder
artikel reeds genoemde firma Vos Logistics is
heel groot geworden door het gebruik van
swap-bodies in de jaren 80, vooral door het
gebruik op vrachtauto's met zg. topsleepercabines, want 2 x 20 voet plus nog wat is al
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Links een 20 voet tankcontainer, rechts een swapbody. Foto VOTG

Zo was een andere mijnheer Vos, t.w. Wim –
broer van Harry – ook al in de jaren 70/80
druk bezig om de 20 voet tankcontainer optimaal te benutten.
Behalve voor het vervoer van lading kan een
container ook gebruikt worden voor huisvesting, kantoorruimte of werkplek voor wat dan
ook. In de jaren 70 deed ik mijn werk – radiooperator/technicus – vaak in omgebouwde dan
wel speciaal gebouwde 20 voet containers
waar complete radiostations in gehuisvest
werden. Die dingen waren relatief snel en
makkelijk van het ene booreiland naar het
andere te verplaatsen.

Radio-installatie in een omgebouwde originele 20
voet container.

Waar zijn containers nou weer van gemaakt?
Uiteraard niet van karton of styreenplaat.
Heel gangbaar is staal, en dan met name Corten staal, omdat dat behoorlijk weerbestendig is. De roest laag die erop ontstaat is maar
dun en verhindert verder oxideren.
Voor de sterkte wordt vaak een soort “profielwand” gebruikt, die weer als nadeel heeft
dat de luchtweerstand groter is. Daarom
worden ook wel vlakke wand containers gebruikt.
Een ander gangbaar materiaal is natuurlijk
aluminium.
Wij hebben in Oss de Osse Overslag Centrale, die al die dozen van schepen op vrachtwagens dan wel draagwagens van het spoor kan
zetten of daarvandaan op schepen. Buiten dat
zijn er plannen om aan het eind van de Waalkade ook Hupac/Huckepack verkeer te gaan
doen, mits er voldoende klandizie voor komt.
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De faciliteiten zijn er al en verdere spooruitbreiding daar is niet noodzakelijk. Voor de
leek: Hupac betekent opleggers op speciaal
daarvoor geconstrueerde spoordraagwagens
te zetten. Ooit gebeurde dat op Rotterdam
Noord Goederen (nu het SSN terrein), ook in
Ede is ooit een terminal gebouwd en nu wil
men dat in Oss ook weer vorm gaan geven:
Op deze manier - met een reachtruck - kunnen ook wisselbakken en swapcontainers behandeld worden. Op de achtergrond nog een
stel 20 voet containers die als kantoorruimte
gebruikt worden.
Weer iets anders dan de Rollende Landstrasse, waarop complete vrachtwagens kunnen
meeliften.
En zo eindigen we dan toch nog met spoorse
zaken!

Open Dag 2016

Door Ashwin Zondag
De Open Dag van 2016 zit er al weer op, en
wij als organisatie zijn zeer blij met het behaalde resultaat.
De weg naar de Open Dag toe was een lange
weg, met verschillende hobbels. Maar met
hulp van onder Gert van Dam voor het aanreiken van diverse extra contact gegevens. Uiteindelijk zijn we goed geholpen door de diverse kranten en door de regiobladen, en zelfs
het Brabants Dagblad. Ook via diverse internetfora en via onze eigen Facebook account is
het nodige materiaal verspreid, en natuurlijk
een mooi spandoek in het centrum van Oss.
Door al deze PR werkzaamheden hebben we
een mooi bezoekers aantal weten binnen te
halen van ruim 360 personen. Hier zijn wij als
bestuur zeer blij mee, en kijken tevreden
terug naar dit mooie evenement.

Maar we zijn er nog niet. Tijdens de Open
Dag liepen er een aantal leuke workshops,
welke zeer goed door de bezoekers werden
ontvangen. Een mooie tactiek om met de kinderen een mooie dennenboom of loofboom te
maken, en dan met de ouders in gesprek gaan
over hun interesses voor de modelbouw.
Tijdens deze gespreken hebben we 7 man
weten te strikken voor de grote landschapsbouw workshop, en zelfs nog 2 man op de reserve lijst. Jan van Berkenstein zal de workshop begeleiden. Wij willen Jan hiervoor alvast hartelijk bedanken.

Wisseltong december ‘16 pagina 19

Tijdens het werven van de inschrijvingen voor
de grote workshop vingen we erg leuke reacties op. Zo was er ook een heel gezellig stel
waarvan de vrouw zichzelf en haar partner
liet inschrijven onder het mom van: “Jij gaat
ook maar mooi mee naar deze workshop, dan
hoef ik niet zelf alleen maar alle details en
landschappen te maken. En kom jij ook eens
een keer onder die tafel vandaan.”

Dan was er door het hoge bezoekers aantal
natuurlijk ook volop belangstelling voor de
onderwerpen die de leden mee hadden genomen van thuis. Mensen werden enthousiast
gemaakt door onder andere Adri met zijn
stukje messing bouw van rollend materiaal. De
nodige vragen werden daar beantwoord.
De Lego treinen van Clem reden weer druk
rond, en naar mijn weten is er deze keer geen
Lego trein van het spoor geraakt.

Jan Nooijen had weer een flinke verzameling
meegenomen van zijn kartonnen modelbouw.
Ook iets waar meer dan genoeg belangstelling
voor was.

Details lagen hoog bij het mooie stukje Brabant van Jan van Berkenstein, met weer enkele stukken scenery welke waren toegevoegd
aan de mooie module. Maar ook de details
lagen hoog bij het n baantje van Ronald.
Heeft u zelf ook de schommelende kinderen
gezien in schaal N, of de vele samen gelijmde
zonnebloemen.
Bij Sporend Oss was het soms zo druk dat de
mensen niet eens meer over de drempel naar
binnen konden. Helaas hebben we toch wel
enige onderbezetting in de vereniging en
stond Frank het merendeel van de tijd toch
alleen. Hopelijk kunnen we deze problemen
volgend jaar ondervangen met hopelijk nieuwe
leden welke we wellicht uit deze Open Dag
kunnen krijgen.

Ook Gert had het nodige bekijk met zijn fraai
gebouwde raadhuis met mooi gebogen trap.
En zelfs Louis heb ik persoonlijk op deze dag
niet horen vloeken, maar wel een actie punten
lijst horen aandragen met locs welke dringend
nagekeken moeten worden.
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Dan nog wel een highlight van de dag, het
bergstation. Een bergstation welke steeds
mooier wordt. En waarbij de ambities hoog
liggen. We kregen vele complimenten over de
aankleding van dat stuk baan, en ook over de
verlichting welke nu gewoon als standaard
warm-wit de baan uitlicht. Het geheel kwam
zoveel mooier naar voren was de mening van
menig bezoeker.

Ik ben vast meer dan genoeg vergeten te
vertellen over deze schitterende dag. Maar al
met al stonden de leden er samen om een
mooie dag voor de bezoekers te maken. Evenals enkele aanhang die weer druk in de weer
waren met de catering.
Als mede organisator heb ik toch 1 klein puntje van kritiek. Mocht je klaar zijn met het
opruimen van je eigen spulletjes. Schroom dan
niet om even een ander mee te helpen met het
tillen van de zijn spullen richting de auto’s. Zo
zijn we alle nog sneller klaar met opruimen, en
kunnen we dag alle gezamenlijk afsluiten.
Nogmaals iedereen hartelijk dank voor zijn
inzet. En hopelijk op een groeiend leden aantal.
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Open Dag in BD

Door Gert van Dam
Uit het Brabants Dagblad.
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Open Dag in media

Door Willie de Kort

Door veel, zeg maar gerust heel veel, media
aan te schrijven over onze open dag hebben
we veel reclame voor onze Open Dag kunnen
maken. Voor zover we na hebben kunnen gaan
hebben vele krantjes onze oproep geplaatst.
Zo hebben we ook Theater de Lievekamp benaderd. Zij hebben de folder op de tafel gelegd en het bericht in de maandelijkse infomail verspreid.
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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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