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Mededelingen

De JALV (Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering) van 2017
hebben we gehad. Een vergadering waarin we 60% nieuwe
bestuursleden hebben gekozen. In twee stukken worden
jullie op de hoogte gebracht wat dit betekent.

Er zijn de afgelopen tijd een aantal familieberichten binnen-
gekomen bij het bestuur. Het bericht dat de vader van Gert
van Spijk is overleden, we wensen de familie alle sterkte in
het verwerken van dit verlies.
We zijn op ziekenbezoek geweest bij Henk, hij heeft een
stabiliteitsprobleem door een aandoening met een hele moei-
lijke naam: “sensonotore axonale poly neuropatie”. Een fruit-
mandje zal hem helpen wat extra stabiliteit terug te vinden.
Ook met Clem gaat het niet zo als het zou moeten gaan. Hij
heeft wat onderzoeken gehad en de toekomst zal leren wat
er precies markeert.

Maar er zijn gelukkig ook een aantal leuke berichten, want
Ashwin en Zuzana zijn op 20 maart vader en moeder gewor-
den van dochter Lieke. En Jan Berkensteijn is voor de vierde
keer opa geworden, de vierde is kleinzoon Niek en is geboren
op 13 april.
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Van de bestuurstafel
Door Sjaak Verstegen, Secretaris

Ze han men gevroagd um vur ullie ’n stukske te skhrijve in ‘t club bloajke van ons clubke. “Kben
dur dus mâr us vur goan zitte, achter dun computer, en los gegoan. Ze han dur ok bij gezit de ik
ur dan mar boven moes loaten zetten, van de bestuurstafel, en doar moes dan zo’n bietje da
geen in kommen te stoan wa ur allemaol wurdt beprot tijdens de vergoadering. Gelukkig han ze
ur nie beigezit dê dê in algemeen beschaafd Nederlands moes. Ik hai dus de keus uit algemeen
beschaafd plat Oss of plat Ujes, ‘kheb dan ôk mar ut loatste gekoze want dê gullie dê verstoat
ben ik al aagter âleen of ge ut kunt lese dês tun 2de.

Dê we un koaj joar aachter de rug hebbe dê is algemeen bekend,dêt ur unne crisis aon zaat te
kommen wisse we ôk allmoal. D’r war van allus gedoan um mâr te weten te komme of er gegadig-
de ware um ’n ploats in ut bestuur te neme. Op gegevemoment was ur zelfs ne informateur, mar
dor war niks uitgekomme , net als in d’n Haag. We moese de HJLV ( half jaarlijkse leden verga-
dering ) mar afwaachte miskhien dê dor iets uit zouw komme, en zie ut ungelufelijke gebeurt 3
nei bestuurs leej worvan inne al een tijdje proef on het dreie was. Unne zware crisis wir afge-
wend. Of dê gullie doar blij van word dê moete we nog afwaachte.

In ieders geval ut nei bestuur heij nouw de volgende samenstelling:

Als vurzitter Jan Berkensteijn hij hê de groatste baard ?
Vur de centen Willie de Kort dê du tie al zolang als ik um ken.
Vur de verslage Sjaak Verstegen ikke dus de wur wa als secretaaris
Vur dur beij Ashwin Zondag hij du d’r ôk nog un bietje OC beij
Ok vur dur beij Jens Cremers jong spul moete ur ôk beij hebbe.

Dê ut skoan gu woarre kan ik well un bietje dur loate schemere, dê de boan mooi word ben ik ôk
van overtuigd en dê ut lang gu duuure dê wit ik zeker mâr we doen goed vôrt. We zên ôk op de
goei weeg um wer leeje urbij te kreige . Via de gruun vurziening ( bumkes make ) is ur al inne bei
geskhreve alleen van ut onroerendgoed ( huiskes plekke ) moet nog iets komme . loatst ben ik ur
effkes wisse keeke hoe druk of dê ut ur was. Dur wier flink gewerkt want dur ware dur un por
bei die al lid zên en die zinne dê ut tempo hog war. ‘Kheb toen ôk gezit dê dê moes want dur
moet nog veul worre geplekt. Dus is ut te hope dêtur van die plekkers nog enkel lid worre, kunne
ze mooi meej helpe.

Voorlopig stut ur niks op ut programma tot Juni um te vermelde alleen dê ik 6 april noar de
beurs go in Dortmund en dê nie alleen want noar het skhijnt gu de halve club ur hin. Weier op in
dees uitgaaf van de Tong zal de Vurzitter ôk nog wa skhrijve en misskhien wit die nog wa meer
te vertelle
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Voorlopig wouw ik ut hierbij loate want ut is kort dag um dees copie inte levere beij de redactie
want dÊ moes vur 6 April. Volgende keer meer. Ben ôk neischierig wie di leze, durrum doe ik
onder un ploatje wa ge meucht uit knippe en on men afgeve dan kreddu van men un gratis con-
sumptie.

En als iemund denkt wa te hebbe te vermelde zet ut dan op un papierke en dê ma dan bij de re-
daktie inlevere, bê men mag ôk dan geef ik ut wel dur oan Willie Ger of Loui die zurgen ur dan
vur dê ut mooi in dê bloaike van uns kumt.

Houdoe en de groete,

Van ullieje secretaaaris.

1 consumptie
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Een nieuw Bestuur
Door Jan Berkensteijn

Een grotendeels vernieuwd bestuur, het vergt
de nodige gesprekken onderling om duidelijk
te krijgen welke richting we op willen, wat we
denken dat de taak van een bestuur is en hoe
we dat zien binnen  het geheel van onze ver-
eniging.

De richting was eigenlijk wel vrij snel duide-
lijk. We zijn allemaal blij met de ingeslagen
weg sinds de laatste open dag, waarbij de
vereniging zich meer open stelt naar de maat-
schappij met gezellige workshops die in een
rustig tempo nieuwe leden op lijken te leve-
ren, maar ook groeiende bekendheid geven
aan onze vereniging. Die weg onderschrijven
we als nieuwe bestuursbezetting van harte.

Daarnaast willen we serieus omgaan met vra-
gen vanuit de vereniging, bijvoorbeeld met
betrekking tot verduidelijking over de keuzes
van en werkwijzen rondom de elektronica. Het
mag helder zijn dat dit geen eenvoudig on-
derwerp is waar ook geen kant en klare reac-
tie op zal komen, anders was die er al lang
geweest. Wat we wel onderschrijven is dat
het een onderwerp is waar veel onduidelijk-
heid over bestaat en onbegrip over heerst.
Sterker, dat beeld deel ik persoonlijk net zo
goed. Er is dus reden om te onderzoeken hoe
er meer inzicht verstrekt kan worden en er,
ongeacht de keuzes, op zo goed mogelijke
wijze gewerkt kan worden aan zekerheden op
het gebied van continuïteit e.d.. Makkelijk
onderwerp, makkelijke materie? Nee, ronduit
lastig, maar niet iets om uit de weg te gaan.
Verwacht echter geen snel resultaat, want
ook daarvoor is het onderwerp te complex.

Andere veel gehoorde opmerking is het ge-
brek aan zichtbaar resultaat als het gaat om
opbouw van de baan. Ook daar willen we seri-
eus onze aandacht aan gaan besteden, natuur-
lijk in direct overleg met de OC. Het is voor
ons allemaal best belangrijk om tastbare op-
bouw van de baan te zien, net zo goed als het
een goed gevoel geeft als je als vereniging op
je open dag kunt laten zien dat er vorderingen
zijn gemaakt. Ook hier weer, goed bekijken
wat wel en wat niet kan, ons clubje is maar
klein, maar misschien is het mogelijk om, door
gerichte doelen te stellen en te bezien of we
elkaar daarbij kunnen helpen, een mooie pres-
tatie weg te zetten. Het heeft onze aan-
dacht.

Voor de rest zijn we van mening dat we een
vereniging zijn en dat we, als vereniging de
dingen zo mogelijk samen moeten doen. Als
bestuur zijn we voor alles coördinerend en
faciliterend bezig en ook onze tijd is beperkt.
We willen dus zeker niet alles alleen gaan
doen en willen graag een beroep doen op de
leden om te helpen dingen mee te organiseren
e.d.  Dat zal vanzelf in “het openingsgebed”
aan de orde komen te zijner tijd.

Wij willen er enthousiast mee aan de slag en
hopen dat we als vereniging weer een aantal
jaren verder kunnen op de ingeslagen weg.
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De RET-vierasser als rode draad of pure
nostalgie?
Door Mark Scholten

Oftewel hoe de Rotterdamse tram van het vieras-
sertype door mijn leven loopt als een rode draad….

DEEL 7: De huisvesting in “De Lievekamp”.

In deel 6 (zie TONG #4 van 2016) verhaalde ik
over ons verblijf in het kerkgebouw “’t Trefpunt”
aan de Van Maanenstraat. In dit deel ga ik in op
de uiteindelijke verhuizing naar De Lievekamp.

DREIGEND EINDE HUISVESTING IN “’t
TREFPUNT”.
Zoals weergegeven nam onze vereniging deel
aan de vieringen rond het 100 jaar bestaan
van de spoorlijn Nijmegen-Tilburg. Wij waren
daarin een serieuze partner en gaandeweg
kregen wij ook intensievere contacten, met
name gemeentelijke instanties.

Juist in die tijd werd ons ook duidelijk dat
onze huisvesting in “’t Trefpunt” tot
een einde zou lopen omdat het ge-
bouw als zodanig aan de erediensten
en parochiaal werk zou worden ont-
trokken. Door de tentoonstelling van
het 100 jaar bestaan van de spoor-
lijn door Oss, waren we hiermee erg
druk dus ook wat afgeleid van het
toch werkelijk op ons afkomend pro-
bleem van huisvesting. De tentoon-
stelling liep vanaf 3 mei tot en met
28 juni 1981, dus die nam nogal wat
tijd van ons, zeker ook door het
succes van die tentoonstelling, die
duizenden bezoekers trok.

Ondanks de “dreiging” van de onver-
mijdelijk gedwongen verhuizing, was
er nog ons eerste lustrum door de
viering van ons 5-jarig bestaan. Bij
die gelegenheid gingen we naar Enk-
huizen voor het doen van de bekende histori-

sche driehoek Enkhuizen, Medemblik en
Hoorn per stoomtrein en stoomboot om daar-
na te rijden naar Amsterdam voor een bezoek
aan het Treinenhuis aan de De Clerqstraat,
gevolgd door een bowlingtreffen bij de firma
Knijn nabij de Rai en af te sluiten met een
Chinees.

In de tijd daarna hielden we nog treinenbeur-
zen, lezingen (diavoorstellingen met name), en
dergelijke in “’t Trefpunt”, bijvoorbeeld ook
op 18 november 1982. Op 20 december 1982
werd onze vereniging officieel opgenomen in
het register van Kamers van Koophandel en
Fabrieken in ’s-Hertogenbosch.

Een van de krantenartikelen over onze beurs in 1982: uit de
Regio Oss van 17 november 1982. Archief MBV De Wissel.
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Intussen gebruikten we ieder extern contact,
met name de gemeente Oss, om ons naderend
probleem van huisvesting onder de aandacht
te brengen. Onze contacten met Drs John van
Zuijlen van het Jan Cunencentrum leidde
zelfs tot het mogelijk onderbrengen van onze
vereniging in dit museum. Beleefd wezen wij
dit voorstel af want dit zou ons veel
te veel beperken binnen de regels van
het museum. We voelden echter feil-
loos aan dat er wat rond ons om heen
borrelde.

SEINHUIS MOLENSTRAAT IN OSS
TBV MBV DE WISSEL?
Zo stond aan de overweg van de Mo-
lenstraat in die jaren nog het seinhuis.
Berucht en beroemd als een sta-in-de-weg en
de lange sluitingstijden van de handbediende
overweg. In mei 1982 waren er vele discussies
om het gebouwtje als een industrieel monu-
ment te behouden. Zelfs stond in de kranten
dat Modelbouwvereniging De Wissel te Oss
het gebouwtje graag zou willen huren. Tja,
wat in de kranten staat, is toch waar, toch?!
Niet dus, want voor ons was het totaal on-
bruikbaar maar ook totaal niet te beheren.
Ook het daarachter staande seinhuiswach-
terswoninkje kon ons niet bekoren. Inmiddels
zat daar de FNV in gehuisvest.

Het seinhuis bij de overweg Molenstraat, vastgelegd op
20 december 1953. De locomotor 356 steekt buiten de
eigenlijke overweg over om op het Philipsspoor uit te
komen: daarom staan de overwegbomen nog open (!). Het
seinhuis stond in de jaren rond 1983 op de nominatie
gespaard te blijven als industrieel monument en zou moge-
lijk ter beschikking komen van MBV De Wissel. Foto:
verzameling Mark Scholten.

GAAN WE NAAR DE LIEVEKAMP?
Medio mei 1982 kwam het College B&W met
een voorstel inzake de (her)huisvesting van
een aantal sociaal-cultureel organisaties,
waarbij hobbyverenigingen in de kelders van
De Lievekamp hun intrek zouden kunnen ne-
men.

Krantenartikel Brabants dagblad d.d. 7 mei 1982.
Archief MBV De Wissel

Dit voorstel werd door de gemeenteraad
goedgekeurd en kon een kleine clubdelegatie
poolshoogte namen van de voor ons bedoelde
ruimten. Deze delegatie omarmde het voor-
stel direct en zagen een verhuizing wel zitten.
Bob Janssen, Jos van Pinxteren en Frans
Knechten waren direct druk doende met de
voorbereiding van een mogelijk vertrek naar
De Lievekamp. Zowel het opknappen van de
ruimtes, plannen voor een nieuwe clubbaan,
financiële zaken, de feitelijke verhuizing,
werden in werkgroepjes voorbereid. Ook het
overleg met de gemeente en De Lievekamp
(met name met de directeur, de heer Appels)
nam steeds meer duidelijke vormen aan. Hob-
byverenigingen zoals Oceanus, Merco en
zendamateur vereniging Veron haakten af
maar Poppentheater Marag werd mogelijk
onze buur.

Op 3 februari 1983, werd de huurovereen-
komst tussen De Lievekamp en MBV De Wis-
sel getekend. We hadden nu een geheel eigen
clubruimte, 24 uren per dag, 7 dagen per
week! Maar wat voor ruimte? De geplande
zitruimte (het huidige kantoor van Marag) en
de grote clubruimte (de huidige gang met de
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kapstokken, de voorraadruimtes, de werkta-
fels en de ruimte van Sporend Oss) moesten
volledig worden opgeknapt. Met name de gro-
te ruimte was één grote puinhoop. De heer
Appels van De Lievekamp was zodanig enthou-
siast van onze vereniging, dat die vele van
onze wensen zoals aanleg van elektra op de
juiste plekken in vervulling liet gaan en dat
dat voor rekening van De Lievekamp kwam. De
Wissel schilderde de ruimten, vernieuwde de
plafonds, laste het frame van de nieuwe club-
baan in elkaar en bouwde de werktafels met
gereedschapsborden langs en aan de wanden.
De toegang tot onze clubruimten betrof een
hellingbaan naar ons trappenhuis dat zich
heeft bevonden op de plek van onze huidige
zitruimte. De garderobe van Marag bevond
zich op de plek van onze huidige bar.

Veel vrije tijd ging in de verbouw en het op-
knappen van onze ruimten zitten. Het voelde
allemaal heerlijk ‘eigen’ en we waren bijzonder
trots op wat tot stand was gebracht. Gelukkig
nog niet wetende dat nagenoeg alles jaren
later weer moest worden afgebroken en weer
opgebouwd…..

Tijdens het opknappen van de
ruimten in De Lievekamp, gingen
de clubavonden in “’t Trefpunt”
gewoon door… Maar ook ging in-
middels een werkgroep aan de slag
met de voorbereiding en uitwer-
king van een officiële opening van
de nieuwe clubruimten. Deze
werkgroep werd vernoemd naar de
deelnemers in die groep, te weten
PHDW (Peter Croese, Hans Diesel,
Dré Bloem en Walter Stampfl).
Het bestuur ging daar parallel mee
aan de slag voor wat betreft het
officiële gedeelte, want duidelijk
was dat dat een grote happening
zou gaan worden!

Op 14 maart 1983 was het zover
dat er werd verhuisd van “’t Trefpunt” naar
de nieuwe huisvesting  De Lievekamp. De laat-
ste clubavond in “’t Trefpunt” was op 17
maart: in een lege ruimte dus waar herinne-
ringen nog even werden opgehaald. De ruimte
werd schoon opgeleverd en ook dat gebeurde
door een groepje actievelingen.

Een belangrijke datum is 22 maart 1983: de
oprichting van de “OC”: de Openingscommis-
sie. Tot op de dag van vandaag bestaat deze
commissie nog steeds, tenminste in de afkor-
ting van de naam. Gestart ter begeleiding van
de opening van de nieuwe clubruimten, ver-
werd die commissie tot de begeleiding van de
opbouw van de clubbaan en dat is nog steeds
zo, maar dan als “Ontwerpcommissie”!

In het volgende deel kijk ik terug naar de
officiële opening en de voorgang in onze nieu-
we clubruimten.

Wordt vervolgd.

Het nog nieuwe theater “De Lievekamp” op 12 juni 1969. Links van
het gebouw is zichtbaar de hellingbaan, wat lange tijd toegaf gaf
tot onze clubruimten. Verzameling Mark Scholten
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Een greep uit mijn treinen collectie
Door Jens Cremers

Op m’n 4 jarige leeftijd heb ik veel uren
doorgemaakt met een duplo Trein, Iedereen
bij ons thuis kan het bekende piepje nog
steeds horen. Als de locomotief over een rood
blokje reed dan ging de claxon af. Toen ik wat
ouder was heb ik met de trein van m’n vader
bezig gehouden, dit was een Fleischmann set
H0 met een stoomlocomotief en een tiental
wagons, en niet te vergeten een aantal Wis-
sels. Deze trein heeft een aantal jaren opge-
bouwd gestaan op de zolder van het huis van
mijn ouders, toen ik zelf wat handiger werd in
de loop der jaren, heb ik hem afgebroken en
opnieuw opgebouwd. Het nadeel van deze mo-
delbaan was de tafel, deze stond laag aan de
grond vanwege het schuine dak. Met gevolg
dat je niet goed er onder kon om alles netjes
aan de sluiten m.b.t. de wissels etc. Er zaten
te veel fouten in om er mee door te gaan en ik
wou het op mijn kamer hebben. Aangezien je
bij H0 veel ruimte moet hebben, ging de keus
snel naar n spoor.
In 2009 heb ik deze modelbaan opgeruimd, en
heb ik van mijn ouders een Start Set van
Fleischmann Digitaal N spoor gekregen.

Digitale set van Fleischmann.

Na het uitproberen van digitaal systeem DCC,
heb ik er een 2e spoor bijgemaakt aan het
bestaande rondje. En 2 jaar geleden heb ik er
een 3e spoor bijgemaakt, deze loopt achter
de bestaande tafel en gaat om de berg heen.
Na veel materiaal aangeschaft te hebben

zoals: Wagons, Locomotieven, Wissels, Sei-
nen, Rails, ben ik nu in het stadium om er nog
een tafel bij te maken, de ruimte die ik nu
heb is te krap om de 6 treinen en ongeveer 50
wagons / personen rijtuigen tegelijkertijd te
kunnen laten rijden. Wat ik nu aan materieel
heb is:

 6x locomotieven, waarvan: 1x Stoom, 2x
Diesel, 3x Elektrische loc.

 43x Goederen wagons.
 5x Personen rijtuigen.
 2x Poetswagons (clean wagon)

Nu ik de leeftijd van 24 gepasseerd ben
wordt het tijd om uit huis te gaan met het
voordeel ‘de treinen tafel kan worden ver-
groot’!
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Waarschijnlijk bouw ik er een tafel aan, waar
nog twee of meer sporen kunnen komen. Dit
wordt vervolgd in de komende maanden.
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ATF
Door Gert van Dam

In 1999 ben ik lid geworden van MBV de Wis-
sel en had een wisselstroom modelbaan van
Märklin. Al gauw kwam ik er achter dat deze
stroomsoort mij beperkte met de ideeën die
ik heb o.a. Nederlands rijden zoveel mogelijk.
De rails stonden mij niet aan (nog steeds niet)
en ik heb er toen voor gekozen om de hele
handel af te breken en opnieuw met een ana-
loge gelijkstroom baan te beginnen. Zo gezegd
zo gedaan in 2005 begonnen met de bouw en
op dit moment rijdt het allemaal naar mijn
zin. De rails en wissels zijn van Peco code 100.
Graag had ik code75 willen gebruiken, maar
de wielen van Märklin staan dit niet toe van-
wege te hoge flenzen. Voordat ik met deze
rails begon heb ik veel ervaring kunnen op-
doen op de club want in de periode na 2000
werd o.a. het schaduwstation van de NS en
DB gelegd. De goede raad die ik van diverse
leden heb gekregen heb ik toegepast op mijn
nieuwe baan. Een van die adviezen was houdt
je rails goed schoon, door veel te rijden kan
dit ook, maar ja wanneer rijdt je veel?? Dus
ondanks al die goede adviezen werden de rails
toch smerig, van alles geprobeerd alcohol van
94% op een zeem die op een blokje zit. Rail-
poets wagon van Roco werkt, voor de korte
duur een rail stofzuiger maar die haalt alleen
de stof weg en goed ook.

Plankje met zeem

Ik probeer wel te voorkomen dat de rails
groeven krijgen want het neemt vuil op hoe
dan ook. Doordat ik heel veel met de scenery
bezig geweest ben heb ik erg weinig gereden
en dat wordt dan ook afgestraft door erg
“vuile” rails. Wat nu te doen? De standaard
methode gebruikt om de rails schoon te krij-
gen en daar ben ik dus niet tevreden over.
Geïnventariseerd hoe komt dit nu dat vervui-
len? Omdat ik over gestapt ben naar gelijk-
stroom heb ik de wisselstroom locs die ik heb
omgebouwd naar gelijkstroom en de oudste
loc is 54 jaar oud te weten de NS1219 en in
die tijd had je nog geen materialen die goed
elektrisch geleidend waren zoals nu, eigenlijk
speelgoed wielen, niet de DIN wielen die er nu
zijn.

Wielen reinigen

Met de juiste olie smeren??? Daar ben ik nu
van af gestapt en de reden komt verder in dit
verhaal aan de orde. De normale vervuiling op
de modelbaan dus regelmatig stofzuigen zo-
wel op de baan als op de grond. In de loop der
tijd heb ik divers rijdend materieel aange-
schaft van diverse merken en het één rijdt
beter dan het ander en dit is weer een gevolg
van weer die vuile rails. Het plezier om te
rijden werd er niet leuker op en ben toen op
zoek gegaan. En ik denk de definitieve oplos-
sing gevonden te hebben. Op diverse sites
kwam ik het volgende tegen: automatische
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versnellingsbak vloeistof oftewel ATF (auto-
matic Transmission Fluid) men zegt ook wel
olie maar volgens mij is dat niet zo meer hy-
draulische vloeistof.
Diverse raadgevingen en wat erg naar voren
komt: men is er erg enthousiast over bijna
lyrisch. Toch was ik argwanend en heb het op
mijn havenbaantje uitgeprobeerd, dat is een
baantje waar ik erg makkelijk bij kan en voor
mijn kleinzoons bedoeld. Op diverse punten
met een wattenstaafje wat ATF aangebracht,
met een zeem op een blokje hout ingepoetst
en wat blijkt?

Tissue met 2 druppels ATF

Als je teveel gebruikt dan wil je loc slippen
maar na 2x is dat over, de loc gaat heel soe-
pel lopen de wielen maken zeker 40% minder
herrie. Dit alles was dan ook erg bemoedigend
en ik durfde het dan ook aan het op de
hoofdbaan te gaan gebruiken, op diverse pun-
ten met een doekje of wattenstaafje aange-
bracht en alles ingereden totdat alles goed
reed. Van al het rijdend materieel heb ik stuk
voor stuk de wielen schoongemaakt met ATF,
van de wagons heb ik alle wielen er stuk voor
stuk uitgehaald en schoongemaakt, ook de

uiteinde van de as. Die zijn dus niet meer
geolied want ik denk nl dat dit naar de rails
gaat. De sleepcontacten heb ik licht inge-
druppeld hiermee. Mijn oudste loc de NS1219
van Märklin wilde niet goed rijden met horten
en stoten van alles gedaan maar niets wilde
helpen tot ik ATF heb gebruikt het is een
genot om naar te kijken hoe mooi hij rijdt
niet hard, eigenlijk de juiste snelheid. Mate-
rieel aangeschaft na 2006 rijdt zeeeeeeer
geruisloos bijna geen ondergrond meer nodig.
De eigenschappen die ik ontdekt heb van ATF:
het maakt schoon, het heeft elektrische ge-
leidende eigenschappen, minder herrie.
ATF heb ik nu ongeveer 2 maanden op de rails
en ik zie niet dat de rails weer vuil worden,
ook al heb ik een langere periode niet gereden
en weer rijden daarna gaat erg goed.
De ATF die ik gebruik heeft een rode kleur
er is er ook een met een groene kleur maar ik
weet niet of die dezelfde werking heeft want
per automerk is het verschillend welke ATF
je moet gebruiken dus er zijn diverse soor-
ten. Van een goede kennis heb ik wat gekre-
gen want deze vloeistof (merk onbekend) is
alleen per liter te koop en dat is voor mijn
doel veel te veel.

Er zijn verschillende prijsklassen en het vari-
eert van €7,95 tot €25,- p/l.
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OC Reports
Door Ashwin Zondag

Inmiddels is de info avond over CNC tech-
nieken binnen de vereniging doormiddel van
een presentatie gepasseerd. Een vruchtbare
avond met de nodige discussies.
Onze dank hiervoor, voor degene die helaas
niet aanwezig konden zijn op deze avond zou
ik graag wat dingen eruit willen lichten.

Het nut, en het doel van deze avond was al-
lereerst het pijlen van de gedachte van de
mede leden over deze technieken binnen de
vereniging. 2e doel was eigenlijk het verwer-
ven van meerdere mensen die ook in deze
techniek willen instappen. En hun kennis om-
trent de CNC techniek doormiddel van een
cursus te vergroten. Zodat deze techniek
groter inzetbaar kan worden voor de club-
baan.

Op deze avond hebben we 2 bepaalde tech-
nieken belicht, hetzij 3d printen en de laser
snijd/graveer techniek. 2 technieken die we

al enkele keren hebben
toegepast op onze
baan. Denk bij het NS
hoofdstation aan het
lasersnijwerk van de
trottoirs, welke we nog
in grote getallen nodig
zullen hebben op de
rest van de baan. En
ook voor het NS ge-
deelte de 3d geprinte
hoofd- en dwergseinen.

Maar ook op de andere delen van de clubbaan
gebruiken we al reeds de 3d print technieken.
Denk hierbij voornamelijk aan de servo ont-
koppelrail houders en aan de servo wissel
aandrijvingen.

Ook zien we bij de commerciële modelbouw
fabrikanten: Faller, Noch, Busch, Auhagen
enz. dat deze technieken hun intrede hebben
gemaakt. De bouwpakketten van het verleden
werden eigenlijk alleen gefabriceerd met het
al oude spuitgieten. Nadeel van deze techniek,
is wanneer je een nieuw model op de markt
wilt brengen, dat je ook weer een nieuwe dure
spuitgiet mal moet laten vervaardigen. Daar-
om zetten de bekende fabrikanten steeds
meer in op lasercut modellen. Kosten tech-
nisch is dit veel goedkoper te produceren. Een
tekening wordt gemaakt, en wordt op eenvou-
dige wijze op hout, karton of een andere ma-
teriaal gegraveerd en gesneden.

Ook de 3d print techniek wordt door deze
fabrikanten gebruikt. Sommige producten of
onderdelen zijn voor de spuitgiet techniek te
klein om te maken. Hiervoor gebruikt met de
3d print techniek. Een fijne techniek maar
een enigszins kostbare techniek op dit mo-
ment.
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CNC technieken zijn dus sterk in opkomst in
de modelbouw, en zijn de toekomst van mo-
delbouw, en laten een ware revolutie aan
bouwpakketten achter. Als vereniging zouden
we graag met de toekomst mee gaan, en ons
nog verder en uitgebreider verdiepen in deze
techniek. En wellicht in de toekomst in huis
halen. Alvorens we zo’n techniek in huis kun-
nen halen zullen we ervoor moeten zorgen dat
meer leden thuis zijn in het vervaardigen van
een tekening voor de cnc laser machine.
Op dit moment hebben we 3 leden in huis die
bedreven zijn in het tekenen van autocad
tekeningen. En daarmee een 2D tekening voor
de cnc laser kunnen maken. Het betreft hier
Frank Vermeulen, Jan Berkensteijn en ik zei
de gek Ashwin Zondag.

De kennis van het tekenen willen we dus eerst
eigen gaan maken bij andere leden. Inmiddels
zien al 5 leden dit zitten en willen met ons de
weg gaan wandelen richting de laser techniek.
Op korte termijn zullen wij dus met deze
leden gaan starten met een cursus in het te-
kenen van autocad tekeningen voor de machi-
nale bewerkingen. We gaan dit doen met het
freeware programma Nanocad. Wat u wellicht
hier alvast kunt downloaden.
https://nanocad.com/

Mocht u nu niet aanwezig hebben kunnen zijn
op deze info avond. Maar leer je wel graag
het digitale tekenen. Zodat jouw eigen ont-
werp eens gemaakt kan worden voor onze
clubbaan, geef jezelf dan op bij Jan, Frank of
bij mij.

Stap voor stap gaan we je proberen te bege-
leiden hierin. En wellicht wordt een vervolg
stap het tekenen van een 3d ontwerp voor 3d
printing.
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Dwarsligger – episode 1
Door Dwarsligger

Op een dag in de afgelopen weken lag er bij ons
zomaar een brief op de deurmat. Zonder envelop,
geen afzender of enigerlei andere identificatie
wie het geschreven zou kunnen hebben. Ik heb
Mark gevraagd zijn onderzoekend oog erover te
laten gaan, het handschrift was voor mij bijna
niet te ontcijferen.
Mark gaf als reactie: Een schrijven van een onbe-
kende, het zal wel lid van De Wissel zijn. Het lijkt
er op dat hij een regelmatige schrijver zal wor-
den.
Het was een geschreven tekst met een ongelukkig,
nauwelijks te lezen handschrift maar ook met vele
taalfouten. Ik (Mark) heb het uitgewerkt tot een
handelbare, te plaatsen tekst.
Het lijkt mij het beste het zo te plaatsen, als er
commentaar komt dat wij zijn werk hebben uitge-
werkt, zien we weer verder……. Misschien kunnen
we hem zelfs uitlokken tot iets!

IK BEN EEN HEUSE DWARSLIGGER…….
Er was eens, heel lang geleden, een heuse
dwarsligger. Gestapeld op de Stapelplaats van
Crailoo, nieuw in de teer en de bittac gezet,
wachtend op z’n plek onder rails, waar dan ook
in Nederland. En eenmaal gelegd, droeg de
dwarsligger stoomlocomotieven zoals Jumbo’s,
dieseltreinen als de DE3, vervolgens lange
Hondekoppen, die werden opgevolgd door
VIRM’s waar tussendoor Sprinters en Flirts
voorbij zoefden.

Maar ik werd zoals de andere liggers vervan-
gen door betonnen liggers en kwam in bijvoor-
beeld tuinen terecht maar in het beste geval
op rangeerterreinen te liggen ter ondersteu-
ning van het goederenvervoer. Maar ook daar
werd ik uiteindelijk opgeruimd door ook daar
moderne liggers en gelaste spoorstaven. De
wereld werd er weer beter van….

Je moest wat en ik werd lid van MBV De Wis-
sel, waar ik mijn leven van dwarsligger kon
voortzetten.

Er kwam daar een bestuur dat zich van
dwarsliggers niets aantrok en eigenlijk, in
grote lijnen, in vaste samenstelling bleef re-
geren. Hooguit een secretaris die voorzitter
werd, een voorzitter die tijdelijk terugtrad
om na enige tijd weer terug te keren om een
tussen bielzen weggezakte vereniging weer op
de rails te krijgen om dan toch weer af te
treden om uiteindelijk tijdelijk als secretaris
in te springen. Een vaste factor bleef de pen-
ningmeester.

Maar kennelijk was het ineens genoeg. Helaas
ook door gezondheid of zelfs een overlijden
maar ook omdat de uiterste houdbaarheids-
datum aan het verstrijken was. Een bestuurs-
lid zat nota bene al vanaf dag 1 op het pluche
en bleef 40 jaar zitten! Hulde? Ja natuurlijk,
maar de railbouten waren niet meer uit de
dwarsliggers te draaien en de rails bleef waar
die was en zo reden we met z’n allen dezelfde
weg…..

En zo was er op 16 maart de Jaarvergadering
en kwam er ineens een nieuw bestuur. Ja, een
compleet nieuw bestuur, uitgezonderd de
penningmeester dan. Maar 4 nieuwe leden!
Gemiddeld véél jonger dan de zittende be-
stuursleden.

Nieuw bestuur: ik feliciteer jullie van harte!
Reeds was een frisse wind voelbaar zoals de
workshops maar ook richting werkgroepen en
frisse nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld het
zogenaamde CNC-frezen. Ik snap daar niet
zoveel van maar het schijnt heel erg makke-
lijk te zijn en daar gaan we dan maar van uit.

Ik ben een oude dwarsligger maar nog fit. Ik
ga jullie volgen en bekritiseren. Ik laat in de
komende Wisseltongen van mij horen. De eer-
ste slagen van jullie lijken in ieder erg posi-
tief! Succes mensen!


