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Mededelingen
Alaaaf…
Tja, als u de nieuwste uitgave van de TONG onder ogen
heeft, is dat feestje al weer voorbij. We zijn al weer hard
op weg naar de dag van 16 maart, de avond dat we de JALV
(Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering) hebben. En ook de
avond van 7 maart, de avond dat de tweede workshop van
start gaat.
Per 1 januari j.l. zijn 2 mensen tot het idee gekomen om lid
te worden van de vereniging. Alexander Bos en de oudgediende Dick IJzermans. In de ledenlijst vindt je de volledige
gegevens. En een derde man heeft aangegeven om binnenkort
ingeschreven te willen worden.
We willen alle adverteerders en donateurs bedanken voor
hun steun aan onze vereniging in het afgelopen jaar. En als
de TONG tot het eind is doorgeworsteld, merk je dat er één
van onze adverteerders er helaas niet meer in staat: Automobielbedrijf Van Hunnik. Ze zijn bezig met fusiegesprekken
met een ander bedrijf en waren daarom genoodzaakt om
even pas op de plaats te maken. We mogen verderop in het
jaar weer informeren of het nieuwe bedrijf weer de advertentie wil plaatsen.
Dat deze TONG later uitkomt dan beloofd, heeft zo zijn
redenen. Te eerste ben ik weer heel erg druk geweest om uit
de vele inzendingen de leuke artikelen te vissen. Daar was ik
echter snel mee klaar. De voorraad is nu helemaal op!! Ten
tweede ben ik bezig geweest met het informeren bij onze
adverteerders. En ten derde hebben we als bestuur het de
laatste tijd erg druk gehad met al het gene wat ons op het
pad komt, nu er 3 vacatures in het bestuur ontstaan tijdens
de komende JALV.
Toch veel leesplezier in deze eerste TONG van 2017.
Inhoudsopgave
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Van de bestuurstafel

Door Mark Scholten,
secretaris a.i.

Sinds de laatste De Wisseltong, passeerden
heel veel dingen op de vereniging. Zo was er
de nieuwjaarsbijeenkomst waar de vicevoorzitter Jos van Pinxteren even terugkeek op
2016. Hij stond stil bij het overlijden van
Martin Lankreijer, later gevolgd door de onthulling van het straatnaambord “M. Lankreijerstraße” dat mettertijd op de baan van de
zitruimte zijn eigen plek krijgt. Het is de
bedoeling dat van alle overleden leden ook
dergelijke naambordjes worden geplaatst.
Thea was bij de onthulling van het eerste
straatnaambordje aanwezig.
2016 luidden wij uit met een inmiddels beroemde en beruchte veiling. Verkoop van
treinspullen van iets mindere kwaliteit (dus
ook prijs) maar zo af en toe ook van duurdere
voorwerpen. De bedoeling was de clubkas te
spekken. Door een aantal leden werden voorwerpen ingebracht en door een aantal andere
leden én gasten werd volop geboden op die
voorwerpen. Vaak ook om het bod op te drijven om daar soms zelf aan te blijven kleven.
Er kon een leuk bedrag aan de kas worden
toegevoegd.
Zoiets kan alleen maar door de inbreng en
actieve deelname aan het spel van bieden door
de leden en dat mogen er toch best meer zijn!
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Binnen het bestuur is bij de laatste vergaderingen heel veel stil gestaan bij het vertrek
van 3 leden uit het bestuur. Jos en Willie
gaan statutair aftreden, Frans heeft zijn
functie als voorzitter neergelegd op grond
van zijn gezondheid en ikzelf beëindig mijn
tijdelijke functie van secretaris. Daarentegen
stelt Willie zich herkiesbaar. Maar er ontstaan dus 3 vacatures. Het bestuur hoopt,
samen met de voordracht vanuit de leden, te
komen tot een nieuw en sterk team verder
aan de slag te kunnen.
Een nieuw fenomeen is van start gegaan en
wel de organisatie van Workshops. 10 gasten
van buiten de vereniging schreven zich in. De
bedoeling was naamsbekendheid van de vereniging en stimuleren van de modeltreinhobby.
De indruk bestaat dat dat gelukt is. Het leverde zelfs nieuwe leden op! De geplande
workshop (“het bouwen van een huisje”) voor
2017 is inmiddels vol ingetekend!
Als nieuwe leden zijn inmiddels ingeschreven:
Alexander Bos en de ons bekende Dick IJzermans. En dan staat Joop op het punt om
zich in te schrijven als lid.
Zij zijn van harte welkom en wij wensen hen
veel plezier binnen onze vereniging!

Nieuwjaarstoespraak 2017

Zeer recentelijk nog de laatste donderdag
van december de veiling!

Beste leden en genodigden,

Ondanks de vele bestuursproblemen zijn er
toch nogal wat leden geweest die het bestuur
bij willen staan en welke vorm dan ook. Enkele
spontane reacties komen dan naar boven,
maar ook als wij van het bestuur leden vragen,
dan zijn er toch diverse leden die een verenigingshart hebben.

Door Jos van Pinxteren

Wederom mag ik als “vieze” voorzitter” dit
jaar weer een woordje aan jullie richten.
Helaas is onze voorzitter Frans Knechten nog
niet voldoende hersteld van zijn lichte hersenbloeding wat hij onlangs heeft gekregen.
Hij was herstellende van zijn onderbeen amputatie en was op de goede weg om eigenlijk
weer opnieuw te leren lopen en conditie op te
bouwen van dit langdurige verhaal. Hoeveel
tegenslagen kan iemand op zijn pad tegenkomen?
Frans heeft daarentegen een tomeloze inzet
om steeds weer erboven op te komen. Heel
bijzonder, maar helaas missen we onze voorzitter veel te veel.
Hij blijft zeer betrokken, al is het op de op
de achtergrond, want hij volgt alles!! Hopelijk
zal 2017 een veel beter jaar voor hem worden
zodat we hem weer gaan zien op de clubavonden.
Het afgelopen jaar hebben we als vereniging
behoorlijk wat voor onze kiezen gekregen. Om
diverse redenen hebben enkele leden hun
lidmaatschap opgezegd, daar staat tegenover
dat er ook weer leden terugkwamen.
Wat zeker grote impact heeft gehad is het
wegvallen van onze secretaris en zeer gewaardeerd mens en modelbouwer Martin
Lankreijer. Hoe snel kan het gaan dat we als
leden van modelbouwvereniging De Wissel
afscheid van Martin hebben moeten nemen.
Laten we als waardering voor hem een moment gaan staan en hem even in onze deze
gedachte nemen.
Bedankt!!
Gelukkig staan naast deze dieptepunten ook
zeer positieve dingen tegenover, waar we met
z’n allen met goed gevoel op terug kunnen
kijken.
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Wanneer we kijken naar de Open Dag een
zeer geslaagd evenement!
Daaruit voorkomend de Workshops zijn zeer
goed opgestart met 10 aanmeldingen die met
veel enthousiasme elke dinsdagavond aan hun
scenery werkstukje het landschap werken. De
bezoekers van deze Open Dag hebben goed
gereageerd op deze Workshops.
Hoogst waarschijnlijk volgen er meer Workshops en naar de leden toe zal dit zeker worden meegenomen naar de laatste donderdag
van de maand en wellicht meer.
Al ruim voor de Open Dag werd het werken
aan de baan steeds beter en de werkzaamheden zijn door de leden die aan de baan willen
werken goed opgepakt.
Soms was het best druk op een clubavond,
maar ook soms een kleine groep die gestaag
doorwerkt aan de clubbaan of gezellig aan de
tafel of bar een babbeltje maakt.
Daar is ook ruimte voor om donderdags ’s
avonds naar de vereniging te komen! De
voortgang van diverse projecten hebben zeker hun steentje bijgedragen gedurende de
clubavonden voorafgaand aan de Open Dag.
Er was duidelijk vooruitgang geboekt bij de
volgende projecten:
De nieuwe uitneembare NS- bak en omgeving;
het digitaal rijden op het DB station en het
kleine DB station op de spiraal; het Duitse
landschap en verlichting met frieslijsten boven de spiraal; het uitneembare gedeelte met
spoorbrug in het Duitse landschap; het koof-

werk en blauwe achtergrond in de clubbaanruimte; detaillering van landschap en gebouwen.
Los hiervan staat natuurlijk ook het project
“Sporend Oss” wat zeker in dezelfde lijn ligt
als het gaat over de voortgang van dit project.
Het verhaal van digitaal rijden op onze clubbaan heeft zeker gewonnen. De leden van
Koploper en straks wellicht RocRail zullen nu
verschillende testfases doorstaan zodat
straks op de clubbaan de juiste beslissingen
kunnen worden genomen.
Dat er behoorlijk richting de media en publiciteit is gewerkt mag duidelijk zijn. Dit was
en is nog steeds noodzakelijk!! net zoals de
digitale versie van de Wisseltong, want onze
adverteerders en het leesbereik van ons
clubblad en website zal steeds belangrijker
worden om de bekendheid van onze vereniging
spreekwoordelijk op “rails" te zetten. Dit was
zeer zeker ook een parade paardje van Martin
die destijds voor een digitale versie heeft
gekozen samen met de redactie van de Wisseltong.
Gewoontegetrouw bogen het bestuur en de
commissies zich over “Lid Van Het Jaar”. Het
bestuur heeft zich ooit vastgelegd in de bepaling dat leden van het bestuur geen Lid van
het jaar kunnen worden. Tenslotte ga je jezelf niet voordragen! We wijken hiervan dit
jaar af en hebben besloten Martin Lid Van
Het Jaar 2016 te maken op grond van zijn
grote verdiensten binnen onze vereniging.
Denk aan zijn inzet als bestuurslid, zijn redactiewerkzaamheden voor De Wisseltong,
zijn rol en plek binnen de vereniging, zijn
werkzaamheden aan de baan in de vitrinekast.
Zijn werkzaamheden aan die baan waren aanleiding om, ter nagedachtenis aan Martin,
visueel blijk te geven van onze herinneringen
aan hem in de vorm van het vernoemen van
een straat op deze baan naar Martin.
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Na afloop van dit officiële gedeelte willen wij
dit vanavond onthullen in het bijzijn van Thea
en kinderen.
Ter bevestiging van de titel Lid van het jaar
2016, overhandig ik jou, Thea deze bos bloemen als onze blijk van grote waardering voor
Martin!
Het ligt in de bedoeling om andere ons eerder
ontvallen leden te gedenken in de vorm van
een straatnaam op de clubbaan. In deze groep
kijkend zou een Joop Kooijmanboulevard of
een Arno Verbeekstraße best mogelijk kunnen
zijn.
Namens mijn mede bestuursleden wens ik
ieder van ons een goed nieuw jaar toe met
veel gezondheid en modelbouw plezier bij
onze vereniging.
We willen iedereen bedanken voor het afgelopen jaar en hopelijk kunnen we het “spoor”
goed doorzetten naar de volgende jaren.
Dit jaar 2017 bestaan we officieel 40 jaar!!
Dus dit jaar wel een aantal jubilarissen!
Een mijlpaal om bij stil te staan. We houden
jullie hiervan op de hoogte wat t.z.t. de
feestactiviteiten hier omtrent zullen gaan
worden.
Vorig jaar sprak ik al de hoop uit dat er minder downs en meer ups zouden moeten zijn
voor het komend jaar. Laten we ook dit jaar
deze hoop weer met elkaar uitspreken.
Mag ik nu iedereen uitnodigen terug te gaan
naar onze zitruimte ten eerste voor de onthulling van de straatnaam.
Daarna zal in de loop van de avond een Grieks
lopend buffet voor u worden klaar gezet, zodat we de hele avond daarna kunnen vullen
met lekker eten en drinken en wat bij te kletsen.
Dank u wel voor uw aandacht.
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Veiling 2016

Door Mark Scholten

Beste mensen,
Na een beetje te zijn bijgekomen van de
Open Dag, gaan we weer richting feestdagen:
Sinterklaas, de Kerst en Oud en Nieuw. Tussen Oud en Nieuw, valt ook de laatste clubavond van het jaar, ook de laatste donderdag
van de maand. De laatste tijd is daar weinig
gebruik van gemaakt en werd die donderdag
een clubavond als altijd. Zo dacht ik het jaar
niet uit te gaan. Het bestuur heeft het goedgevonden om die avond een veiling te houden.
Dan doen we dat! Maar alleen bij voldoende
aanbod en liefst ook toch nog een beetje kwaliteit.

Dat de avond een leuke en succesvolle avond
is geworden, mag wel gezegd worden. De reacties en acties in het bieden liepen uit hilariteit.
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Het wordt geen veiling ten behoeve van verkoop van de inbrengers, maar ten behoeve van
de club. Dus alle inbreng gaat naar de club.
Immers door het wegvallen van de rommelmarkt, dienen we de inkomstenkant van de
club op niveau te houden!
Enkele leden hebben al wat ingebracht, maar
daar zat ook nogal wat van mindere kwaliteit
tussen. Ik heb wat uit de restanten van mijn
verzameling gehaald en onze Kees heeft met
de Open Dag wat overgebleven materiaal
doorgeschoven naar de vereniging. Willen we
aan avondvullende happening, dan moet er nog
wat bijkomen.
Derhalve een dringend verzoek: kijk eens
kritisch in je eigen collectie. Er is best minstens één voorwerp dat naar de veiling zou
kunnen. Meer mag ook natuurlijk (veel liever
nog!). Denk er aan: het is voor de club, dus
geen eigen gewin! Als iedereen meedoet moet
het weer een dijk van een avond worden!!! IK
REKEN OP IEDEREEN EN OP EEN VOLLE
PORTEMONNEE!
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Volgende Halte – Openlucht Museum

Door Mark Scholten

Beleef een sfeervol modelbouw evenement op 17 & 18
juni 2017.

Tja, een verbod of een embargo op een artikel in De Wisseltong over trams, zat er nog
net niet in maar er was wel mee gedreigd!
Totdat ik opmerkte: best, maar als tegenprestatie een artikel voor ons lijfblad zou mij
de mond snoeren. Je begrijpt het al: niemand
nam die uitdaging echt aan. dus dan maar
weer over de tram.
Voor de derde keer op een rij wordt in het
Openluchtmuseum in Arnhem het evenement
“Volgende Halte: Openluchtmuseum!” gehouden met als kern het stads- en streekvervoer
te beleven. Met als centraal punt de tramremise van het museum van waaruit het hele
gebeuren plaatsvindt. Daarnaast is het museum een magnifieke wandelplek in de bossen
van de Waterberg, het landgoed waar het
museum is gevestigd. De oude huisjes, fabrieken, molens, buurten, cafés zijn een zeer
mooie entourage.
Het programma van die beide dagen steekt
als volgt in elkaar:
 Historische trams en autobussen waar de
nadruk is gelegd op Haagse trams. Zo is er
de “buitenlijner ex HTM 58” te gast, de
tram die tot in de jaren ’60 reed van Den
Haag naar Leiden en van Den Haag naar
Delft. Ook zijn er autobussen van de HTM
en de NZH die in en rond Den Haag reden.
Je kan er een ritje in meemaken, zowel
binnen als buiten het museum. Maar ook
bussen uit andere plaatsen laten hun gezicht zien en rijden hun rondjes.

Tramles. Je mag kennismaken met de vaardigheden om een tram te besturen. Je zal
ervaren dat een tram op gang brengen en
weer te remmen, heel veel eist van de wagenvoerders (sommigen noemen hem machinist, maar dat is pertinent niet juist!).
 Unieke modelbanen. In de tramremise, in
diverse grote boerderijen en de loods van
Van Gend & Loos (uit Tiel), zijn unieke modelbanen te zien, weliswaar met de tram als
uitgangspunt, maar de banen zijn zonder
uitzondering unieke staaltjes van modelbouw. Ik breng nog even in herinnering de
tentoonstelling “Trammelant” waar schitterende staaltjes van modelbouw waren te
zien bij onze evenknie in het Land van maas
en
Waal,
msc
Maas
en
Waal
http://www.mscmaasenwaal.nl/update.html
 Tramritten. In de toegangsprijs zit ook
het meerijden met een tram. De tram rijdt
door bossen, langs tolhuisjes, straatjes,
boerderijen, een oude kerk, een schooltje,
een melkfabriek, langs herenboerderijen,
de Tilburgse weverswoningen, de Zaanse
Buurt, een Molukse barak, de Geldersche
buurt enz. enz. Naast onze eigen trams uit
Rotterdam, Arnhem en Den Haag, komen er
ook gasten uit andere verzamelingen. De
trams lossen ritten van elkaar af. Alleen al
het rangeren is het nader bekijken meer
dan waard!
Op beurzen zie ik onze leden vaak in hun uppie
genieten van het tentoongestelde. Echtgenotes en vriendinnen thuis latend om rustig te
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kunnen rondlopen. Maar het is ook voor hen
een zeer mooi en attractief museum en wandelpark. Er is, zeker in het weekend, een hoop
te beleven met interactie tussen medewerkers en publiek. Met een bezoek is gauw een
dag compleet gevuld en nog heeft men dan
niet alles kunnen zien!
Nog even de data en tijden:
Het evenement is op 17 en 18 juni 2017. Dit is
het Vaderdagweekend van het jaar. Het museum is open van 10.00 tot 17.00 uur. Het is
gevestigd aan de Hoeferlaan 4, te 6816 SG
Arnhem. Een tip: zo vaak
zit je niet in een trolleybus, een uniek vervoersconcept in Nederland. Als je met het
openbaar vervoer komt,
rijdt lijn 3 naar het
museum. Zo is je dagje
uit helemaal compleet!
Je
kan
raadplegen
www.openluchtmuseum.nl
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Nieuwjaarsreceptie

Door Willie de Kort

Op zaterdag 7 januari was er weer de Nieuwjaarsreceptie. De avond waarop Jos zijn toespraak heeft gehouden, we een gezellige
avond hadden en daarbij genoten van een lekkere maaltijd van het Griekse restaurant
‘Mister Gyross’.
Nadat de deksels van de pannen gelicht waren, was het snel gedaan met de pret. Volgens
mij had iedereen voldoende trek om de bakken snel leeg te maken. Op de volgende pagina
een kleine impressie van de gezellige avond.
Voorafgaand aan de maaltijd werd door Jos
het straatnaambordje ‘onthult’, de eerste van
een hele serie.
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Dan kunnen we nu weer uitkijken naar het
volgende feestje…. Het jubileum van 40 jaar
MBV De Wissel.
We kunnen daar op dit moment helaas nog
niets over vertellen, maar neem maar van mij
aan dat de voorbereidingen in volle gang zijn.
Het enige tipje dat we van de sluier op kunnen
tillen is het gegeven dat we voor zowel de
spoorvrienden als de niet spoorvrienden een
leuke dag zullen verzorgen. We wachten nog
op een paar getallen om het plaatje volledig in
te kunnen vullen en daarna komen we naar
jullie om het feest aan te kondigen.
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Ossisch Transploft

vrachtverkeer op de A44 tegen. Op 1 of andere manier boeide mij dat wel.

Oss' Transport
Lang, heel lang geleden (60 jaar) kwam ik in
de ban van het wegtransport.
Dat begon eigenlijk al achter in de jaren 50
toen ik in Wageningen woonde aan de destijds
doorgaande straat van Renkum naar Rhenen.
Daar kwamen dagelijks tig zware vrachtauto’s
over, geladen met de nog warme stenen uit de
bakovens die overal stonden. Het gedender
resulteerde in veel scheuren in ons met ornamenten gestucte plafonnetje in het huis gebouwd in 1898 en uiteindelijk kwam dat een
keer in een hele grote stofwolk naar beneden.
Toen ik van Wageningen naar Rijswijk (ZH)
verhuisde, woonden we aan de Vliet. Aan de
andere kant daarvan lag een lokale weg vanaf
de A13/Hoornbrug naar Leidschendam waar
nogal eens vrachtauto's van Verwer's Expresse (Holland-Zwitserland) voorbij reden.
Toen ik met mijn ouders en zussies naar het
Buutnlaan op vakantie ging, te weten Frankrijk, en wij met een oude Skoda plus vouwwagen (tent) in Frankrijk heuvel op, heuvel af
gingen, kwam je ook nogal wat vrachtauto's
tegen.
Op die pukkels kwam je vaak achter Franse
vrachtwagens te zitten, die we dan met veel
pijn en moeite weer konden inhalen, zolang er
geen tegenverkeer was. Want de Autoroute
du Soleil was toen nog niet uitgevonden. Als
12-jarig jochie keek ik dan altijd achterom
naar die brullende camions, die met 25 km/u
bergop zwoegden, terwijl wij er met wel 26
km/u voorbij konden.
Nou kende ik natuurlijk wel wat merken, zoals
Scania of Mercedes Benz, maar van Unic,
Saviem of Berliet had ik nog nooit gehoord,
laat staan ze gezien. Nou, toen dus wel. En als
je mazzel had een Willeme.

Toen ik begin jaren 80 “in de verzekeringen”
zat en in Oss woonde en veel in mijn omgeving
rondtoerde op zoek naar nietsvermoedende
aanstaande klanten, kwam ik ook weer veel
vrachtautootjes tegen.
Er zaten wel wat bedrijven in Oss, die aan
transport deden. Harry Vos, Wim Vos, H.
Hofmans, Keijzers Transport, Harrie van Erp,
ga nog maar even door. Sommige van die bedrijven zijn inmiddels verleden tijd, sommigen
draaien nog steeds.
Die verzekeringen boeiden mij steeds minder
en gaandeweg ontwikkelde zich het idee om
dan maar ooit als vrachtwagenchauffeur ergens te beginnen. Het liefst “buitenland”, dat
had wel iets...

Door Louis Holleman

In de jaren 70, toen ik nogal eens of met een
taxi of met de KLM-bus van Den Haag naar
Schiphol reed, kwam je ook het nodige
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In 1980 haalde ik “alvast” mijn CD rijbewijs,
voor het geval dat. Later in 1980 hakte ik
maar de knoop door, stoppen met dat rotwerk
en aan de gang als chauffeur. Dat viel om den
donder nog niet mee, want je had ook nog
ervaring nodig, en bij mij was die nul.
Zijn er dan chauffeurs die met ervaring worden geboren? Dat vertelde ik ook een baas in
Boxtel, die toen toch het wel met me wou
proberen. Maar na een jaar bleken Turkse
chauffeurs het voor half geld te doen en kon
ik weer oprotten. Inmiddels had ik wat in
Duitsland, België en het Midden Oosten rondgereden en had ik dus ervaring.
Je belde je scheef... maar overal was het “we
hebben nu niemand nodig”.
Totdat ergens in 82 de firma Harry Vos terugbelde “of ik nog steeds interesse had?” Ze
hadden vakantiechauffeurs nodig.
Nou graag dus. Ik kreeg een aftands DAFje
om mee naar België en Duitsland te tuffen.
Dat ging goed, toen kreeg ik de wagen van een
vaste chauffeur die op vakantie was en mocht

ermee naar Zwitserland, Frankrijk, Spanje en
Italië. Na 3 weken was de vaste chauffeur
weer terug, ik kreeg een andere trekker, voor
vast want ik was inmiddels ook voor vast aangenomen, als internationaal chauffeur 
Een kroegkennis van me, die al even bij Rosmalen Transport reed, was stinkend jaloers:
hij wilde eigenlijk ook internationaal rijden
maar zijn baas liet 'm alleen maar wat lokaal
transport in Oss doen: blikjes van de Thomassen & Drijver fabriek naar een tijdelijke opslag in de buurt of direct naar de Zwan fabriek in Oss, naar
gelang ze nieuwe blikken nodig hadden. Dat
deed ie met een aftands DAFje plus een
nog aftandsere oplegger. Als ie mazzel had
maakte hij een ritje
naar Den Bosch.
Vos is na wat naamswijzigingen nu Vos
Logistics geworden en
heel groot. Wim Vos
bestaat niet meer; na
overname door Nedlloyd Road Cargo van
het toneel verdwenen Rosmalen Transport
idem dito. Keijzers Transport is opgehouden
te bestaan
Harrie van Erp bestaat nog steeds, als verhuizer onder de vlag van Top Movers. H. Hofmans bestaat ook nog, voornamelijk in zanden grindtransport en ze hebben 1 of 2 wagens
onder contract bij DHL en/of CSE Transport.
Het voormalige Linders Transport uit Reek
zit nu als ITC in Oss en is behoorlijk groot
geworden. Faassen heeft geloof ik ook nog
wel een vrachtauto.
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Dan zitten er nog een paar nieuwe bedrijven
in Oss, Vice Versa met heel wat wagens, Dollevoet uit Rosmalen is verhuisd naar Oss met
een flink wagenpark, Arjan van Houtum uit
Geffen zit tegenwoordig ook al in Oss.
Raben uit Winterswijk is ook al met heel wat
camions in Oss neergestreken.
Dan heeft H&S transport een afdeling in Oss,
waar voornamelijk tankcontainers staan. Daar
zat eerst Den Hartogh uit Rozenburg maar
waarschijnlijk is H&S ervoor in de plaats gekomen, misschien wel omdat MSD is overgenomen door Aspen.

Het aftandse DAFje waar mijn kroegkennis
mee mocht rijden, voor de voormalige UnoxZwan poort.
Verder zat er nog een distributiecentrum van
het Franse Norbert Dentressangle in Oss, in
2015 is dat XPO Logistics geworden.
CSE bestaat, maar heeft eigenlijk alleen maar
bakken en opleggers. De auto's zelf zijn
doorgaans eigendom van eigen chauffeurs
(heel veel Polen).

Red: je hebt geen foto's van wagens waar jij
op gereden hebt????
Tuurlijk wel. Twee foto's van de periode bij
Den Haan in Boxtel, dan eentje samen met
een collega in Espoo (Finland) en eentje waar
ik in Trelleborg van de ferry afkom. Die foto
is nog eens door Vos voor hun reclameboekje
gebruikt. Maar of die nu in de Tong moeten?
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Workshop huizen bouwen

Door Ashwin Zondag

Na opvolging van onze eerste succesvolle
workshop “Landschapsbouw” presenteert MBV
de Wissel nu zijn tweede workshop “Huizenbouw uit styreen”.
Vanaf nu kunt u inschrijven voor deze workshop waarin u weer veel kunt leren. U kunt
inschrijven door te reageren op deze email, u
zult dan verdere gegevens ontvangen.
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Red: De inschrijving is inmiddels vol. Dinsdag
21 februari is vervallen, de workshop begint
op 7 maart.
Benieuwd wat deze workshop gaat brengen.

Waar blijft toch de tijd?

Door Louis Holleman

Tsssskkk, Opa heeft een schrijfbui!
Wordt dit voor jaargang 2017? Ge bekekt ut mar.

Nou ja, zeg Holleboom, als je dat ook al niet
meer weet… Wat ik wel weet is dat het hier
over treintjes dient te gaan…
Maar dan toch… wanneer was het ook alweer,
dat ik mijn eerste H0 treintje kreeg? Rond
1960, moet het zijn geweest. Da’s lang geleje!
Mijn 1e trein was een NS 1100 in Berlijns
blauw, met een bruine open goederenwagon op
twee assen alsmede een gele Shell tankwagon,
ook al op twee assen. Van BUB, schaal nul? Die
1100 had een aandrijving die het deed op zo’n
platte Witte Kat batterij van 4½ volt. Op het
dak van de loc zat een schakelaar, “VooruitUit-Achteruit” en het spoor bestond uit een
blikken cirkeltje. Na verloop van tijd kwamen
daar stukken rechte rail, gebogen rail en twee
wissels plus een kruising bij, alsmede een
stootblok. Plus natuurlijk een voetgangersbrug, een tunnel, een seinhuis en een wegwijzer met uittrekbare borden “Zürich 518km,
Bruxelles 420km, Moskau 1300km” enz., allemaal van het bekende blik wat met lipjes in
elkaar zat.

Soms stond je met je voeten op het spoor en
dan moesten de rails weer teruggebogen worden. En de pennen die de rails middels gaatjes
aan elkaar hielden werden krommer en krommer. Bovendien was de batterij elke keer als
je je baantje uit had gelegd weer leeg. Er
kwamen nog wel wat aanvullingen als een (origineel Fleischmann) personenrijtuig (2-assig)
plus bagagewagen (met deuren die open konden schuiven dan wel met scharnieren konden
draaien en zelfs met een klinkje gesloten
konden worden) en ik “vond” nog ergens een
locomotiefkapje waar ik weer wieltjes onder
prutste afkomstig van een kipwagonnetje, dus
ik had toen twee locs, waarvan 1 dus dummy
was.
Maar ja, dan wordt je 10-12 jaar en dan wil je
meer. Je loopt je te vergapen aan de Märklinen Fleischmann catalogi maar je hebt ook
geen centjes.
Hoera!, er was ook nog een Engels merk Triang wat veel goejekoper was, alleen wel van
die rare Engelse modellen. Dus met Sinterklaas (inclusief ZWARTE Piet) of mijn verjaardag kreeg ik dan toch eindelijk het felbegeerde H0 treintje. Ook al een cirkelspoor en
een trafo die een knop met 3 standen had:
vooruit-stop-achteruit.

Er zat zelfs een flesje Shell olie in. Alles was
plastic, behalve
de
railstaven en de motor.
Door het abrupte stoppen en rijden ontspoorden de wagentjes
bijna altijd. En dan
bleek dat de koppeling
van Triang ook maar
een hopeloze was.
Dan was een vroeg attribuut ook een tunnel.
Tot groot genoegen van
één van onze katten die
dan altijd bij de uitgang van die tunnel ging
De originele set incl. OVP, van de baan heb ik nooit foto’s gemaakt.
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zitten, dan kwam het treintje, en pàts!, het
lokje werd van de baan gemept. Het was maar
goed dat mijn baantje op de vloer met Jabotapijt lag.
Die railstaven waren niet van messing of
nieuwzilver, nee, die kwamen volgens mij uit
de hoogovens van British Steel. Na 3 rondjes
waren ze al zwart. Je bleef poetsen, en toen
hadden we nog niet van die poetsblokken, laat
staan stofzuigerwagons. Flesje tri bij de hand
(toen mocht dat nog) plus een afgedankt beddenlaken.

werk hier kreeg ik een nieuwe collega die Nspoor reed en hij had nog wel wat catalogi van
inmiddels verkrijgbaar spul èn na het opruimen van mijn zolder had ik ook wel ruimte
voor een baan.
Dat hele verhaal ga ik niet hier vertellen, het
staat op www.holleman.demon.nl/treinen/ en
is daar uitgebreid te lezen. Bovendien stond
het in 2003(?) ook al in De Tong. Inmiddels
ligt dat eigenlijk ook alweer jaren stil, Opa
wordt ouder, minder elastisch en kippiger en
Opa houdt ook wel van een glaassie Vino ’s
avonds in de woonkamer (en overdag zit ik
meestal bij Venezia) 

Ook daar kwamen wissels, kruisingen en andere attributen bij.
Lokjes en wagentjes
van Lima, lekker
goejekoop
(en
slecht
rijdend),
rijtuigen van Jouef,
huisje en een kerk
van Faller (waar ik
als a.s. elektronicus
dus ook heel rap
verlichting in had
zitten). O ja, mijn
blikken bus (zie foto in een Zoals het er nu al jaren bij ligt (en waarschijnlijk niet meer uitgebreid wordt).
vorige tong) had ik ook al De twee loops zijn elk dubbelsporig en ca 5m lang, zodat er ook nog treinen in
jaren en kwam dus goed geparkeerd kunnen worden, compeet met “treinenwisselautomatiek”.
van pas.
Triang had ook een parallelspoor, en na aanschaf van twee goedkope geregelde treinAls je in bovenstaande link “/treinen/” wegtrafo’s kon ik dus met twee treinen rijden.
laat kom je op mijn hoofdsite, die eigenlijk al
WOW!
sinds ongeveer 1990 bestaat en kun je nog
We woonden daar in Rijswijk best wel in een
een heel verhaal over mijn verleden als
groot huis, maar het was niet groot genoeg om
“sparks” lezen plus nog wat andere zaken (zo
permanent een baan te bouwen. Dus werd
je dat mocht interesseren). De rest vertel ik
alles altijd na enige tijd opgeruimd, en konden
bij gelegenheid wel aan De Tenderbar.
we weer normaal in de woonkamer lopen. De
“dozen met meuk” stonden altijd wel ergens
zolang in opslag.
Dat veranderde pas pak ‘m beet tig jaar later,
toen ik al hoog en breed in Oss woonde. Al die
ouwe meuk had en heb ik nog steeds, want ik
kan nergens afstand van doen. Maar op mijn
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